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Foto/film voorstelling “Baarn Toen en Nu” (EXTRA)



Oproep Inproba



Oproep voor ouderwetse zwemkleding

Extra voorstelling Baarn Toen en Nu
Aangezien er zeer grote belangstelling is voor de foto -/filmpresentaties BAARN TOEN EN NU
van de Historische Kring Baerne (de middag- en avondvoorstelling was uitverkocht), hebben we
een EXTRA VOORSTELLING ingelast. Deze vindt plaats op dinsdagavond 29 maart a.s. om
20.00 u. in de grote zaal van Het Brandpunt.
Dit jaar zijn beelden over het leven in Baarn naast elkaar
gezet in een drieluik: het Baarn van begin 1900, het
Baarn rond 1980 en het Baarn van nu. Er wordt een
rondgang gemaakt door fotobeelden van Baarn, Lage
Vuursche en Eembrugge en na de pauze worden ook oude filmbeelden getoond. Er is door de medewerkers van
de Oudheidkamer veel tijd gestoken in de samenstelling
van deze foto-/filmpresentatie en het resultaat mag dan
ook gezien worden. U mag dit niet missen.
Vanwege brandveiligheidsvoorschriften mogen er maximaal 100 toegangsbewijzen worden uitgegeven.
Ook als u lid bent is een toegangsbewijs noodzakelijk.
Kaarten zijn vanaf 2 maart 2016 verkrijgbaar in de Oudheidkamer op woensdag van 14.00-16.00 uur en op zaterdag van 11.00-13.00 uur. Ook kan telefonisch worden
gereserveerd op maandag tussen 11.00 en 12.00 uur via
tel.nr. 035-5430377. Leden hebben gratis toegang voor 2
personen. Overige belangstellenden € 3,50 per persoon.

Oproep van Inproba
Wij zijn op zoek naar oud fotomateriaal of krantenknipsels uit
de beginjaren van ons bedrijf.
Kunt u ons daarbij helpen?

Inproba, een echt Baarnse familiebedrijf en bekend van de sambals en chilisauzen, viert dit jaar haar 60-jarig bestaan! Wij zijn daarvoor op zoek naar oud fotomateriaal of krantenknipsels die wij kunnen inzetten voor allerlei doeleinden, zoals onze website, verfraaiing van ons pand en natuurlijk voor ons eigen archief! Graag geven wij u een aantal aanknopingspunten die u kunnen helpen bij de zoektocht:
Inproba is in 1956 opgericht door Harry Libbenga. Het begon allemaal in de schuur bij de moeder van Harry Libbenga
in de Rozenstraat in Baarn. Later, rond 1960, werd een voormalig sigarenfabriekje aangekocht op de Van Heemstralaan in Baarn (waar Inproba tot 1996 gehuisvest was). De verkoop vond destijds (de jaren ’60 en ’70) rechtstreeks aan
de winkels plaats. Men reed met een grote bus met alle artikelen langs de winkeliers die direct uitzochten wat ze wilden afnemen.......... Meer lezen over onze geschiedenis? Kijk dan op www.inproba.nl!
Wij zijn vooral op zoek naar materiaal uit de beginjaren van Inproba, dus vanaf 1956 tot eind jaren ‘80. Mocht u in
het bezit zijn hiervan, dan kunt u dit sturen naar:
Inproba BV, t.a.v. de afdeling marketing, Postbus 38, 3740 AA in Baarn of
per e-mail naar: marketing@inproba.nl.
Hartelijk dank!

Oproep voor ouderwetse zwemkleding
Voor de expositie "Een Duik in het Verleden", over zwemmen en
badderen in Baarn, zijn we op zoek naar oude(rwetse) zwemkleding.
Zowel dames-, als heren-, als kinderzwempakken. Wij denken hierbij
o.a. aan de gebreide badpakken van voor 1950. En aan herenbadpakken met de bandjes over de schouders. Mocht u dit soort zwemgoed
nog in de kast hebben liggen, dan zouden wij erg blij zijn als we dit
in bruikleen voor de tentoonstelling mogen ontvangen.
De tentoonstelling duurt van september 2016 tot en met januari 2017.
Bel of mail s.v.p. naar
Ton van den Oudenalder
035-5432666
oudenalderr@casema.nl

Activiteiten
22 maart

Algemene Ledenvergadering
voorafgegaan door de presentatie ”Wonen in een watertoren” door Erwin en Nancy Brouwer

29 maart

EXTRA foto/film presentatie "Baarn toen en nu"

26 april

Lezing "Pijnenburg" door Benny van Dasselaar

t/m medio mei

Expositie ”Het Rode Dorp”

28 mei

Opening expositie “Kleeding & Zoo”

Social Media:

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.

