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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. 

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

Activiteiten 
 2 november t/m februari 2014: de expositie “Ere wie ere ...” 

 28 november 20.00 uur Lezing Villa Rusthoek. De periode 1905 tot heden 

     Inhoud:  2 november: opening expositie “Ere wie ere ...” 

2 november: opening expositie “Ere wie ere ...”  

Een nieuwe expositie, die een breed scala toont aan medailles, diplo-
ma’s, orden, getuigschriften, lintjes, vaandels, bekers, enzovoort.  

Vele Baarnaars hebben in de loop der jaren erkenning gekregen voor 

hun inzet bij verenigingen, maatschappelijke organisaties en dergelij-

ke, allemaal ereblijken. Maar ook de prijzen van winnaars van diverse 
wedstrijden zijn het vermelden waard.  

Nadat al deze eerbewijzen vele jaren in het archief van de Oudheidka-

mer lagen opgeslagen, werd het nu tijd om er een expositie aan te wij-
den.  

In de tentoonstelling wordt o.a. aandacht besteed aan Dr. P.V. Astro, 

Bertus Fockens, August Janssen,  Ernst van Kempen, Meester Teunis 
Pluim en B.J.J. Wijkamp. Stuk voor stuk bekende Baarnaars die met 

recht een eervolle onderscheiding mochten ontvangen. Die onder-

scheiding bestond niet altijd uit een lintje of medaille. Wie wil weten 

‘wat dan wel’, is van harte welkom voor een bezoek aan de tentoon-
stelling in de Oudheidkamer.  

De expositie wordt geopend door de heer T. Stein, oud voorzitter van de Historische Kring Baerne en 
ook zelf enige jaren geleden eervol onderscheiden door H.M. de Koningin. De opening vindt plaats op 

zaterdag 2 november a.s. om 11.15 uur in de Oudheidkamer, onder de bibliotheek, Hoofdstraat 1a in 

Baarn.  

De expositie ‘Ere wie Ere ...’ is tot eind februari 2014 gratis te bezoeken.  
Openingstijden: woensdag 14-16 uur, zaterdag 11-13 uur.  
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