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Baarn Toen en Nu
Extra lezing “Herinneringen van een Baarnse politieman”

Baarn Toen en Nu
Het is een jaarlijkse traditie van de Historische Kring Baerne om in februari haar leden en geïnteresseerden te trakteren op oude beelden van Baarn.
Dit jaar zijn beelden over het leven in Baarn naast elkaar
gezet in een drieluik: het Baarn van begin 1900, het
Baarn rond 1980 en het Baarn van nu. Er wordt een
rondgang gemaakt door fotobeelden van Baarn, Lage
Vuursche en Eembrugge en na de pauze worden ook oude filmbeelden getoond.
Er is door de medewerkers van de Oudheidkamer veel
tijd gestoken in de samenstelling van deze foto -/
filmpresentatie en het resultaat mag dan ook gezien worden. U mag dit niet missen.
De voorstellingen vinden plaats op donderdag 18 februari a.s. om 14.00 uur en op dinsdag 23 februari a.s.
om 20.00 uur in Het Brandpunt aan de Oude Utrechtseweg 4a in Baarn. Kaarten zijn vanaf woensdag 3 februari
2016 verkrijgbaar in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne op woensdag van 14.00-16.00 uur en
op zaterdag 11.00 tot 13.00 uur. Kaarten kunnen ook telefonisch worden gereserveerd op maandag tussen 10 en
12 uur via tel.nr. 035-5430377.
Leden hebben gratis toegang voor 2 personen. Overige
belangstellenden € 3,50 per persoon.

8 februari: Lezing “Herinneringen van een Baarnse politieman” door Simon Verkade
De op 19 januari jl. voor de Historische Kring Baerne gehouden lezing in het Brandpunt was een groot succes. Op
verzoek van meerderen wordt de zelfde lezing nogmaals
gegeven op maandag 8 februari a.s. om 14.00 uur in de
Leuning.
Simon Verkade, chauffeur van de Seniorenbus/vrijwilliger De
Leuning, zal een voordracht houden over zijn werkzaamheden
bij de Gemeentepolitie Baarn in de periode van 1965 -1993.
Het belooft een boeiende voordracht te worden. Belangstellenden zijn van harte welkom in De Leuning. De toegang is
gratis. U betaalt wel voor uw kopje koffie of thee.
Simon Verkade wordt in 1965 aangenomen bij de gemeentepolitie Baarn. Voor zijn opleiding moet hij
eerst een jaar naar de opleidingsschool voor de gemeentepolitie in Wassenaar. Op 1 juli 1966 kan hij aan
de slag in Baarn. In die tijd is het nog heel gewoon om op de fiets, zichtbaar in de wijk, te surveilleren.
Dat geldt ook voor de nacht en dat natuurlijk zonder mobiele telefoon. Verkeers - en alcoholcontroles horen bij het werk, nog zonder blaastesten. Aanrijdingen met soms dodelijke afloop zijn emotionele zaken,
niet alleen voor de betrokkenen maar ook voor de agent. Het regelen van het verkeer met een z.g.
'klapbord' op de kruisingen Oranjeboom en Trier hoort eveneens tot de taken. De schietvaardigheid moet
natuurlijk op peil blijven. Dat kon o.a. in de schietkelder van de Brigade van de Koninklijke Marechaussee Soestdijk. De jaarlijkse defilés op Soestdijk en andere activiteiten op het paleis zijn belangrijke punten van aandacht.

Activiteiten






18 februari :
23 februari :
22 maart :
26 april :
t/m medio mei :

Foto presentatie "Baarn toen en nu"
Foto presentatie "Baarn toen en nu"
Algemene Ledenvergadering
Lezing "Pijnenburg" door Benny van Dasselaar
Expositie “Het Rode Dorp”

Social Media:
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