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Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel (035) 5430377. 

Als u deze nieuwsbrief niet goed kunt bekijken, klik dan hier voor de web versie. 

Expositie “Logementen, Tapperijen en Spijslokalen”  

Waarom zo’n titel in Oudhollands taalgebruik?  Om duidelijk te maken 

dat wij als Historisch Kring Baerne ons met name bezighouden met de 

historie van Baarn. Natuurlijk, geschiedenis is al wat gisteren gebeurd 
is. De interesse voor gisteren is nu eenmaal minder dan voor eergisteren. 

En de interesse voor eergisteren weer veel minder dan voor een halve of 

hele eeuw geleden.  Maar dat wil niet zeggen dat wij ons in deze ten-
toonstelling beperken tot een halve eeuw geleden. De oudste informatie 

dateert van ruim twee eeuwen geleden. De laatste gegevens zijn van 

rond het jaar 2000.  

 

Wat kunt u in deze expositie zien.  
Dat is fotomateriaal en informatie over Logementen, zeg maar pensions, 

hotels en herbergen. Daarnaast veel informatie over Tapperijen: kroe-
gen, cafés en de Jeneversteeg. 

En tenslotte besteden we aandacht aan Spijslokalen: veel fotomateriaal over restaurants uit het grijze verle-
den en van de laatste tijd. Foto’s van zowel de buitenkant van het restaurant als de binnenzijde. Vaak zul-

len de beelden plezierige herinneringen oproepen en de bezoeker terug voeren naar hun jonge jaren, of naar 

een leuk gezellig etentje dat eens in één van deze etablissementen werd beleefd. 

 
In de tentoonstelling is niet alleen ruimte voor de bekende hotels zoals Hotel Zeiler en Hotel Velaars, later 

Central. Maar ook voor vele andere kleinere hotels en pensions.  Kortom voor iedereen is er wel iets leuks 

te zien in onze nieuwe en bijzondere tentoonstelling. U bent allen van harte uitgenodigd om deze tentoon-
stelling weer geheel gratis te komen bewonderen. En mocht u aanvullende informatie of foto’s hebben dan 

horen wij dat graag van u. Mogelijk dat wij die nieuwe informatie zelfs nog in de tentoonstelling kunnen 

inpassen. 
 

De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 8 september a.s. om 11.30 uur en is tot medio januari 2013 

te bezichtigen in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne. U vindt ons in het souterrain van de 

bibliotheek in de Hoofdstraat 1a.  
De openingstijden zijn: Woensdag van 14.00-16.00 uur en Zaterdag van 11.00-13.00 uur. 

____________________________________________________________________________________ 

Weet u hier meer van? 

In nieuwsbrief nr. 5 hebben we u een tweetal foto’s getoond met het verzoek om informatie.  
Hierop is één reactie gekomen. Te zien is het personeel en de eigenaar van de grof-, hoef-, kachelsmederij 

van B.H.J. Wolterink, achter het pand Leestraat 32. 

____________________________________________________________________________________ 

Activiteiten 
 Tot medio 2013 de expositie “Logementen, Tapperijen en Spijslokalen” 

 6 september Jaarlijkse Excursie: Slot Zuylen en boottocht Vecht 

 8 september rondleidingen over de oude begraafplaats 

____________________________________________________________________________________ 

Rondleidingen over oude begraafplaats 

Tijdens komende Open Monumentendag (zaterdag 8 september) zullen door leden van de Werkgroep Oude 

Begraafplaats rondleidingen verzorgd worden over de Oude Begraafplaats aan de Berkenweg. Er zal aan-

dacht besteed worden aan de historische en culturele waarde van de begraafplaats. 

Bezichtigingstijden van 11.00 uur tot 16.00 uur. 

 

Rechts ziet u een foto, waarover we een paar vragen hebben: 

 Wie staan op de foto 

 In welk jaar is de foto gemaakt 

 Voor welke zaak in de Laanstraat is deze genomen  

 

Stuur een e-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl als u meer weet. 
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