
Hoofdstraat 1a 
3740 AH Baarn     
Openingstijden Oudheidkamer:  

woensdag  14.00-16.00 uur  
zaterdag 11.00-13.00 uur 

N I E U W S B R I E F  N U M M E R  2 ,  2 0 1 9  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De HKB zoekt met name dringend: leden voor de interviewcommissie en 
voor de werkgroep communicatie Mail naar info@historischekringbaerne.nl 
of bel tijdens openingsuren (035) 5430377. 

Verzamelen zit veel mensen in het bloed. Zo zijn er verzamelaars van lucifer-
doosjes, suikerzakjes, sigarenbandjes, beeldjes, vingerhoedjes, eierdopjes, 
schilderijen, bankbiljetten, munten, etc.  
Zouden we dat verzamelen hebben afgekeken van de vogels? De gaai verza-
melt eikels en die verstopt hij. De meeste verzamelaars stoppen de verzamelde 
objecten in een collectie die anderen zelden of nooit te zien krijgen. Toeval of 
kopieergedrag? 
Op zaterdag 11 mei a.s. start bij de Historische Kring Baerne een expositie over 
Verzamelen. En nu eens niet over wat de Historische Kring allemaal bijeen ge-
bracht heeft, maar wat de Baarnaar zoal verzamelt. 
  

mailto:info@HistorischeKringBaerne.nl?subject=Nieuwsbrief:%20naam%20van%20verzendlijst%20verwijderen
mailto:info@HistorischeKringBaerne.nl?subject=Nieuwsbrief:%20een%20vraag/opmerking
mailto:info@HistorischeKringBaerne.nl?subject=Nieuwsbrief:%20een%20vraag/opmerking
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of bel tijdens openingsuren (035) 5430377. 

Verzamelen zit veel mensen in het bloed. Zo zijn er verzamelaars van lucifer-
doosjes, suikerzakjes, sigarenbandjes, beeldjes, vingerhoedjes, eierdopjes, 
schilderijen, bankbiljetten, munten, etc.  
Zouden we dat verzamelen hebben afgekeken van de vogels? De gaai verza-
melt eikels en die verstopt hij. De meeste verzamelaars stoppen de verzamelde 
objecten in een collectie die anderen zelden of nooit te zien krijgen. Toeval of 
kopieergedrag? 
Op zaterdag 11 mei a.s. start bij de Historische Kring Baerne een expositie over 
Verzamelen. En nu eens niet over wat de Historische Kring allemaal bijeen ge-
bracht heeft, maar wat de Baarnaar zoal verzamelt. 
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Verzamelen. En nu eens niet over wat de Historische Kring allemaal bijeen ge-
bracht heeft, maar wat de Baarnaar zoal verzamelt. 
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