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12 februari 14 uur: Foto presentatie “Baarn toen en nu”
24 februari 20 uur: Foto presentatie “Baarn toen en nu”
28 februari nieuwe expositie “Baarn gelooft”
Mw.Baron-Kleijwegt winnaar boek “Duizend jaar Baarn”

Foto- en Filmpresentaties Baarn Toen en Nu

12 en 24 februari

De Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne organiseert zoals ieder jaar weer twee Foto - en
Filmpresentaties waarin oude beelden worden getoond in combinatie met beelden uit het heden. Leden
en belangstellenden zijn welkom op donderdagmiddag 12 februari en op dinsdagavond 24 februari in
Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a te Baarn. De toegang is gratis voor 2 personen op vertoon van 1
lidmaatschapskaart. In overige gevallen is de toegangsprijs €3,50 per persoon.
Gezien de vaak grote belangstelling voor deze bijeenkomsten zijn
kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar via de Oudheidkamer op
woensdagen van 14.00-16.00 uur en op zaterdagen van 11.00-13.00
uur. De Oudheidkamer is te vinden via de ingang van de bibliotheek aan de Hoofdstraat 1A, Baarn. De resterende kaarten zijn
verkrijgbaar aan de zaal voor aanvang van de presentaties.

De Foto- en Filmpresentaties zijn op donderdagmiddag 12 februari om 14.00 uur (zaal open vanaf
13.30 uur) en op dinsdagavond 24 februari om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in gebouw het
Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a, Baarn. Getoond worden ruim 80 oude beelden uit Baarn, met daarnaast foto’s van dezelfde locaties in de huidige situatie.

De Oudheidkamer heeft een indrukwekkende collectie
van 16.000 oude foto’s en ansichtkaarten in een beeldbank die gratis toegankelijk is voor leden en belangstellenden. De historische beelden voor de presentaties zijn
met veel zorg uitgezocht door de medewerkers van de
Werkgroep Oudheidkamer en worden ook door hen toegelicht tijdens de bijeenkomsten. Ook dit jaar is er in de
presentaties weer aandacht voor het leven in Baarn, toen
en nu.

Expositie “Baarn gelooft”
Op 28 februari a.s. zal de expositie “Baarn gelooft” geopend worden door
ds. René van den Beld, voorzitter Raad van Kerken.
De expositie geeft een overzicht van bijna alle kerken en schuilkerkjes die
Baarn rijk was in de afgelopen eeuwen. Er is veel aandacht voor de diverse
geloofsgemeenschappen, de predikanten, de priesters en andere voorgangers
die in ons dorp het geloof verkondigden. De expositie bevat veel fotomateriaal, filmmateriaal en is ruim voorzien van achtergrondinformatie en van allerlei gebruiksvoorwerpen zoals kerkboeken, collectezakken, kleding, e.d.
De expositie zal vanaf 28 februari a.s. te bezichtigen zijn in de Oudheidkamer, Hoofdstraat 1a op woensdag van 14-16.00 uur en op zaterdag van 1113.00 uur. Toegang gratis

Winnaar Historische Speurpuzzel – Baerne december 2014
Mw. Baron-Kleijwegt uit Baarn is de gelukkige winnaar geworden
van het boek “Duizend jaar Baarn”.
De oplossing van deze puzzel (gemaakt door Douwe van der Meulen) was "Vorstelijk Baarn". Ruim twintig inzenders deden mee en
hadden allemaal de juiste oplossing ingestuurd.
De winnaar is tijdens de Nieuwjaarsreceptie bekend gemaakt.

Activiteiten




12 en 24 februari: foto- en filmpresentatie "Baarn toen en nu"
Tot en met 14 februari: expositie “Baarn spoort...al 140 jaar”
Vanaf 28 februari: nieuwe expositie “Baarn gelooft”
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