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Opening pop-up locatie Het Hornemann Huis op
zondag 6 november a.s.
Met dank aan donaties die naar aanleiding van de publiciteit rondom de pop-up locatie van Het
Hornemann Huis zijn binnengekomen, kunnen wij met trots melden dat de pop-up locatie zondag 6
november a.s. haar deuren opent aan de Hurksestraat 42-20 in Eindhoven.
Op de ruim 300 m2 die Stichting Het Hornemann Huis daar ter beschikking heeft komen onder andere
een tentoonstelling, een dilemmakamer en een informatiecentrum. Daarnaast biedt de ruimte
mogelijkheden om educatieve lezingen te geven aan scholieren, het bedrijfsleven en andere
geïnteresseerden. Met de pop-up locatie wil de Stichting het belang van de komst van een permanent
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Hornemann Huis in Eindhoven onderstrepen.
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Je bent van harte welkom om op zondag 6
november vanaf 13.00 uur een kijkje te komen
nemen. Hopelijk tot dan!

Vrijwilligers gezocht voor diverse disciplines
Stichting Het Hornemann Huis draait volledig op de hulp en inzet van vrijwilligers. Daar kunnen we er in
principe niet genoeg van hebben, zeker niet nu we ook een fysieke locatie te bemannen en
onderhouden hebben.
Maar ook achter de schermen wordt door vrijwilligers bergen werk verzet. Zo komen we erachter dat,
door het verhaal van Edo en Lexje Hornemann op scholen, business clubs, etc. te vertellen, het ook
heel veel 'nieuwe' verhalen oplevert. Verhalen van mensen die Edo en Lexje gekend hebben, van
mensen die attributen op zolder hebben liggen die gelinkt kunnen worden aan de broertjes en ga zo
maar door. Om het verhaal zo uitgebreid en compleet mogelijk te maken zoeken we een of meerdere
vrijwilligers die zich hierin zouden willen verdiepen. Dit mag vanuit huis, maar kan dus tegenwoordig ook
vanuit de pop-up locatie waar we een informatiecentrum gaan inrichten.
Dit is slechts een voorbeeld van wat een vrijwilliger voor ons kan betekenen. Mocht je een paar uurtjes
per week beschikbaar zijn en ons willen helpen, neem dan contact op met info@hethornemannhuis.nl.

Terugblik De Schalm
Op zaterdag 17 september jl. mocht Martijn Docters het
verhaal over Edo en Lexje Hornemann vertellen in
Theater de Schalm in Veldhoven.
Dit zou hij eigenlijk doen in de Lindezaal, maar die bleek
te klein om alle belangstellenden kwijt te kunnen, dus
werd het de grote zaal.
Het was een bijzondere ervaring en wat blijft het mooi
om te zien dat het verhaal zoveel mensen raakt.

Laat de scholieren maar komen!
Met de opening van de pop-up locatie van Het Hornemann Huis is ook het moment daar dat we een
fysieke plek hebben om (basis)scholieren in onze eigen theaterzaal kunnen ontvangen.
Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en het voortgezet onderwijs kunnen bij ons terecht om
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het verhaal van Edo en Lexje Hornemann aan te horen, gecombineerd met een bezoek aan de
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tentoonstelling, dilemmakamer en het informatiecentrum.
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Ken je of werk je bij een school die daar interesse in zou hebben, laat het ons dan vooral weten. Wij
nemen graag contact met hen op om de mogelijkheden te bespreken.

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.
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