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Welkomstwoord door Martijn Docters
Met de zomervakantie in het vooruitzicht informeren we jullie graag over waar we nu staan
met Stichting Het Hornemann Huis.  

In onze zoektocht naar een pand waar we ons definitief kunnen vestigen, hebben we de
mogelijkheid gekregen om een pop-up locatie te openen. Al is dat niet het uiteindelijke doel, we
zijn wel heel blij met het feit dat we - weliswaar kleinschalig - iets van onze plannen in de praktijk
kunnen brengen.   

De lezingen die ik nu geef leiden steeds vaker tot mooie aanvragen en initiatieven. Zo ook het
contact met de Schalm in Veldhoven waar we uitgenodigd zijn om het verhaal van de broertjes
Hornemann voor een zaal met 185 stoelen (!) te mogen houden. Steeds als je denkt dat je een
mijlpaal hebt bereikt, dient de volgende zich alweer aan. Dat maakt mij een
dankbaar mens! 
    
Ik wens iedereen veel leesplezier met deze nieuwsbrief en - alvast - een fijne,
gezonde en mooie zomervakantie!    

Martijn Docters 
info@hethornemannhuis.nl 
06 - 53 83 13 25
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Lezing 't Rozenknopje
Woensdag 6 juli jl. stond Martijn met de theateropstelling voor een uitverkochte zaal in café 't
Rozenknopje in Eindhoven. Ruim 70 mensen
luisterden aandachtig naar zijn verhaal over Edo
en Lexje Hornemann en wat hen - en vele andere
Joden - tijdens de Tweede Wereldoorlog is
overkomen. 

Heel bijzonder om te merken dat er zoveel
belangstelling en interesse is voor ons initiatief en
het verhaal over de broertjes, maar zeker ook voor
de vergelijking en overeenkomsten naar het
heden.

Pop-up locatie Het Hornemann Huis
Op vrijdag 1 juli jl. kregen wij de sleutel van de pop-up locatie van Het Hornemann Huis. Een mooi
plekje in Eindhoven waar we op kleine schaal kunnen starten met wat we uiteindelijk groots willen
aanpakken. 

We zijn meteen aan de slag gegaan om de locatie klaar te maken voor bezoekers en
geïnteresseerden. Wij verwachten medio september open te gaan. Binnenkort delen we de
locatie met jullie! Stay tuned!

Reis Hamburg op 7, 8 en 9 oktober a.s.
In een eerdere nieuwsbrief kondigden we aan dat Martijn, samen met Wendy Klinkhamer,
coördinator Activiteiten binnen de Raad van Advies van Stichting Het Hornemann Huis, bezig is
om een reis te organiseren naar Hamburg en Neuengamme. 
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Voor die reis hebben we nu een
gedetailleerder programma
samengesteld. Zo zijn de overnachtingen
bekend en de rondleidingen in
Neuengamme en Hamburg vastgelegd. De
rondleidingen worden gegeven door een
Nederlandstalige gids. Naar aanleiding van
onze vorige oproep hebben we al wat
aanmeldingen ontvangen.    

Heb je ook interesse om op 7, 8 en 9 oktober a.s. een bezoek brengen aan het concentratiekamp
en de school waar Edo en Lexje Hornemann samen met 18 andere kinderen vermoord zijn, stuur
ons een e-mail. Dan zullen wij je voorzien van nadere informatie.  

Theatercollege in de Schalm op 17
september a.s.
Op zaterdag 17 september a.s. geeft Martijn een lezing over het verhaal van de familie
Hornemann in theater de Schalm in Veldhoven. Zet deze datum alvast in je agenda! De
ticketverkoop start binnenkort via de Schalm. Bij interesse kun je ook een mailtje sturen. 
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Copyright © 2022 Het Hornemann Huis, All rights reserved. 

U ontvangt deze e-mail, omdat wij u graag willen informeren over, en betrekken bij, de plannen die wij met
Het Hornemann Huis hebben. Wilt u liever geen berichten van Het Hornemann Huis ontvangen? Dan kunt

u hier uw gegevens inzien en wijzigen of u afmelden van de mailinglijst. 

Our mailing address is: 
Het Hornemann Huis

Unit 1 12
Hurksestraat 60

EINDHOVEN, Noord-Brabant 5652 AL
Netherlands

Add us to your address book

Voor een goede ontvangst, voegt u info@hethornemannhuis.nl toe aan uw adresboek.  

This email was sent to info@acgminvent.nl 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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