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Vooraankondiging expositie “Kleeding & zoo”

Lezing “Geschiedenis en beheer van landgoed Pijnenburg”
De Historische Kring Baerne organiseert de laatste lezing van het seizoen met als onderwerp:
geschiedenis en beheer van landgoed Pijnenburg. De voordracht wordt gegeven door Benny van
Dasselaar, rentmeester van het landgoed.
Belangstellenden zijn welkom op dinsdagavond 26 april vanaf 20.00 uur in 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.

De meeste Baarnaars fietsen of wandelen wel eens op landgoed Pijnenburg, maar staan we wel eens stil
bij de geschiedenis of bij wat er nodig is voor het onderhoud? Het landgoed beslaat 340 hectare, waarvan
280.5 hectare op het grondgebied van Baarn, bijna 9 procent van de oppervlakte van de gemeente!
Ieder jaar komen er 700.000 bezoekers op het landgoed.
Sara de Wael, de weduwe van Jacob Hinloopen, lakenkoopman, schepen van Amsterdam en VOC oprichter in Enkhuizen geeft in 1647 opdracht tot het bouwen van buitenhuis Pijnenburg tussen Soestdijk en
Bilthoven. De architect is Philips Vingboons.
Andries de Wilde laat het huis bijna twee eeuwen later uitbouwen tot de huidige vorm. Het park aan de
achterzijde wordt aangelegd door tuinarchitect Hendrik van Lunteren.
Vanaf 1860 tot aan vandaag is de buitenplaats eigendom van de familie Insinger.
Het wordt afwisselend gebruikt als vakantiehuis en als permanent woonhuis.
Op het landgoed is een grote variatie aan flora en fauna te vinden.
Landgoed Pijneburg behoort tot het cultureel erfgoed van de provincie Utrecht.
Het beleid is gericht op duurzame instandhouding waardoor steeds een evenwicht moet worden gezocht
tussen respect voor de natuur en toenemende recreatiedruk.
Het beheer van het landgoed is veelzijdig en intensief.
Rentmeester Benny van Dasselaar heeft met alle aspecten van het landgoed te maken en kan er boeiend
over vertellen.
Over de spreker:
Benny van Dasselaar studeerde in 1981 af aan de internationale Hogeschool Larenstein in Velp, rentmeesterij. Hij is sinds 1991 rentmeester op landgoed Pijnenburg. In 1998 richtte hij zijn eigen rentmeesters kantoor op. Naast het landgoed Pijnenburg is hij ook rentmeester voor verschillende andere landgoederen en families. In totaal beheert hij 3.000 hectare landgoed. De taken van de rentmeester zijn erg
breed, van het laten verleggen van een dakpan tot de verdeling van de nalatenschap van de principaal.
Belangrijkste taak is het in stand houden van het vermogen en er voor zorgen dat er voldoende economische dragers zijn of worden ontwikkeld om het beheer van monumentale bebouwing, tuin, park, bos en
natuurterrein te kunnen betalen. Hij is de vertrouwenspersoon voor de familie/eigenaar.

Lenen en lezen
Dit mag u niet missen; maak kennis met de uitleenkast!
Natuurlijk wist u al dat er in de Oudheidkamer van de Historische
Kring Baerne een interessante, uitgebreide boekencollectie beschikbaar is over de geschiedenis van Baarn en omstreken. Boeken over
instellingen en bedrijven, over Baarnse bestuurders, van en over
Baarnse auteurs, over de bewoners van Soestdijk en Drakensteyn,
adresgidsen vanaf eind 19e eeuw en nog heel veel meer.
Al deze boeken kon en kunt u daar ter plekke raadplegen op woensdagmiddag en op zaterdagochtend.
Maar nu is het tijd voor iets nieuws: een echte uitleenkast. De boeken
uit deze kast mag u lenen om thuis in alle rust te lezen.
Hoe gaat dat in zijn werk?
->

Openingstijden bezoekadres Oudheidkamer: woensdagmiddag van 14.00 -16.00 uur; zaterdagochtend van 11.00-13.00 uur

->

Nadat u uw keuze heeft gemaakt, noteert een van de gastvrouwen uw gegevens, de gegevens
van het boek en de data van uitlenen en terugbezorgen in het uitleenregister.

->

U mag het betreffende boek 2 weken lenen; eventueel 1 week verlenging na overleg.

->

Het terugbrengen van het boek verloopt weer via een van de gastvrouwen, die daarvan een aantekening maakt in het uitleenregister.

Wij verzoeken u de boeken met zorg te behandelen en zonder beschadiging op de afgesproken datum
terug te brengen.

Vooraankondiging expositie “KLEEDING & ZOO”
Expositie “KLEEDING & ZOO” vanaf 28 mei 2016 tot medio september
De Historische Kring Baerne organiseert een nostalgische tentoonstelling over
de eigen collectie kleding met accessoires, aangevuld met bruiklenen van particulieren.
De geschiedenis van de brei- en naaldvakschool en Tesselschade/Arbeid Adelt
wordt ook belicht.
Diverse oude foto’s van de Laanstraat waar de exclusieve stoffen - en modewinkels talrijk waren, geven een indruk van vroegere activiteit in Baarn.
De Historische Kring heeft mevrouw Herma de Jong, Hat Design bereid gevonden om de tentoonstelling te openen op zaterdag 28 mei om 11 uur.
U bent van harte uitgenodigd.
De Oudheidkamer is op deze dag geopend vanaf 10.30 uur!

Activiteiten
26 april

Lezing "Pijnenburg" door Benny van Dasselaar

t/m medio mei

Expositie ”Het Rode Dorp”

28 mei t/m medio september

Opening expositie “Kleeding & Zoo”
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