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Welkomstwoord door Martijn Docters
Danny Vera zingt over een roller coaster, maar ik zit er midden in! Wat gebeurt er toch veel..,
eigenlijk teveel om op te noemen, maar we halen er in deze nieuwsbrief een paar highlights uit.
Zo willen we jullie meenemen in het proces dat we doormaken om tot een fysieke
ontmoetingsruimte voor mijn achterneefjes Edo en Lexje te komen.

Er zijn inmiddels diverse gesprekken met de gemeente geweest over een eventuele locatie. Dit is
lastiger dan gedacht, dus suggesties zijn meer dan welkom.

Achter de schermen wordt hard gewerkt door de leden van de Raad van Advies. Wil je weten wie
dit zijn? Neem dan een kijkje op de website www.hethornemannhuis.nl, want we hebben ze een
gezicht gegeven.

Als lezer van onze nieuwsbrief heeft u wellicht ideeën of suggesties. Deze
bijdragen worden zeer gewaardeerd en zijn altijd van harte welkom. Alle beetjes
helpen en hiermee zijn we ook gekomen waar we nu staan.

Martijn Docters
info@hethornemannhuis.nl
06 - 53 83 13 25

Rabo ClubSupport
De afgelopen tijd konden leden van de Rabobank op Stichting Het Hornemann Huis stemmen in
het kader van Rabo ClubSupport. Met dank aan iedereen die dat gedaan heeft, krijgen wij een
bedrag van 226,74 euro uitgekeerd.

Dit geld wordt gebruikt om het lesmateriaal over Wereldoorlog II voor groep 7 en 8 van de
basisschool en middelbare scholieren verder te concretiseren.

Dus mocht je op ons gestemd hebben, nogmaals hartelijk dank hiervoor!

Stand van zaken
Zoals al eerder genoemd, gebeurt er veel tegelijkertijd, maar allemaal even waardevol. Een paar
zaken laten we even kort te revue passeren:

- De website krijgt iedere dag meer vorm. Wil je op de hoogte blijven, dan is het aan te raden om
regelmatig een bezoek te brengen voor de meest actuele updates. Uiteraard zouden we het erg op
prijs stellen als u een stukje in ons gastenboek schrijft om ons initiatief een (digitaal) steuntje in
de rug te geven.  

- Op 20 en 21 oktober jl. heeft Martijn, in het kader van research,
namens Stichting Het Hornemann Huis een bezoek gebracht aan
Hamburg en Neuengamme.

- We zijn druk bezig met het samenstellen van een bidbook. Dit willen
we zo snel als mogelijk indienen bij de gemeente Eindhoven, de
Provincie en andere geïnteresseerde partijen.  

- Op 20 april 2022, de sterfdag van Edo en Lexje, openen wij een preview
tentoonstelling en wordt de `lm die gemaakt is door leerlingen van het
Van Maerlantlyceum, gepresenteerd. Wim van den Donk, voorzitter van de stichting 4 en 5 mei, zal
hierbij aanwezig zijn.

Tentoonstelling
Martijn is met Raad van Advies-leden Gina Moen en Joyce Dunci Jacobs bezig over het inrichten
van de tentoonstelling in Het Hornemann Huis. De ideeën beginnen concreet te worden.

Zo willen we twee vaste tentoonstellingen brengen; één over het leven van Edo en Lexje en één uit
diezelfde periode over Eindhoven. Daarnaast willen we wisselende exposities over het
onderwerp aanbieden. Gina en Joyce zijn volop aan de gang met de invulling hiervan.

In gesprek met... Joop Caneel
Martijn heeft een bijzonder gesprek gevoerd met Joop Caneel (84
jaar), van Joodse komaf en samen met zijn moeder de enige
overlevenden van de oorlog binnen zijn familie. 

De vader van Joop was een collega van Flip Hornemann bij Philips.
Ook zij hebben in kamp Vught gezeten. Zijn moeder keerde terug naar
Eindhoven en daar hebben ze ondergedoken gezeten totdat ze werden
verraden, verkocht en via Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd.
Zijn ooms, tantes en vader zijn daar vermoord.      

Joop herinnert zich dat hij tegelijkertijd met Lexje Hornemann in het concentratiekamp zat en dat
ze samen buiten speelden als dat kon.   

Leerlingenuitwisseling
Met behulp van lid van de Raad van Advies, Anne Henry, gaan we een leerlingenuitwisseling
opzetten voor middelbare scholieren. Dat doen we (in eerste instantie) met landen waar de
lotgenootjes van Edo en Lex vandaan kwamen: België, Polen, Frankrijk, Italië en Israël. Ook
leerlingen uit Hamburg worden uitgenodigd. Alle leerlingen komen naar Het Hornemann Huis in
Eindhoven waar hen een meerdaags programma wordt aangeboden. Het is de bedoeling dat de
leerlingenuitwisseling een jaarlijks terugkerend evenement wordt

In de media...
Op zaterdag 6 november jl. stond er een uitgebreid interview met Martijn in het Eindhovens
Dagblad. Wat zijn we blij met deze exposure..!! Het is zo belangrijk om Eindhovenaren en alle
inwoners van omliggende gemeenten ook via deze media te informeren over het bestaand van
ons initiatief en de plannen.
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