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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
* Start lezingencyclus op dinsdagavond 6 oktober
* Baarn op drie manieren goed te vinden in Wikipedia
* Jubileum Stichting Groenegraf.nl

Start Lezingen Cyclus op dinsdag 6 oktober
Prof. ir. Hans Ruijssenaars is gastspreker op de eerste
historische lezing van het nieuwe seizoen van de HK Baerne.
Hij zal spreken over het onderwerp Historisch Ontwerpen.
'Historisch ontwerpen' is iets anders dan 'Historiserend
ontwerpen'. Bij Historiserend ontwerpen val je terug op oude
beelden en zoek je houvast in de schijnzekerheden van het
verleden. Een bekend voorbeeld is de vraag naar 'jaren-30architectuur'. Bij Historisch ontwerpen daarentegen sta je met
twee benen in het heden en probeer je met een eeuwenlange
aanloop in kennis en besef en met de middelen van nu, stap voor
stap, een bijdrage te leveren aan 'straks'. Historie als actualiteit
dus. Een proces dat per definitie spannend is, onzekerheid troef,
en met onvoorspelbare resultaten.
Het verleden als motor voor vernieuwing en verdieping.
Over de spreker
Hans Ruijssenaars studeerde bouwkunde aan de TU Delft (cum
laude) en aan de University of Pennsylvania bij Louis Kahn. Hij
heeft een indrukwekkende carrière achter de rug als o.a.
hoofdarchitect van het Rijksmuseum en Stadsbouwmeester
Hilversum en als deeltijd hoogleraar TU Eindhoven. Hij ontving
internationale en nationale prijzen voor zijn ontwerpen. Een paar

voorbeelden uit zijn omvangrijk oeuvre: stadhuis Apeldoorn, en
Schiedam, Gooische Brink, uitbreiding Museum Hilversum,
Magna Plaza, Casino Amsterdam, verpleeghuis Almere en talloze
woningbouwprojecten. Voor een overzicht:
www.HansRuijssenaars.nl. Zijn bureau, Hans Ruijssenaars
Architecten, is in Amsterdam.
Belangstellenden zijn welkom op dinsdagavond 6 oktober
vanaf 20.00 uur in gebouw Het Brandpunt (zaal open vanaf
19.30 uur), Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. De toegang is
gratis voor 2 personen op vertoon van 1 lidmaatschapskaart.
In overige gevallen is de toegang €3,50 per persoon.
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Baarn goed vindbaar in
Wikipedia

Felicitaties voor Groenegraf.nl
met 10-jarig bestaan!

Wie meer wil weten over de
geschiedenis van Baarn kan

Eric van der Ent en zijn mensen
hielden afgelopen zaterdag de

tegenwoordig heel veel
betrouwbare informatie vinden
op Wikipedia. Dat komt doordat
Douwe van der Meulen actief vrijwilliger voor de
Historische Kring Baerne - heel
veel artikelen en aanvullingen
heeft geschreven op deze vrije
encyclopedie op internet. U kunt
de informatie op drie manieren
vinden:
Baarn Hier vindt u
uitgebreide hoofdstukken met
tientallen artikelen over
Baarn.
Baarn van A tot Z Dit is een
overzichtslijst van A tot Z met
alle 'Baarnse' onderwerpen in
Wikipedia opgenomen.
Portaal Baarn In een Portaal
wordt aan de hand van 17
thema's een overzicht
geboden van een stad of
gebied. Portaal Baarn is één
van de 13 portalen in de
Nederlandse Wikipedia.
Douwe, geweldig gedaan onze
complimenten!

feestelijke receptie ter
gelegenheid van het 10-jarig
bestaan, een felicitatie waard!
Ook de tweede rubriek 'Vandaag
is morgen alweer gisteren' is
weer verschenen in de
Baarnsche Courant. Dit is een
co-productie van Groenegraf.nl
en de Historische Kring Baerne,
waar al heel wat lezers plezier
aan beleven.

De expositie Kunst met een kroontje
is tot eind december gratis
toegankelijk in de Oudheidkamer
(kelder bibliotheek) Hoofdstraat 1A.
Openingstijden:
woensdag 14.00 - 16.00 uur
zaterdag 11.00 - 13.00 uur
U bent van harte welkom.

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.
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
Donaties en 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.
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