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

NIEUWSBRIEF                              2 0 1 7  ,  n r .  3  

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 

     Inhoud:  23 februari: laatste foto/filmpresentatie 

 25 februari: opening expositie “Werk aan de Winkel” door wethouder Mariska de Koning 

Social Media: 

 

23 februari 2017 Foto/film presentatie in Het Brandpunt om 14.00 uur 

25 februari 2017 Opening expositie “Werk aan de Winkel” om 11 uur door wethouder Mariska de Koning 

25 februari: opening expositie “Werk aan de winkel” 

Op zaterdag 25 februari om 11 uur a.s. start de Historische Kring 

Baerne haar nieuwe expositie:  “Werk aan de Winkel” over winkels en 

ambachten in Baarn. 

Wethouder Mariska de Koning zal de tentoonstelling officieel openen, die 

tot eind mei te zien is in de Oudheidkamer van de vereniging, gevestigd in 

het souterrain van de Openbare Bibliotheek, Hoofdstraat 1a te Baarn. 

De expositie is heel beeldend opgebouwd rondom een fictieve straat. Naast 

diverse historische winkelinventarissen en authentieke gereedschappen, 

worden de getoonde beroepen weer tot leven gewekt met bijzondere foto’s, 

teksten en oude filmbeelden. 

Het is beslist de moeite waard om te komen kijken. De toegang is gratis en 
u bent van harte welkom op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en 
zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur. 

23 februari: laatste foto- / filmpresentatie! 

Het is een jaarlijkse traditie van de Historische Kring 

Baerne om in februari haar leden en geïnteresseerden 

te trakteren op oude beelden van Baarn.  

Ook dit jaar zijn weer straatbeelden van Baarn naast 

elkaar gezet in een drieluik: het Baarn van begin 1900, 

het Baarn rond 1980 en het Baarn van nu. Er wordt, 

in fotobeelden, een rondgang gemaakt door Baarn, 

Lage Vuursche en Eembrugge en na de pauze worden 

ook weer oude filmbeelden getoond.  

  

De laatste voorstelling vindt plaats op donderdag 23 februari a.s. om 14.00 uur  in Het Brandpunt aan de Oude 
Utrechtseweg 4a in Baarn.  

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne.  

Leden hebben gratis toegang voor 2 personen. Overige belangstellenden € 3,50 per persoon. 
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