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Inhoud:



Feestelijke opening van de expositie “Duik in het Verleden”

15-10-2016: Opening van de epositie "Duik in het verleden"
Dat is toch logisch voor een historische kring
zult u zeggen. Het verleden is de levensader
van de Historische Kring. Zeker de geschiedenis van Baarn en haar inwoners is voor de
Historische Kring Baerne van belang. Maar
in dit geval is “een duik in het verleden” een
opmerking met dubbele betekenis. Het is de
titel van de komende nieuwe tentoonstelling
in de oudheidkamer. Een tentoonstelling die
volop te maken heeft met water. 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.

Baarnaars en Barinezen zwommen voor 1900 overal waar dat maar even kon. Er was nog geen zwembad.
Het eerste bad werd in de Eem aangelegd op de plek waar nu de brug over de Eem bij Eembrugge ligt. Dit bad heeft
slechts enkele jaren bestaan. In januari 1916 werd het bad door de grote overstroming weggeslagen. Een nieuw bad
kwam er in 1916 voor in de plaats, nu precies honderd jaar geleden. En veel later zelfs een overdekt bad (Tip zwembad, later de Trits) en een bosbad.
De tentoonstelling besteedt ook aandacht aan andere vormen van badderen. Denk aan het badhuis in de Acacialaan en
aan het Badhotel.
Wilt u meer weten over het waterplezier in Baarn, kom dan een kijkje nemen in de Oudheidkamer onder de bibliotheek.
De nieuwe tentoonstelling wordt officieel geopend op zaterdag 15 oktober om ca 11.00 uur.
De reguliere openingstijden zijn woensdag van 14.00 – 16.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur.
Historische Kring Baerne – Oudheidkamer – Hoofdstraat 1a (onder de bibliotheek)
www.historischekringbaerne.nl

Activiteiten
Vanaf 15 oktober

Expositie ”Een Duik in het Verleden”

22 november

Lezing “Baarnse Horeca in Historische Panden” door Wil Hordijk
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