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Historische ansichtkaart
De Historische Kring Baerne heeft een ansichtkaart gemaakt op basis van een selectie door de mensen van de
Oudheidkamer met vier foto’s van de fotograaf Adriaan Boer. Met hulp van Drukkerij Bakker Baarn en Inge
Pastoor is een frisse moderne kaart met een ‘oude’ uitstraling geproduceerd. De ansichtkaart is gemaakt met
een dubbel doel: de helft van de kaarten gaat mee in het pakket van de speciale toeristische QR wandeling
“Wandelen tussen heden en verleden” die vanaf deze week te koop is bij De Generaal en Allurepark De Zeven
Linden (zie Baarnsche Courant maandag 10 juni jl.) en de andere helft zal worden ingezet bij activiteiten van
de Historische Kring, zoals het Cultureel Festival in september a.s.

De mensen van BakkerBaarn die donderdag 6 juni jl. zo’n 2000 ansichtkaarten van de persen lieten komen op verzoek van de
Historische Kring Baerne.
>> Klik op deze tekst voor de ansichtkaart <<

Excursie “Over en langs de Eem” op zaterdag 21 september a.s.
De kosten voor deze dag bedragen € 35 per persoon, lunch en consumpties inbegrepen. Vriendelijk verzoek uw
deelname vóór 15 juli a.s. te bevestigen via betaling van het bedrag naar bankrekeningnummer 30.47.28.292
t.n.v. Historische Kring Baerne o.v.v. het aantal personen en of u wel/niet met de fiets komt. Mocht u vragen
hebben over dit uitje, kunt u contact opnemen met Henriëtte Beuk via jetbeuk@casema.nl.
Deelname is tot 15 juli 2013 voorbehouden aan leden van de Historische Kring Baerne.
De groepsgrootte is gesteld op maximaal 40 deelnemers. Indien op die peildatum dit aantal nog niet bereikt is,
kunnen ook niet-leden zich aanmelden. Het bedrag wordt in dat geval met € 5 per persoon verhoogd.

De zusters van Spoorlaan 10 (zie Baerne 2-2013)
Wie herkent personen op onderstaande groepsfoto van verplegend personeel in het Baarnse noodziekenhuis aan de Spoorweglaan tijdens de Tweede Wereldoorlog?
In het artikel ‘Noodziekenhuizen’ in de onlangs verschenen Baerne 2-2013 heeft schrijfster Willemijn Booy-de
Jongh een aantal personen kunnen herleiden, maar mist nog enige namen en/of gegevens.
Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen we naar de Baerne van mei 2013 blz.57.
Weet u meer te vertellen over de namen die hetzij onvolledig zijn
hetzij ontbreken, neemt u dan contact op met Willemijn via T (035)
54 17 336.
Ook als u andere informatie heeft over de Baarnse noodziekenhuizen, hoort ze graag van u.
>> Klik op deze tekst voor een grote uitvoering van de foto <<

Expositie “Gelukkig hebben we foto’s nog”
Dat is de titel van de huidige tentoonstelling van de Historische Kring
Baerne die loopt tot medio september 2013. Hier worden een 21-tal villa’s
behandeld, die inmiddels zijn afgebroken en waar andere bebouwing voor
in plaats is gekomen.
In de expositie worden foto’s en filmbeelden getoond.
De tentoonstelling is natuurlijk geheel gratis toegankelijk en staat in de Oudheidkamer van de Historische Kring Baerne, Hoofdstraat 1a, onder de bibliotheek (in de kelderruimten)
Onze openingstijden zijn: zaterdag van 11.00-13.00 uur en woensdag van
14.00-16.00 uur.

Anjercollecte
De Historische Kring Baerne heeft bijna € 900 opgehaald tijdens de Anjercollecte eind mei jl. Hiermee heeft de
HKB de hoogste opbrengst van alle verenigingen in Baarn die hebben meegedaan. Regel is dat 1/3 van het
eindbedrag naar de kas van de vereniging gaat. Een mooi bedrag voor nieuwe projecten.

Activiteiten




Tot medio september 2013 de expositie “Gelukkig hebben we de foto’s nog”
7 september 2013 Cultureel Festival
21 september excursie “Over en langs de Eem”

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.

