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NIEUWSBRIEF                              2 0 1 3  ,  n r .  1 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 

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

 t/m februari 2014: de expositie “Ere wie ere ...” 

 vrijdag 3 januari 2014 nieuwjaarsreceptie 

     Inhoud:  28 november: Tweede lezing villa Rusthoek 
 Expositie “Ere wie ere ...” 
 Gooi niets weg 
 Bezorgers gezocht voor de Baerne 

Expositie “Ere wie ere ...” 

Begin van deze maand is de expositie “Ere wie ere...” onder grote belangstelling ge-

opend. Deze nieuwe expositie toont vele medailles, diploma’s, orden, getuigschrif-
ten, lintjes, vaandels, bekers, enzovoort.  

 

De expositie ‘Ere wie Ere ...’ is tot eind februari 2014 gratis in de Oudheidkamer te 
bezoeken. 

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

Tweede lezing villa Rusthoek 

Hanneke Peters heeft vijf jaar lang de geschiedenis van het gebouw en 

de bewoners van Villa Rusthoek onderzocht. Zij schreef het allemaal 
op in haar nieuwe boek ‘Van Buitenplaats Zeezicht tot Villa Rusthoek’. 

Dit boek is te bekijken in Het Brandpunt tijdens de lezing, in de Oud-

heidkamer en bij BakkerBaarn. Desgewenst kan meteen ingetekend 
worden op het boek dat 280 pagina’s heeft met honderden illustraties 

en dat naar verwachting half december uitkomt.  

Gooi niets weg!  

Bent u aan het opruimen en komt u spullen tegen die mogelijk 

van belang zijn voor de Historische Kring Baerne, neemt u dan 
contact met ons op.  

Denk bijvoorbeeld aan videobanden waar iets opstaat van onze 

gemeente Baarn, oude gebruiksvoorwerpen, foto’s, etc.  

Gezocht: Bezorgers voor de Baerne  

Met enige regelmaat zijn wij op zoek naar bezorgers voor de Baerne. Wilt u uw steentje bijdragen aan 

het verspreiden (4x per jaar) van ons verenigingsblad?  
Neem dan even contact op met mevr. Hylkjen Baarslag via h.baarslag@casema.nl, tel: 5410141 of stuur 

een mailtje naar info@historischekringbaerne.nl.  

De tweede Rusthoek lezing bestrijkt de periode 1905 tot nu. Op donderdag 28 november a.s. bent u van 
harte welkom om 20.00 uur in Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A te Baarn.  

De toegang is gratis voor leden van de Historische Kring Baerne (en 1 introducé), voor niet -leden zijn de 

kosten € 3,50 per persoon.  
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