
Algemeen
Iedere woensdagmiddag en zaterdagmorgen is de Oudheidkamer 
weer open voor het beantwoorden van vragen en verstrekken van 
informatie. De tentoonstelling ‘125 jaar Baarnsche Courant’ is 
nog tot eind 2021 te bezichtigen.
De website van de HKB is direct toegankelijk via de 
hiernaast afgebeelde QR code.

Algemene Ledenvergadering
In verband met corona kon dit voorjaar de Al-
gemene Ledenvergadering (ALV) geen doorgang 
vinden. Deze vindt nu op 9 november a.s. plaats 
in de Herberg van Paulus (Stationsweg 16) en begint om 20.00 u. Na het officiële gedeel-
te van de vergadering, om ongeveer 21.00 u, geeft mw. Angelique Bosch van Drakestein 
een lezing over de restauratie van het Cantonspark. Hierbij was zij zeer betrokken als 
voorzitter van de Stichting Vrienden van het Cantonspark. Mis deze presentatie niet en 
blokkeer de avond 
van 9 november 2021 
alvast in uw agenda! 
De vergaderstukken 
staan 2 weken van te 
voren op onze website 
en kunnen vanaf dat 

moment ook in papieren versie 
opgehaald worden in de Oudheid-
kamer gedurende de bekende 
openingstijden.
N.B. U hoeft zich niet aan te mel-
den. Heeft u op de avond van deze 
vergadering verkoudheidsklachten, 
dan verzoeken wij u vriendelijk 
thuis te blijven.

Avond van de Baarnsche Geschiedenis 
Oktober is landelijk de Maand van de Geschiedenis. De Historische Kring Baerne heeft al 2 jaar 
meegewerkt aan een voorstelling in de Speeldoos die hier op inhaakt: de Avond van de Baarnsche 
Geschiedenis. Vorig jaar werd deze avond vanwege corona afgelast, maar dit jaar weer op het pro-
gramma: Wil Hordijk, Frits Booy, Machteld Olthof en gastspreker Gijs Dorresteijn zullen u verhalen 
vertellen over Pieter Hasselaer (een van de vroegere eigenaren van Kasteel Groeneveld), over Prins 
Hendrik en Hoog Baarn, over de Middeleeuwen in Baarn, en over hoe het was om op de Oosterhei te 
wonen. Het geheel wordt omlijst door zang en dans en afgesloten met een quiz waarbij mooie prijzen 
te winnen zijn. De Avond van de Baarnsche Geschiedenis vindt plaats op 28 oktober a.s. Kaartjes kunt 
u reserveren bij theater De Speeldoos.

Vacature gastvrouwen/-heren
Het aanspreekpunt voor de bezoekers aan de Oudheidkamer vormen altijd de gastvrouwen en -he-
ren. Helaas zijn er door ziekte en veranderde werkzaamheden van de gastvrouwen vacatures ont-
staan voor de openstelling van de Oudheidkamer op de zaterdagmorgen. Indien u affiniteit heeft met 
de geschiedenis van Baarn, bezoekers graag te woord staat en het leuk vindt ze rond te leiden bij de 
tentoonstelling, dan vernemen wij graag van u. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de coördinator van de Oudheidkamer, mw. Lisette Kuizinga via  
E oudheidkamer@historischekringbaerne.nl.
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Verjaardagskalender
In samenwerking met Studio Bosgra is er een unieke 
verjaardagskalender gemaakt. 
Elke maand van het jaar toont deze kalender foto’s van 
toen en nu uit Baarn, Lage Vuursche en Eembrugge.
Deze kalender heeft een beperkte oplage en is voor 
€ 14,95 te koop in de Oudheidkamer.

Werkgroep Communicatie
Bij de HKB is veel kennis, informatie en materiaal te 
vinden uit het verleden van Baarn. De werkgroep 
Communicatie geeft daar meer bekendheid aan en is 
op zoek naar 1 of 2 vrijwilligers die coördinator Ans 
van Egdom willen helpen de activiteiten van de HKB 
onder de aandacht te brengen van de Baarnse bevol-
king. Enige ervaring op dit gebied is gewenst.
Als u het leuk vindt om mee te werken, kunt 
u voor meer informatie contact opnemen via 
E secretaris@historischekringbaerne.nl.

Wandelen in Baarn
Op de website van de HKB staan 10 routes met themawandelingen door Baarn. Deze wandelingen 
gaan o.a. langs serres, koetshuizen, beelden en monumenten . Destijds heeft Douwe van der Meulen 
deze routes samengesteld. Om na te gaan of deze wandelinformatie nog actueel is, zijn we op zoek 
naar mensen die de wandelingen willen nalopen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via E secretaris@historischekringbaerne.nl
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