
 
Aan: 
 
Bedrijf: HB Dealer Occasions 
 
info@hboccasions.nl 
 
Geachte heer/mevr.,  
 
Op internet kwam ik Uw bedrijf tegen en ik wil U graag benaderen voor het volgende: 
 
De Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk heeft mij uitgenodigd een kunstwerk te maken 
voor de manifestatie die wordt gehouden van 15 augustus t/m 26 september 2010 bij de Kruisberg in 
het duingebied, de titel van deze groepstentoonstelling is: ‘Schone Schijn’. Op een plek waar in de 
zomer duizenden mensen fietsen en wandelen, wordt de bezoeker in contact gebracht met kunst die 
ons met een kritische en betrokken blik naar onze omgeving laat kijken.  
 
Met toestemming van Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en De Stichting 
Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk, ben ik voor het werk wat ik ga realiseren opzoek naar 
automobielbedrijven die mogelijkheden zien om één of meer auto’s van 15 augustus t/m 26 september 
2010 te koop aan te bieden op deze unieke locatie. Er zijn al autobedrijven die meedoen en op dit 
moment ben ik nog opzoek naar 2 of 3 auto’s.  
 
Ik wil U graag iets meer vertellen over dit project. 
 
Met mijn werk probeer ik een verbinding aan te gaan met een omgeving en te kijken naar de 
voorwaarden van deze omgeving. Het zal voor deze gelegenheid bestaan uit een stuk van het terrein 
wat ik in overleg met PWN, beheerder van het natuurgebied en de Stichting Beeldende Kunst 
Manifestatie Heemskerk, inricht met verschillende elementen uit het dagelijkse leven en die aanwezig 
zijn in de omgeving van het natuurgebied. Door voor iedereen herkenbare elementen, objecten, bij 
elkaar te plaatsen ontstaat een vreemde ‘tuin’, binnen een groter geheel, het Noord-Hollands 
Duinreservaat. Een vreemde ‘tuin’ waar mensen worden uitgenodigd om tussendoor te wandelen en 
die tegelijk verleidt en vragen stelt. 
 
Praktische kant: 
 
Achter de voorruit van de occasions wil ik graag reclame van uw bedrijf, contact gegevens en evt prijs. 
Ook zal er een vermelding op de website volgen dat U het mede mogelijk maakt dat het werk 
gerealiseerd kan worden. 
 
Omdat het een beschermd natuurgebied is mogen er allen voortuig bewegingen zijn voor 10 uur in de 
morgen. Dus als een voertuig verkocht is kan het voor 10 uur worden weggehaald in overleg. 
 
De voertuigen komen in een met bouwhekken afgezet gebied te staan wat in de avond als het gebied 
verboden terrein is wordt afgesloten. Overdag zijn er vrijwilligers bij het werk. Tevens wonen er 
mensen in de buurt van de plek die een oogje in het zeil houden. De aansprakelijkheid kan ik echter 
niet op mij nemen.    
 
Wanneer U geïnteresseerd bent of meer wil weten mailt U mij dan gerust, ik verneem graag zo 
spoedig mogelijk Uw reactie, ik ben momenteel in het buitenland en daardoor telefonisch niet 
bereikbaar tot 1 augustus. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Edwin Stolk 
 
e-mail: eestolk@kpnplanet.nl 
website: http://www.schone-schijn.nl/ 
 
 



http://www.detelefoongids.nl/bg/heem-heemskerk/aut21-auto-dealers+personenwagens/1/ 
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