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Opening pop-up locatie Het Hornemann Huis op
zondag 6 november a.s.
A.s. zondag 6 november opent de pop-up locatie van Stichting Het Hornemann Huis haar deuren
aan de Hurksestraat 42-20 in Eindhoven. De entree is gratis. Je bent van harte welkom om vanaf
13.00 uur een kijkje te komen nemen naar wat we in korte tijd gerealiseerd hebben op de ruim 300
m2 die we daar ter beschikking hebben. 
 
Zo kun je onder andere een bezoek brengen aan het informatiecentrum, de dilemmakamer en het
theatercollege. Met de pop-up locatie wil de Stichting het belang van de komst van een permanent
Hornemann Huis in Eindhoven onderstrepen. 
 
Tentoonstelling 
Wat zeker een bezoek waard is, is de tentoonstelling. Een 20-tal kunstenaars heeft, geheel
belangeloos, in zijn/haar stijl een kunstwerk gemaakt met het verhaal van Edo en Lexje
Hornemann of de Jodenvervolging in het algemeen, als onderwerp. 
 
Deze werken kunnen door particulieren en het bedrijfsleven (�scaal erg interessant!) geadopteerd
worden. De werken blijven eigendom van, en te zien in, Het Hornemann Huis maar dankzij deze
vorm van �nanciële steun kunnen wij verder bouwen aan dit initiatief. Alle bijdragen om het huis te
realiseren, in stand te houden en eventueel uit te breiden is hard nodig. 
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Wij hopen jullie te mogen verwelkomen a.s. zondag, tot dan! 
 
Namens het bestuur, 
 
Martijn Docters 
info@hethornemannhuis.nl 
06 - 53 83 13 25

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
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Add us to your address book

 
 

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