
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  3 ,  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. 

 

Woensdagavond 30 oktober 2019 vindt in de Speeldoos de Avond van de 
Baarnsche Geschiedenis plaats. Er is dit jaar voor een andere vorm gekozen. 
Geen hoofdspreker, maar een aantal gasten die geïnterviewd worden over per-
sonen die voor Baarn belangrijk zijn geweest. Het thema is Hij /Zij en dus ko-
men zowel mannen als vrouwen aan bod.  

De gasten zijn Thera Coppens, Wil Hordijk, Frits Booy en Machteld Olthof. Zij 
zullen het o.a. hebben over Hella Haasse, freule Faas Elias, Mary Stuart, Konin-
gin Emma, Richard Scheerenberg, Andries de Wilde en Bisschop Jan van Arkel. 

Dit is de gelegenheid om meer te weten te komen over de geschiedenis van 
Baarn!  

Het geheel wordt natuurlijk omlijst met muziek en dans en er is ook weer een 
quiz. 

 

Waar denkt u aan bij het woord “tegels”?  Aan uw terras, stoeptegels, uw bad-

kamer? 

Of misschien aan de spreukentegels op de muur naast de schouw in de boer-

derij bij oma? Tegeltableaux of gevelversieringen aan oude, nog niet gesloopte 

huizen in Baarn? Misschien denkt u wel aan de nieuwe inrichting van de Laan-

straat! Herinnert U zich de mooie tegelversieringen in de in  1984 afgebroken 

Kleuterschool LENTELEVEN? Of denkt u terug aan uw tijd op het Baarns Lyce-

um waar in de hal van het nieuwe gebouw de mooie tegelpilaren staan met te-

gels van M.E. Escher?  

Waar komt het woord “tegel” eigenlijk vandaan? Wanneer is men begonnen 

met het maken van tegels in Nederland, wat is er voor nodig. Welke functies 

hebben tegels? Hoe wijd verbreid in de wereld treffen we tegels aan?  

Dit alles komt voorbij in de nieuwe tentoonstelling van de Historische Kring 

Baerne die tot januari 2020 te bezichtigen is. 
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