NIEUWSBRIEF JULI 2022

In deze vakantieperiode zijn er in en om Baarn veel activiteiten. Leuk om daar naar toe te
gaan, maar ook goed om op de hoogte te blijven van de activiteiten van de Historische
Kring Baerne.
In deze Nieuwsbrief onder andere nieuws over de huidige tentoonstelling, de Oude Begraafplaats, boeken die u kunt lenen in de Oudheidkamer en een bericht van de penningmeester.
En als u er in deze vakantietijd op uit wilt, staan onderaan deze Nieuwsbrief wat leuke tips.
Wij wensen u alvast een mooie vakantietijd toe.

Tentoonstelling ”Mijn naam is...” wordt
verlengd

De tentoonstelling ”Mijn naam is…” in de Oudheidkamer wordt goed bezocht. Door middel van foto’s,
informatie, film en gebruiksvoorwerpen wordt
verteld over het leven en werken van bijzondere
Baarnse vrouwen als Johanna Westerdijk, Hella
Haasse, Aletta Jacobs en Wil Petroff.
Om ook tijdens de vakantieperiode bezoekers
uit Baarn en omgeving de gelegenheid te geven
te komen kijken, wordt de expositie verlengd tot
15 augustus.
De opening van de nieuwe tentoonstelling ”Kunst,
stap voor stap” is op 10 september en gaat over
kunst langs de openbare weg. In de Nieuwsbrief van augustus
krijgt u hierover meer informatie.

Mijn naam is ...
Bijzondere Baarnse Vrouwen
Een tentoonstelling over Baarnse vrouwen die naam gemaakt
hebben door bijzondere verdiensten.
O.a. Johanna Westerdijk, Aletta Jacobs, Hella Haasse,
Estella den Boer, Gertrude Buringh Boekhoudt, Augusta de
Wit, Henriette de Beaufort, Mevrouw Wil Petroff – Van Gurp
en natuurlijk enkele vorstinnen.

U bent welkom op woensdag van 14.00 uur tot
16.00 uur en op zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur
in de Oudheidkamer onder de bibliotheek. De
tentoonstelling is gratis te bezoeken.
www.historischekringbaerne.nl

Nieuwe magnolia op Oude Begraafplaats

Op de Oude Begraafplaats aan de Berkenweg zijn elke vrijdagmorgen vrijwilligers van de Historische Kring aan het werk. Met een vaste groep worden de graven
en de begraafplaats onderhouden. Regelmatig komen voorbijgangers en nabestaanden daar een
bezoek brengen. Dat de werkzaamheden op prijs wordt gesteld is onlangs duidelijk geworden door
een donatie die de werkgroep heeft ontvangen van een aantal enthousiaste bezoekers met daarbij de
vermelding: ”Heel bijzonder hoe jullie zo gemotiveerd en enthousiast het onderhoud verzorgen. Met
deze donatie hopen we zo een steentje te kunnen bijdragen aan jullie werk”.
Na onderling overleg is besloten tot de aanschaf van een
mooie magnolia.
Wilt u eens een bezoek brengen op de Oude Begraafplaats
dan kunt u de werkgroep daar elke vrijdagmorgen treffen.
Op andere dagen kan de sleutel worden gehaald op het
Politiebureau.
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Lenen en lezen over Baarn

Wist u al dat er in de bibliotheek van de Historische Kring
Baerne ook een uitleenkast is?
In die kast staan boeken met informatie over de historie
van Baarn; over buitenplaatsen, Paleis Soestdijk, huizen,
kerken, scholen, Baarnse kunstenaars, verenigingen en bedrijven, adresgegevens van voormalige inwoners, verhalen
van Baarnse auteurs en nog veel meer.
Als lezer maak je een reis door het verleden en wordt je
deelgenoot van de veranderingen die zich in onze woonplaats hebben voltrokken.
U kunt de boeken veertien dagen lenen en zo nodig – na
overleg – nog wat langer (De boeken uit de overige kasten
kunt u in de Oudheidkamer raadplegen).
De Oudheidkamer is woensdag open van 14.00 – 16.00 uur
en zaterdag van 11.00 – 13.00 uur.

