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In deze tweede digitale nieuwsbrief schenken we aandacht aan o.a. een lezing, een herdenking en
nieuwe aanwinsten.

Lezing
De lezing van Hennie de Cneudt op 20 oktober a.s. met als titel:
"Tapijten weven en knopen: Een tijdrovend vakwerk, ooit bedreven in Baarn"
De Handweverij en Tapijtknoperij Edmond de Cneudt was gevestigd van 1942 tot 1983 aan de
Eemnesserweg in Baarn. Circa veertig medewerkers verdienden daar hun brood. Vakmanschap
was bepalend voor hun succes. Wat waren hun producten en wat was het afzetgebied? Hoe
heeft dit bedrijf zich ontwikkeld en hoe is het commercieel vergaan? Op al deze vragen zal
Hennie van Elk - de Cneudt, dochter van de eigenaar/oprichter, een toelichting geven. Ook zal
zij uitleg geven over de toegepaste materialen en technieken.
Lezing voor de Historische King „Baerne‟ in het Brandpunt op donderdag 20 oktober om
20:00 uur. Toegang voor leden en hun introducé gratis, overige belangstellenden € 3,50.

--------------------------------------------------------------------

Herdenking
De herdenking van de Sterfdag op 22 oktober van Meester Teunis Pluim.
"Herdenking Sterfdag van Meester Teunis Pluim"
Tachtig jaar geleden is Teunis Pluim overleden. Hij was Baarns ingezetene, maar bovenal een
gewaardeerd onderwijzer en geschiedschrijver. De Historische Kring „Baerne‟ herdenkt zijn
sterfdag op zaterdag 22 oktober. Die dag om 11:30 uur wordt een korte herdenking gehouden
bij het graf van de meester op de Oude Begraafplaats aan de Berkenweg in Baarn. De Gemeente
Baarn is hierbij vertegenwoordigd zijn door wethouder J. Baerends. Ook nazaten van meester
Pluim en alle bewoners van het Meester Pluimhof zijn uitgenodigd. Ter plaatse is een tentoonstelling ingericht over persoon en werk van meester Pluim. De begraafplaats is die dag open tot
16:00 uur. Iedereen is welkom. Om 13:00 uur en om 15:00 uur wordt een rondleiding gehouden.
--------------------------------------------------------------------

Aanwinsten
Selectie uit de nieuwe kunst aanwinsten Oudheidkamer:

Schilderij Kasteel Groeneveld (voorzijde) van Paul Ovink (geschonken)

Schilderij Kasteel Groeneveld (achterzijde) van Paul Ovink (geschonken)

Ets van Oud Peking door Zürcher (aangekocht)

Schilderij van Bevrijdingsfeesten Sumatrastraat 1945 door Jaap de Ruig
(geschonken)

Aquarel van de Eempolder door Nieuwenhuis (aangekocht)

-------------------------------------------------------------------Lezingen HKB in november:
Donderdag 17 november

“Het mysterie van Zwarte Piet” door de heer F.J. Booy

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.

