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In deze nieuwsbrief aandacht voor:


tien (gratis) historische wandelroutes



start nieuwe expositie Oudheidkamer Kunst met een kroontje
zaterdag 29 augustus



deelname Cultureel Festival op zaterdag 5 september



Oude Begraafplaats op zaterdag 12 september geopend (Open
Monumentendag)



de jaarlijkse excursie op 19 september naar Doorn

Heeft u al gehoord van de nieuwe historische wandelroutes door Baarn en
Lage Vuursche?
Download hier de gratis routebeschrijvingen compleet met routekaarten.

Facebook

Kunst met een kroontje
start nieuwe expositie

Twitter

YouTube

Website

HK Baerne op Cultureel Festival
bezoek de informatiestand
op zaterdag 5 september

zaterdag 29 augustus
Het is weer tijd voor een andere
tentoonstelling in de Oudheidkamer van
de Historische Kring Baerne. Na de lees
en info tentoonstelling 'Baarn gelooft' over
de Baarnse kerken en hun voorgangers
bieden wij u nu een kijk en geniet
expositie. Kom eens kijken naar kunst uit
ons eigen depot. In onze kelder hebben
wij naast foto’s ook veel kunst, zoals
etsen, schilderijen en beeldhouwwerken
etc.
Op basis van de Baarnse verbondenheid
met ons koningshuis hebben wij als thema
voor de nieuwe expositie “Kunst met een
kroontje” gekozen. Kunst gerelateerd aan
de koninklijke familie. Schilderijen van
prinsen, prinsessen, koningen en
koninginnen. Maar niet alleen schilderijen,
ook plastieken, etsen, semikunst als
vaasjes, bekers, lepeltjes en
voorraadbussen, e.d. Te veel om op te
noemen: kortom een breed scala
“gekroonde” kunst.
Deze tentoonstelling is -zoals gebruikelijkgratis toegankelijk.
De nieuwe expositie “Kunst met een
kroontje” wordt op zaterdag 29 augustus
door wethouder Stroo officieel geopend
(circa 11.15 uur).
Deze tentoonstelling is 4 maanden te
bewonderen: op woensdagen van 14.00 –
16.00 uur en op zaterdagen van 11.00 tot
13.00 uur. Kom daarom snel eens kijken
in de kelder onder de bibliotheek,
Hoofdstraat 1a, 3741 AC Baarn

Dit keer staat de informatiestand van de
Historische Kring in de Laanstraat vlak bij
'de rieten dakjes', op de hoek met de
Oranjestraat. U bent van harte welkom!
Om 12.00 - 13.00 - 14.00 uur is er ieder
uur een interview met een bijzondere
Baarnaar of Barinees, aan wie wij
historische wetenswaardigheden proberen
te ontlokken! Schuif aan bij de
verhalentafel.
Het laatste nieuws vindt u op onze
website
U kunt ook uw oude foto's of ander
beeldmateriaal laten scannen en meteen
weer meenemen. Zo deelt u herinneringen
en blijft uw historische informatie bewaard
in brede kring.
De hele dag kunt u kennismaken met
vrijwilligers van de verschillende
werkgroepen van de Historische Kring.
Wie weet komt u in de verleiding om één
van de werkgroepen te versterken?
In samenwerking met RTV Baarn is een
film in de maak over de Historische Kring
Baerne. Als ie begin september klaar is
dan gaat ie natuurlijk op het Cultureel
Festival in première!!
Tot ziens op zaterdag 5 september
in de HKB informatiestand
Laanstraat - hoek Oranjestraat.

Ga eens kijken op de Oude Begraafplaats
aan de Berkenweg in Baarn
op zaterdag 12 september tijdens Open Monumentendag
Vrijwilligers van de Werkgroep Oude Begraafplaats
verwelkomen u graag en beantwoorden met liefde uw vragen

Welkom op de jaarlijkse excursie op zaterdag 19 september!
We gaan naar Doorn, naar het Landgoed Museum Huis Doorn, waar Wilhelm II
woonde. Een zeer aantrekkelijk en goed verzorgd programma brengt ons onder
andere naar Huis Doorn met 18e eeuwse schilderijen uit Potsdam en Berlijn,
het park, de Oranjerie en het nieuwe Paviljoen (expositie Tusschen twee

Vuren). Afsluitend is er speciaal voor onze groep een zeer fraai concert(je)
door het vermaarde trio Serenata (fluit | harp| viool) onder leiding van
Appelona Klarenbeek.
Vertrek : 10.30 uur bij station Baarn (terugkomst rond 17.00 uur aldaar)
Kosten : 40 euro (inclusief busreis, toegang, concert, diverse consumpties en
koffietafel) voor leden.
Bezitters van een MuseumJaarKaart worden verzocht deze mee te nemen.
De leden krijgen ook apart nog een brief over met uitgebreide informatie over
de excursie.
Aanmelding en betaling via het bankrekening nummer NL55 INGB 000 658 9113
onder vermelding van HKB Excursie 2015, namen en telefoonnummers.
Contactpersonen Excursiecommissie:
Corrie Jansen T (035) 541 7775
Peter Schmidt T (035) 541 8387
Peter Wertwijn T (035) 541 7553

Lidmaatschap
U bent al lid van de Historische Kring Baerne voor een bedrag van
16 euro per jaar. U krijgt daarvoor o.a.:
- vier maal per jaar het blad Baerne (voor bezorging buiten Baarn
worden wel portokosten verrekend) en
- tenminste viermaal per jaar gratis toegang (voor twee personen
per lidmaatschapskaart) tot de lezingen en presentaties.
Gratis meedoen
Bezoek aan de Oudheidkamer en aan exposities is altijd gratis,
ook voor niet-leden. Toezending van de digitale nieuwsbrief is
eveneens gratis. Meldt u even aan op
communicatie@historischekringbaerne.nl
Schenkingen
De Historische Kring Baerne is aangemerkt als Culturele ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan een ANBI kunt u
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Een
erkende ANBI hoeft geen successie- of schenkingsrechten te
betalen over legaten en schenkingen. Uw schenking komt dus
volledig ten goede aan de Historische Kring Baerne.
NL18 INGB 000 419 2133
.
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