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

NIEUWSBRIEF                              2 0 1 3  ,  n r .  2  

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” 

 21 februari 14.30 uur: Visuele presentatie “Zoals Baarn ooit was” Foto– en filmexpressies 

 26 februari 20.00 uur: Visuele presentatie “Zoals Baarn ooit was” Foto– en filmexpressies 

 28 februari 20.00 uur: Visuele presentatie “Zoals Baarn ooit was” Foto– en filmexpressies 

    Inhoud: - Expositie “Kasteel Drakensteyn” 

Expositie Kasteel Drakensteyn 
 
Vanaf afgelopen weekend is een speciale expositie ingericht met betrek-

king tot Kasteel Drakensteyn. 

 

De werkgroep Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne heeft 
reeds geruime tijd deze expositie op de plank liggen in afwachting van de 

abdicatie van Koningin Beatrix en haar terugkeer naar Kasteel Draken-

steyn in Lage Vuursche. 
 

Hij bestaat uit wissellijsten met foto’s en historische informatie en twee 

vitrines met relieken Drakensteyn betreffende. 

 
De expositie is samengesteld door de Historische Kring Baerne en wordt 

u aangeboden in samenwerking met de Bibliotheek Eemland, vestiging 

Baarn. Deze speciale expositie ter gelegenheid van het voorgenomen af-
treden van Koningin Beatrix over “Kasteel Drakensteyn”, bevindt zich in 

de bibliotheek in Baarn op de begane grond, Hoofdstraat 1 en is te bezich-

tigen tijdens openingsuren van de bibliotheek. 
 

Dag  Tijd 

maandag 13.00 - 20.00 

dinsdag  10.00 - 17.30 
woensdag 10.00 - 17.30 

donderdag 13.00 - 17.30 

vrijdag  13.00 - 20.00 
zaterdag 10.00 - 15.00 

 

Een echte aanrader, net als de huidige tentoonstelling “Kunst in de Kel-
der” in de Oudheidkamer onder de bibliotheek.  

Openingstijden: woensdag van 14-16 uur en op zaterdag van 11-13 uur 
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