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

NIEUWSBRIEF                              2 0 1 3  ,  n r .  1 0  

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 16 oktober 2013 de expositie “Gelukkig hebben we de foto’s nog” 

 14 september  Open Monumentendag. Motto: “Macht en Pracht” 

 21 september 9.30 uur excursie “Over en langs de Eem” 

 17 oktober 20.00 uur Lezing Van Buitenplaats Zeezicht tot Villa Rusthoek. De periode 1771 - 1905 

 2 november t/m februari 2014: de expositie “Ere wie ere toekomt” 

 28 november 20.00 uur Lezing Villa Rusthoek. De periode 1905 tot heden 

     Inhoud:  Cultureel Festival 
 ontvangen filmmateriaal 
 oproep voor filmmateriaal 

7 september: Cultureel Festival 

Zaterdag 7 september a.s. is ook de Historische Kring Baerne verte-
genwoordigd op het Cultureel Festival. We staan met een kraam en 

een filmtent in de Pekingtuin. 

In de kraam zijn boeken en tijdschriften te koop, zijn historische 

voorwerpen uit Baarn te bewonderen en kunt u vragen stellen over de 

historie van Baarn. 

In de filmtent, achter de kraam, geven de getoonde filmpjes een beeld 

van het leven in Baarn in vroeger tijden. 

Ontvangen Filmmateriaal 

Enige weken geleden heeft de Historische Kring Baerne mooi en uniek filmmateriaal ontvangen. 

Allereerst beelden uit het dagelijks leven van de jaren ‘90. en verder unieke beelden van de bevrijding in 

Baarn. Van beide is een deel opgenomen in de film die getoond wordt tijdens het Cultureel Festival. 

Oproep voor Filmmateriaal 

De Historische Kring Baerne zou graag in contact komen met mensen 
die nog filmmateriaal over Baarn hebben. Onze interesse gaat met 

name uit naar materiaal van voor 1990, waarop de plaats Baarn en/of 

omstreken is te zien. Wij zouden graag een kopie willen maken van 

uw filmmateriaal.  

U kunt contact met ons opnemen door de volgende link aan te klik-

ken: info@HistorischeKringBaerne.nl  
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