Veiling a.s. zondag 9 en 10 april t.g.v. Hospice in Hollands Kroon

Unieke expositie in het toekomstige
Hospice ’Het Tweede Thuis' Hollands Kroon
Alle activiteiten om inkomsten te genereren voor Hospice Het Tweede Thuis lagen
door Covid-19 ruim twee jaar stil. Wat een tegenslag voor het enthousiaste team,
het kon toch niet zo zijn dat alle inzet van enkele jaren teniet werd gedaan en er
geen hospice in Hollands Kroon zou komen. Opluchting dan ook bij het bestuur,
medewerkers en vrijwilligers dat er nu weer volop ingezet kan worden op de
realisatie van een Hospice in Hollands Kroon. De activiteiten kunnen dan ook weer
gaan beginnen.
Aankomend weekend wordt groots aangepakt! Op 9 en 10 april wordt er, op initiatief van
Kenneth en Valentine Stamp, een tentoonstelling en verkoopexpositie georganiseerd op
de boerderij van Het Tweede Thuis aan de Westerlanderweg 11, Westerland. Allereerst
een kennismaking met de locatie die werkelijk adembenemend is en het pand dat hopelijk
binnen afzienbare tijd kan worden afgemaakt en binnenkort dienst kan doen als hospice.
De deuren van de boerderij staan op zaterdag
en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur open
om de vele tientallen kunstwerken te
bewonderen. Het is werkelijk onvoorstelbaar
hoeveel kunstenaars ( rond de 30)hun
medewerking verlenen en het aantal te
bewonderen werken is dan ook heel divers
en uitgebreid.
Wethouder Mary van Gent zal zaterdag de expositie openen en wie weet zal zij de eerste
zijn die een van de kunstwerken zal kopen. Het zijn niet de minste kunstenaars die
deelnemen en de inbreng is zonder meer verrassend en exclusief. Zoals de bijzondere
foto’s van Kenneth Stamp en Aad Holkamp. Of de prachtige bronzen beelden van
niemand minder dan Rini Klaver en de beroemde Govert de Roos die werkelijk heel
bekend Nederland voor zijn lens heeft gehad en daar een van de meest bijzondere,
namelijk de foto van John Lennon en Yoko Ono in bed in het Hilton Hotel ook laat veilen
op zondagmiddag 15.00 uur.
De opbrengst van de veiling die wordt geleid door veilingmeester Dorus Rasch komt
geheel ten goede aan het hospice, net als de opbrengst van de consumpties die op deze
twee dagen worden genuttigd.
Voor Hospice Het Tweede Thuis een belangrijk weekend. Zij staan nl. op de vooravond
om echt te starten, de laatste hindernissen zijn bijna genomen. Een prachtig aanbod van
kunstwerken is te bewonderen op zaterdag 9 en zondag 10 april en tegelijkertijd de
gelegenheid om een indruk te krijgen van dit prachtige initiatief in Hollands Kroon. Een
veiling zal de zondag afsluiten met hopelijk een prachtige opbrengst!
Voor informatie kijk op de website www.hettweedethuis.nl of Facebook 'Het Tweede
Thuis'.

