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NIEUWSBRIEF                              2 0 1 5  ,  n r .  1  

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 

 Tot medio februari: expositie “Baarn spoort...al 140 jaar” 
 12 februari 14.00 uur: foto-presentatie “Baarn toen en nu” 
 24 februari 20.00 uur: foto-presentatie “Baarn toen en nu” 
 Vanaf 28 februari: nieuwe expositie “Baarn gelooft” 
  

     Inhoud:  22 jan.: Lezing over Lage Vuursche: dorp van patriciërs, pachters en pannenkoeken 

Lezing over Lage Vuursche: dorp van patriciërs, pachters en pannenkoeken 

De Historische Kring Baerne organiseert een 
historische lezing speciaal over Lage Vuursche: dorp 
van patriciërs, pachters en pannenkoeken. De 
voordracht wordt gegeven door Frits Booy, bij velen 
bekend om zijn grote historische kennis èn 
humoristische manier van spreken.  
 
Belangstellenden zijn welkom op donderdagavond 22 
januari vanaf 20.00 uur in gebouw Het Brandpunt (zaal 
open vanaf 19.30 uur), Oude Utrechtse weg 4A in 
Baarn. De toegang is gratis voor 2 personen op vertoon 
van 1 lidmaatschapskaart. In overige gevallen is de 
toegang €3,50 per persoon.  
 

Social Media: 

 

Het gebied Lage Vuursche werd voor het eerst vermeld in 953 en 
er ontstond na 1640 een echt dorp met o.a. een school, een kerk, 
een molen en een herberg. Het dorp kent een zeer boeiende ge-
schiedenis en is tot op heden een levendige plek die jaarlijks 
veel toeristen trekt. Veel mensen weten niet dat Lage Vuursche 
deel uitmaakt van de gemeente Baarn. Wel is wijd en zijd be-
kend dat prinses Beatrix weer in het dorp woont in haar kasteel 
Drakensteyn sinds het voorjaar van 2014. In de lezing komen 
diverse onderwerpen voor, die niet erg algemeen bekend zijn, 
zoals het dorpswapen, het Nonnenland, de kei en het landgoed 
Pijnenburg. 
 

Over de spreker 
Frits Booy was 35 jaar leraar Nederlands. Hij onderzoekt de 
geschiedenis van het oude kinderboek, van het sinterklaas-
feest en van Baarn. Hierover publiceert hij en houdt hij le-
zingen.  
Hij is secretaris van de Stichting Nationaal Sint Nicolaas 
Comité en redacteur van Tussen Vecht en Eem. In 2014 
werkte hij als auteur en (eind)redacteur aan Duizend jaar 
Baarn, Geschiedenis van een Eemlands dorp samen met Ge-
rard Brouwer. Dit boek werd een regelrechte Baarnse best-
seller: in tien weken tijd werden meer dan 1000 exemplaren 
verkocht. 
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