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Inhoud:

- Visuele presentatie “Zoals Baarn Ooit Was”
- Expositie “Kasteel Drakensteyn”

Visuele presentatie “Zoals Baarn Ooit Was”
De Historische Kring Baerne presenteert foto’s en filmbeelden met toelichting over de geschiedenis van Baarn, met
een doorkijk naar het heden. Het gaat om impressies van oude villa’s, maar ook van bijzondere plekken of gebeurtenissen in Baarn uit de eerste helft van de vorige eeuw.
Belangstellenden zijn van harte welkom op donderdagmiddag 21 februari om 14.30 uur en op dinsdagavond 26 februari / donderdagavond 28 februari om 20.00 uur in Het Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4a in Baarn.
Toegang is gratis voor leden (+1 introducé), niet-leden betalen € 3,50.
De kaarten voor de presentaties zijn verkrijgbaar in de Oudheidkamer tijdens de normale openingstijden.

Voor de pauze komen foto’s van oude villa’s aan bod en wordt verteld over de geschiedenis van die villa’s. Natuurlijk komt daarbij ook de huidige situatie in beeld.
Een aantal van de gepresenteerde villa’s maakt vanaf eind mei ook deel uit van de eerstvolgende tentoonstelling in
de Oudheidkamer met als titel “Gelukkig hebben we de foto’s nog”. Dit is een tentoonstelling die speciaal over 21
verdwenen villa’s in Baarn zal gaan. Ook weer een echte aanrader.
Na de pauze is beeldmateriaal te zien - in en rond Baarn - uit de eerste helft van de 20ste eeuw. Te zien zijn o.a.
marktdag op de Brink, zwemmen in de zweminrichting aan de Eem, zeilen op de Eem, en ook beelden van de Hooge en Lage Vuursche, de Wilhelminavijver, en het Rode Dorp. Diverse gebeurtenissen van het Koninklijk huis ontbreken niet, zoals: verjaardag Koningin Emma, geboorte prinses Beatrix, eerste Koninginnedag en 18e verjaardag
van Beatrix. Toeschouwers die extra informatie hebben, zijn zoals altijd van harte welkom deze aanvullingen te
delen met de andere aanwezigen.

Expositie Kasteel Drakensteyn
Vanaf 2 februari jl. is een speciale expositie ingericht met betrekking tot Kasteel Drakensteyn.
Hij bestaat uit wissellijsten met foto’s en historische informatie en twee vitrines met relieken
Drakensteyn betreffende.
De expositie is samengesteld door de Historische Kring Baerne en wordt u aangeboden in samenwerking met de Bibliotheek Eemland, vestiging Baarn.
Deze speciale expositie over “Kasteel Drakensteyn”, bevindt zich in de bibliotheek in Baarn
op de begane grond, Hoofdstraat 1 en is te bezichtigen tijdens openingsuren van de bibliotheek.

Activiteiten




Tot medio mei 2013 de expositie “Kunst in de kelder”
De expositie “Kasteel Drakensteyn” in de bibliotheek te Baarn
21 maart 20.00 uur: Algemene Ledenvergadering
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