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Openingstijden Oudheidkamer: woensdag 14-16 uur, zaterdag 11-13 uur 

NIEUWSBRIEF                              2 0 1 6  ,  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 

 19 januari :   Lezing "Herinneringen van een Baarnse politieman" door Simon Verkade 
 18 februari :   Foto presentatie "Baarn toen en nu" 
 23 februari :   Foto presentatie "Baarn toen en nu" 
 22 maart :   Algemene Ledenvergadering 
 26 april :    Lezing "Pijnenburg" door Benny van Dasselaar 
 t/m medio mei :   Expositie “Het Rode Dorp” 
 
 

     Inhoud:  19 januari Lezing “Herinneringen van een Baarnse politieman” 
 
 Verkoop van tweedehands boeken bij de Historische Kring Baerne  
 
 Wie is Wie 
 
 

Social Media: 

 

De Historische Kring Baerne organiseert een interessante 
lezing met als onderwerp: Herinneringen van een Baarnse 
politieman. De voordracht wordt gegeven door Simon 
Verkade, werkzaam bij de Gemeentepolitie Baarn van 
1965 -1993.  
 
Belangstellenden zijn welkom op dinsdagavond 19 januari 
vanaf 20.00 uur in gebouw Het Brandpunt (zaal open van-
af 19.30 uur), Oude Utrechtseweg 4A in Baarn. De toe-
gang is gratis voor 2 personen op vertoon van 1 lidmaat-
schapskaart. In overige gevallen is de toegang €3,50 per 
persoon. 

19 januari: Lezing “Herinneringen van een Baarnse politieman” door Simon Verkade 

Simon Verkade wordt in 1965 aangenomen bij de gemeentepolitie Baarn. In die tijd is het nog heel ge-
woon om op de fiets, zichtbaar in de wijk, te surveilleren. Dat geldt ook voor de nacht en dat natuurlijk 
zonder mobiele telefoon. Verkeers- en alcoholcontroles horen bij het werk, nog zonder blaastesten. Aan-
rijdingen met soms dodelijke afloop zijn emotionele zaken, niet alleen voor de betrokkenen maar ook 
voor de agent. Het regelen van het verkeer met een z.g. “klapbord” op de kruisingen Oranjeboom en 
Trier hoort eveneens tot de taken. De jaarlijkse defilés op Soestdijk en andere activiteiten op het paleis 
zijn belangrijke punten van aandacht.  
In 1992 verhuist de politie van de Stationsweg naar de Eemnesserweg. Het jaar daarna volgt de grote lan-
delijke reorganisatie bij de Nederlandse Politie. De gemeentepolitie gaat op in District Eemland Noord 
van de Regiopolitie Utrecht.  
In de lezing illustreert Simon Verkade zijn herinneringen met talloze foto’s.  

OUD NIEUWS IS BEST LEUK 

Verkoop van tweedehands boeken bij de Historische Kring Baerne  
 
Door de opheffing van een antiquariaat heeft de Historische Kring Baerne de hand weten te leggen op 
een groot aantal waardevolle tweedehands boeken over de geschiedenis van Baarn. Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie 8 januari jl. is een begin gemaakt met de verkoop hiervan.  
Hoewel een aantal boeken is verkocht, kunt u nog steeds mooie exemplaren aantreffen, zoals ‘Baarn, 
geschiedenis en architectuur’, ‘Uit de geschiedenis van Baarn (Pluim)’, ‘Buitenplaats Drakenburg’ of 
‘Baarn in oorlogstijd’. De moeite van het bekijken waard.  

 
Verkoop van het restant vindt plaats in de Oudheid-
kamer tijdens de openingsuren op woensdag van 
14.00-16.00 uur en op zaterdag van 11.00-13.00 
uur. 
 

Over de spreker 
Simon Verkade(1942) groeide op in Maasland op 
een boerderij. Hij klom op van aspirant van de ge-
meente politie Baarn tot adjudant. Daarnaast gaf hij 
10 jaar verkeersles op de Pedagogische Academie 
in Amersfoort. 
 
 

Wie is Wie 

Een paar dagen geleden zijn we in het bezit gekomen van onderstaande foto. We weten echter niet wie 
het zijn. Weet u meer, stuur een email naar Oudheidkamer@historischekringbaaerne.nl  
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