Wandelingen

Sinds enkele maanden is een groep vrijwilligers bezig de wandelingen van de website van de HKB na
te lopen en in een nieuw jasje te steken. Deze wandelingen zijn in het verleden samengesteld door
Douwe van der Meulen, die ook nu deel uitmaakt van de commissie.
Binnenkort zal de eerste vernieuwde wandeling op de website te vinden zijn.
Er wordt ook gewerkt aan een ”stadswandeling” met de hoogtepunten van Baarn, speciaal bedoeld
voor mensen van buiten. Het is de bedoeling dat deze wandeling ook in papieren vorm te zijner tijd
verkrijgbaar zal zijn bij de VVV in Baarn.

Excursie naar Kasteel Sypesteyn op
17 september

Na 2 jaar corona beperkingen, wordt er in september weer een excursie georganiseerd. Deze
middag excursie gaat naar Kasteel Sypesteyn in
Loosdrecht waar gekozen kan worden uit een
rondleiding door het Kasteel of door de prachtige kasteeltuin.
Vertrek met de bus om 13.00 uur vanaf het
station, terug in Baarn om plm. 17.00 uur.
Meer info over kasteel, rondleidingen
en kosten zijn de vinden op de website
www.historischekringbaerne.nl
Inschrijven kan tot 7 september a.s.

Bericht van de penningmeester.

Het ledental van onze vereniging loopt langzaam terug. Wij zouden deze achteruitgang
graag willen omzetten naar een vooruitgang en
daarbij hebben we jullie hulp nodig.
Om op korte termijn het ledental uit te breiden
vragen wij u om eens bij buren en familieleden te vragen of men lid is van de Historische Kring Baerne. Bij een negatief antwoord
zou u ze kunnen verwijzen naar de website:
www.historischekringbaerne.nl om zich daar als
lid aan te melden.
Voor ieder succesvolle aanmelding en betaling
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van de verschuldigde contributie ontvangt de aanbrenger een waardebon van € 5 die kan worden
gebruikt voor het aankopen van boeken in de Oudheidkamer of op onze website.
Claim uw waardebon door een mailtje te sturen naar: penningmeester@historischekringbaerne.nl en
vermeldt het lid of de leden die door uw toedoen lid zijn geworden.
Dank voor jullie medewerking en we hopen vele nieuwe leden te mogen verwelkomen.
John Broers, penningmeester Historische Kring Baerne

Vakantietips

Geologisch Museum Hofland in Laren geeft bezoekers op een toegankelijke manier inzicht in de
bouw en geschiedenis van de aarde. Met een gesteentetuin, 5 vaste tentoonstellingen, de verkoop
van fossielen en de mogelijkheid om zelf een steen te zagen, slijpen en polijsten is dit een heel bijzonder dagje uit.
Meer info over openingstijden en activiteiten vindt u op www.geologischmuseumhofland.nl
Mannenzaal van St Pieters en Blokland Gasthuis in Amersfoort. Van dinsdag t/m zaterdag zijn bezoekers welkom in Het Burgerweeshuis waar in 1907 24 gastelingen woonden. Oude mannen die meerdere cholera epidemieën hebben overleefd laten door middel van een rollenspel zien hoe hun leven
daar toen was. Meer info op de website www.levendehistorie.nl.
Paleis Soestdijk. In de Paleistuin is de tentoonstelling ”Voorlopers” te zien. Kunstenaars verbeelden
actuele thema’s als duurzaamheid en recycling. Een bezoek aan deze hedendaagse kunst is goed te
combineren met een kijkje in de zalen van het Paleis, de kassen en een bezoek aan de boomgaard en
kwekerij aan de overkant. Meer info op www. paleissoestdijk.nl.
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