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NIEUWSBRIEF                              2 0 1 6  ,  n r .  7  

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 

     Inhoud:  Vooraankondiging nieuwe expositie “Een Duik in het Verleden”  
 Baarnse horeca in historische panden  
 Boekpresentatie “Wandelen door Nederland”  
 Plastic tassen 
 Laatste kans expositie “Kleeding & Zoo” 

Social Media: 

 

t/m 1 oktober Expositie ”Kleeding & Zoo” 

Vanaf 1 oktober Het boek “Baarnse Horeca in Historische Panden” te koop in de OHK 

2 oktober Boekpresentatie “Wandelen door Nederland” 

Vanaf 15 oktober Expositie ”Een Duik in het Verleden” 

Einde Expositie “KLEEDING & ZOO” 

Het einde komt in zicht! 
U kunt nog tot en met zaterdag 1 oktober de expositie “Kleeding & Zoo” 
bezichtigen. 
 
Een nostalgisch overzicht van de kledingcollectie van de Historische 
Kring geeft een indruk van de veranderingen, maar ook herhalingen in de 
Modewereld.  
 
Oude attributen als de mangel en de linnenpers worden getoond.  
Het oude filmmateriaal verlevendigt de tentoonstelling.  
 
Hoofdstraat 1A, te Baarn (onder de Bibliotheek), geopend woensdag van 
14-16 uur en zaterdag van 11-13 uur. 
 

Vooraankondiging nieuwe expositie “Een Duik in het Verleden” 

Duiken in het verleden, dat is toch logisch voor een historische kring 
zult u zeggen. Het verleden is immers de levensader van de Histori-
sche Kring Baerne en zeker de geschiedenis van Baarn en haar inwo-
ners. Maar in dit geval is ‘een duik in het verleden’ een thema met 
dubbele betekenis.  

De komende nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer wordt op 
zaterdag 15 oktober a.s. geopend. Water om in te zwemmen, om in te 
duiken, en zelfs om op te schaatsen. Want ook dan kun je een duik
(eling) maken, al is dat wel wat hard. 

Plastic tassen 

U heeft het ongetwijfeld gemerkt: de plastic tassen worden in de winkels niet meer gratis mee gegeven. 

De Historische Kring Baerne is daarom begonnen met het verzamelen van plastic boodschappentassen afkomstig 
van Baarnse bedrijven.  

Oproep: Bent u in het bezit van (nog enigszins toonbare) plastic tassen van de Baarnse middenstand?, geef ze 
af in de Oudheidkamer. De Historische Kring overweegt t.z.t. hieraan een expositie te wijden. 

 

Oproep: heeft u nog ergens badkleding van voor 1960 liggen? Wij zouden dit graag opnemen in onze expositie. 

 

Boekpresentatie “Wandelingen door Nederland” 

Met presentaties van prof. Marita Mathijsen en journalist Flip van Doorn 
Zondag 2 oktober 2016, 16.00-17.30 uur 
Restaurant Greenfields te Baarn 
 
Van Jacobus Craandijk verschenen tussen 1875 en 1888 in acht kloeke 
delen zijn Wandelingen door Nederland. In Baarn en omgeving maakte hij 
drie tochten. De verslagen van die wandelingen worden door de Baarnse 
uitgeverij PROMINENT opnieuw uitgebracht. Gelardeerd met tal van ou-
de ansichtkaarten. 
 

Tijdens de presentatie vertelt Flip van Doorn, wandeljournalist bij dagblad Trouw meer over de auteur Jacobus 
Craandijk. Marita Mathijsen, hoogleraar Nederlandse Letterkunde houdt een inleiding over reizen en recreëren in de 
19de eeuw. Een exemplaar van het boek wordt overhandigd aan achterkleinzoon Joris Craandijk. 
Graag even aanmelden via: info@uitgeverijprominent.nl of 06-54682826. 
  

Boek Baarnse horeca in historische panden 

Vanaf zaterdag 1 oktober a.s. is het nieuwe boek van Wil Hordijk, geti-
teld: 

             “Baarnse horeca in historische panden” 

te koop in de Oudheidkamer. Prijs € 17,50 voor leden van de Histori-
sche Kring (€ 18,95 in de boekhandel). 
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