
Historische Kring Baerne  www.HistorischeKringBaerne.nl 
Hoofdstraat 1a 

3740 AH Baarn     
 
Openingstijden Oudheidkamer: woensdag 14-16 uur, zaterdag 11-13 uur 

NIEUWSBRIEF                              2 0 1 3  ,  n r .  1  

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. 

Activiteiten 
 Tot medio mei 2013 de expositie “Kunst in de kelder” 

 24 januari: Lezing “De Ruijter Muisjes fabriek” door Frans Vlek 

Lezing over De Ruijter Muisjes fabriek door Frans Vlek op donderdag 24 januari 

     Inhoud: - Expositie “Kunst in de kelder” 
- Lezing “De Ruijter Muisjes fabriek” door Frans Vlek 
- Gevraagd: collectanten Anjeractie 
- Aanwinst 

De Historische Kring Baerne organiseert op donderdagavond 24 januari weer een 

historische lezing. Dit maal staat de boeiende geschiedenis van “De Ruijter” cen-

traal, inderdaad ‘van de muisjes’! De heer Frans Vlek (algemeen directeur van De 

Ruijter in de periode 1970-1989) zal starten bij het begin van de onderneming in 

1860 en zijn verhaal gaat door tot het heden.  
 

Verhalen van de familie De Ruijter en belangrijke momenten uit de geschiedenis van 

deze bijzondere onderneming zullen de revue passeren, waarbij ook vele beelden ge-
toond worden. Dat belooft weer een interessante lezing te worden, zeker ook voor oud 

medewerkers en betrokkenen van De Ruijter, die dan ook van harte uitgenodigd zijn 

voor deze lezing.  
 

De bijeenkomst wordt weer gehouden Verenigingsgebouw Het Brandpunt, Oude 

Utrechtseweg 4-A in Baarn. De lezing begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk 

voor leden van de Historische Kring (en introducé). De kosten voor belangstellenden/
niet-leden zijn €3,50. 

Expositie “Kunst in de kelder” 

A.s. zaterdag 19 januari om 11:30 uur vindt de officiële opening plaats door 

wethouder J.Baerends van de nieuwe expositie “Kunst in de kelder”.  

 

Een expositie met aquarellen van Gerard de Vries (1919-2005), schilderijen van 

Corrie Seleski-Birkhoff (1939) en beelden van Winnifred Mulders (1945), tot 

medio mei 2013 gratis te bezoeken bij de Historische Kring Baerne in de kelder 

onder de bibliotheek in de Hoofdstraat 1a in Baarn. 
 
 
Uit de nalatenschap van de begaafde kunstschilder Gerard de Vries heeft de Histori-

sche Kring een collectie aquarellen mogen ontvangen via z’n oud-collega Huub van 

der Aa. De aquarellen zullen tijdens deze expositie in projectie worden getoond. 

“Kunst in de kelder” heeft een combinatie kunnen maken met twee getalenteerde kunstenaressen uit Baarn, die al een 
aantal jaren hun kunst op verschillende tentoonstellingen en in galeries hebben laten zien: te weten Corrie Seleski  

met haar in acrylverf geschilderde bloemen, landschappen en kleurige portretten en Winnifred Mulders met beelden 

van mensen en dieren in hout, keramiek en brons. 

Kortom een levendige expositie, die naar wij hopen, door velen zal worden bezocht, al is het alleen al door nieuwsgie-
righeid gedreven.  

Gevraagd: Collectanten Anjeractie!  

De Anjeractie is de collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds die elk jaar plaats vindt. 
In 2013 van 26 mei t/m 1 juni. 

De Historische Kring Baerne mag ook collecteren voor de Anjeractie. Een derde van de opbrengst mag de collecteren-

de vereniging houden voor de eigen clubkas. De overige twee derde komt ten goede aan de vele culturele projecten in 

de provincie waar de opbrengst is opgehaald. 
Net als vorig jaar vragen wij u: Wilt u ons helpen als collectant?  

Stuur een mail vóór eind deze maand naar info@HistorischeKringBaerne.nl. 

De geportretteerden van toen, die nu ongeveer tussen de 65 en 85 
jaar oud zullen zijn, maar ook hun kinderen en kleinkinderen kunnen 

gebruik maken van de gelegenheid om alsnog in het bezit te komen 

van de originele aquarellen. De Historische Kring biedt de familiele-

den tijdens de expositie de gelegenheid om gratis het portret van de 
herkende opa, oma, vader, moeder, oom of tante of vriend en vrien-

din mee naar huis te nemen. 

Aanwinst 

Eind 2012 kwam de Historische Kring Baerne in het bezit van een grote hoeveelheid tafellinnen, geschonken door 
mevrouw Brutel de la Riviêre. 

De damasten tafelkleden zijn voorzien van de initialen van de vroegere eigenaar van Huize Peking en op enkele tafel-

kleden staat een ingeweven afbeelding van het huis. 

Dankzij Wasserij Timmers in de Krabbelaan is het linnen damast geheel gratis opgefrist. 
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