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18 april: Lezing: “Waarom wij wandelen”
Tot 9 juni: Expositie “Werk aan de Winkel” in de Oudheidkamer
Vrijwilligers gezocht!

18 april: Lezing: Waarom wij wandelen

De Historische Kring Baerne organiseert een boeiende lezing met als onderwerp: Waarom wij wandelen. De voordracht wordt gegeven door schrijver en
wandeljournalist Flip van Doorn. Belangstellenden
zijn welkom op dinsdagavond 18 april vanaf 20.00
uur in gebouw Het Brandpunt (zaal open vanaf 19.30
uur), Oude Utrechtseweg 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.

wist hij de Nederlanders massaal op de been te krijgen.
Zwerven was zijn devies, de wandeling een doel op
zich. Hij legde daarmee de basis voor het hedendaagse
wandeltoerisme.

Lezing

Flip van Doorn (1967) is wandelaar, ontdekkingsreiziger in Nederland, maar bovenal schrijver. Hij publiceert onder andere in Trouw en Algemeen Dagblad.
Van zijn gids Nederland – 1000 plekken die je écht gezien moet hebben werden 30.000 exemplaren verkocht.
1 april 2017 verscheen zijn nieuwste boek, De eerste
wandelaar. Hierin beschrijft hij de opkomst van het wandeltoerisme in Nederland en de belangrijke rol die zijn
verre oudoom Jacobus Craandijk daarin speelde.

Wandelen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar we
doen het nog niet zo lang. In zijn lezing Waarom wij
wandelen neemt Flip van Doorn zijn publiek mee naar
de oorsprong, in het laatste kwart van de 19e eeuw. Tot
die tijd was wandelen een elitair tijdverdrijf. De
'wandelende dominee' Jacobus Craandijk bracht daar
verandering in. Met de aanstekelijke verslagen in zijn
reeks Wandelingen door Nederland met pen en potlood

In 1878 wandelde Craandijk rond Baarn en Soest, Eemnes en Groeneveld. In 1886 volgde een tocht in de omgeving van de Vuursche. Die wandelingen zijn onlangs
opnieuw uitgegeven met als titel Glorieus Baarn en Lage Vuursche.

Nog tot 9 juni te bezoeken: Expositie “Werk aan de Winkel” in de Oudheidkamer
De expositie is heel beeldend opgebouwd rondom een
fictieve straat. Naast diverse historische winkelinventarissen en authentieke gereedschappen, worden de getoonde beroepen weer tot leven gewekt met bijzondere
foto’s, teksten en oude filmbeelden.
Het is beslist de moeite waard om te komen kijken. De
toegang is gratis en u bent van harte welkom op woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur en zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur.

Vrijwilligers gezocht!:
Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers die edities van de Baarnsche Courant willen helpen inscannen.
Meer informatie? E-mail naar: info@HistorischeKringBaerne.nl of bel tijdens openingsuren: (035) 5430377

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier
Vragen of opmerkingen? E-mail naar info@HistorischeKringBaerne.nl of bel tijdens openingsuren (035) 5430377.

