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Algemene Ledenvergadering opnieuw uitgesteld 
De Algemene Ledenvergadering die was voorzien voor mei a.s. zal wegens het coronabe-
leid plaatsvinden op 9 november 2021 in de Herberg van Paulus: aanvang 20.00 u, zaal 
open om 19.30 u.  
Wij verwachten dat allen zullen zijn ingeënt tegen die tijd en veilig de vergadering kunnen 
bezoeken. We verzoeken u vriendelijk uw aanwezigheid bij de Algemene Ledenvergade-
ring door te geven via het sturen van een mail  naar secretaris@historischekringbaerne.nl 
of bellen naar M 06 42 495 309. 
 

Openstelling Oudheidkamer 
Tot 20 april 2021 is de Oudheidkamer in verband met corona nog gesloten. Wij horen die 
dag of er versoepelingen komen. Kijk op onze website voor de laatste informatie betref-
fende de openstelling. 
 

Vacatures 
Voor diverse werkgroepen zijn wij op zoek naar vrijwilligers. U kunt zich aanmelden voor 
een vacature door het sturen van een mail met uw contactgegevens en motivatie naar  
secretaris@historischekringbaerne.nl of bellen naar M 06 42 495 309. 
 
Werkgroep Communicatie 
De HKB is hard op zoek naar (ervaren) vrijwilligers voor de werkgroep Communicatie die 
momenteel geen leden heeft. Deze werkgroep verzorgt de publiciteit rond de activiteiten 

van de HKB, het maken en versturen van de digitale nieuwsbrief, beheert de inhoud van sociale me-
dia zoals Twitter, Facebook en YouTube, beheert ook de website en ontwerpt promotiematerialen. 
Ervaring met grafische vormgeving (dtp) is een pré. Eigen initiatieven zijn welkom!  
 
Excursiecommissie 
Onze excursiecommissie kent op dit moment maar één lid. Wij zoeken daarom nog één of enkele 
vrijwilligers ter versterking. De commissie organiseert jaarlijks een excursie, bepaalt het reisdoel en 
verzorgt de voorbereidingen en de diverse boekingen. Het is een leuke en qua tijdinvestering een 
overzienbare taak.  
 
Redactie Baerne 
De redactie van ons kwartaaltijdschrift Baerne zoekt ter versterking van het team iemand die het 
leuk vindt om onderzoek te verrichten naar een persoon, een familie, een villa, een bedrijf of een 
verschijnsel in de politiek, sport, cultuur, of iets anders uit de lokale historie dat de nieuwsgierigheid 
prikkelt en daarover een artikel wil schrijven. Het team biedt natuurlijk ondersteuning. Goede be-
heersing van de Nederlandse taal is een vereiste. 
 

Verzoek van de Werkgroep Genealogie 
Ter aanvulling van onze genealogische gegevens zijn wij altijd op zoek naar 
doop-, trouw- en begrafeniskaarten van Baarnse families. Ook bidprentjes 
zijn welkom. U kunt ze afgeven in de Oudheidkamer van de HKB of digitaal 
versturen als bijlage in een mail naar gen@historischekringbaerne.nl.  
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Oproep Joods Namenmonument 

Via het Comité 4 en 5 mei kregen wij de volgende oproep: 

Het Joods monument in het Amaliapark in Baarn vermeldt 45 namen van slachtoffers van 
de Holocaust; 45 mannen, vrouwen en kinderen, die zijn weggevoerd naar de vernieti-
gingskampen. Dit monument werd onthuld in 2016. 
In Amsterdam is een nationaal monument in aanbouw ter nagedachtenis aan de meer 
dan 102.000 Joden, en 220 Sinti en Roma die in de kampen zijn gestorven. Dit Namen-
monument zal bestaan uit evenzovele bakstenen met op iedere steen de naam van een 
slachtoffer.  
  
Iedereen kan meehelpen dit Holocaust Namenmonument Nederland te realiseren door 
het adopteren van één of meerdere namen, of door een algemene gift. Met een donatie 
van € 50 adopteert u een naam.  
Het Comité 4 en 5 mei is een inzamelingsactie gestart om alle 45 Baarnse Holocaust-
slachtoffers te adopteren en probeert een bedrag van 45 maal 50 is € 2250 p te halen.  
Meer informatie vindt u op https://www.holocaustnamenmonument.nl/nl/home/ 
 

 
De namen van de Baarnse Joden staan op http://www.joodsmonumentbaarn.nl/ 
  
Wij hopen op uw bijdrage, elk bedrag is welkom. U kunt het overmaken naar de rekening van het 
Comité 4 en 5 mei Baarn. Alleen zo kunnen wij zien of het streefbedrag van € 2250 behaald wordt.  
Wilt u een specifieke naam (of namen) à € 50 adopteren, gelieve dit bij uw betaling te vermelden.  
Rekeningnummer NL33 INGB 0684 4355 00 t.n.v. Stichting Comité 4 en 5 mei Baarn o.v.v. Namen-
monument en eventueel een specifieke naam of namen.  
Een donatie kan ook gedaan worden met IDeal of een creditcard via de website van het Comité: 
https://4en5meibaarn.nl/doneren/.  

Het Joods Monument in het Amaliapark te Baarn. 
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