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

NIEUWSBRIEF                              2 0 1 5  ,  n r .  9  

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 tijdens openingsuren (035) 5430377. 

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

Activiteiten 

 08 januari :   Nieuwjaarsreceptie 
 19 januari :   Lezing "Herinneringen van een Baarnse politieman" door Simon Verkade 
 18 februari :   Foto presentatie "Baarn toen en nu" 
 23 februari :   Foto presentatie "Baarn toen en nu" 
 22 maart :   Algemene Ledenvergadering 
 26 april :    Lezing "Pijnenburg" door Benny van Dasselaar 
 t/m eind mei :   Expositie “Het Rode Dorp” 
 

     Inhoud:  8 januari Nieuwjaarsreceptie 
 Expositie “Het Rode Dorp” 
 Lesmateriaal t.b.v. het onderwijs 
 

Social Media: 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdag 8 januari om 16 uur vindt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in de Oudheidkamer.  
Dit jaar zijn er, naast de receptie, nog een tweetal andere activiteiten:  
 - de opening van de expositie “Het Rode Dorp”. (zie nadere tekst verderop in deze nieuwsbrief)  
 - tweedehandsboeken verkoop  
 
 

De Historische Kring Baerne biedt alle inwoners van Baarn en an-
dere geïnteresseerden de gelegenheid gratis een interessante ten-
toonstelling te bezoeken.  Onze nieuwste tentoonstelling vertelt het 
verhaal over één van de meest bijzondere wijken van Baarn, het Ro-
de Dorp.  
 
Deze unieke wijk werd ontworpen als arbeiderswijk volgens het steden-
bouwkundige principe van de tuindorpen, heel gebruikelijk in die tijd. 
De wijk heeft nu grote  cultuurhistorische, stedenbouwkundige en archi-
tectuurhistorische waarde. Die waarde ligt zo hoog, dat de wijk sedert 
2010 een  beschermd dorpsgezicht is.  
Deze wijk in de bouwstijl van de Amsterdamse School werd rond 1920 
gebouwd door de pas ongerichte sociale woningbouwvereniging Ons 
Belang. Eemland Wonen is de huidige eigenaar van de woningen in het 
Rode Dorp.  

Expositie “Het Rode Dorp” vanaf 8 januari 

Op 8 januari a.s. zal de tentoonstelling tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst officieel geopend wor-
den door de directeur van Eemland Wonen de heer Hans van der Velde.  
 
De expositie is te bezichtigen in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne. En wel tijdens 
de normale openingstijden: woensdag van 14 tot 16 uur en zaterdag van 11 tot 13 uur.  
 
 

Lesmateriaal t.b.v. het onderwijs 

Voor scholen stelt de Historische Kring Baerne gratis lesmateriaal over Baarn beschikbaar. Een spreekbeurt, werk-
stuk of presentatie over bijvoorbeeld het Baarnse Bos is immers leuker dan over de lokale kathedraal van de vakan-
tiebestemming. 

Om de sporen naar het Baarnse verleden herkenbaar te maken zijn de volgende bestanden te downloaden vanaf 
www.historischekringbaerne.nl/onderwijs: 
 
  1.  Introductielessen met achtergrondinfo  
  2.  Introductielessen zonder achtergrondinfo  
  3.  Achtergrondinformatie  
  4.  Handreiking voor docenten  
  5.  Werkstukopzet voor leerlingen  
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