
 
 

 

Beste Edwin, 
 
Hartelijk dank voor de aanvullende informatie. Helaas moet ik je alsnog terleurstellen, want wij kunnen 
onze auto’s niet op een onbewaakt terrein neerzetten, daarbij duurt het project te lang, en dit is voor 

ons niet haalbaar. Wij wense je desondanks heel veel succes met je project. 

Met vriendelijke groet, 
 
Martin Schilder Automobielbedrijven 
 

Stephanie Hulshoff 
Medewerker Marketing & Communicatie 
 
Postbus 388 
1800 AJ Alkmaar 
T. 072 - 5410 680 
F. 072 - 5410 799 

E. stephaniehulshoff@martinschilder.nl 
I. www.martinschilder.nl | W. weblog.martinschilder.nl  

 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

 

 

 
Van: E.E.Stolk@kpnplanet.nl [mailto:E.E.Stolk@kpnplanet.nl]  

Verzonden: donderdag 12 augustus 2010 13:22 
Aan: Stephanie Hulshoff 

Onderwerp: RE: Aanvraag via de Martin Schilder aanvraagmodule 
 

Beste Stephanie, 

 

Bedankt voor je reactie, jullie deelname aan het evenement is nog steeds mogelijk ookal is zondag 15 Augustus 

de opening, dus de tijd is wel beperkt. Je wilt wat meer informatie over het evenement ontvangen. Op 

uitnodiging van de Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk ben ik een werk aan het realiseren bij de 



kruisberg te Heemskerk. In het Noord-Hollands duingebied. Het doel van mijn werk is om de voorwaarden van 

het natuurgebied te onderzoeken. Zo heb ik steeds voorstellen gedaan bij PWN de beheerder ven het gebied om 

elementen van buiten het gebied, grenzend aan het gebied, in het natuurgebied te plaatsen. Een soort setting te 

creeeren met deze elementen waardoor er een vreemde ervaring voor de bezoeker aan het natuurgebied onstaat 

die vragen oproept. 

 

Na veel onderhandelingen ben ik gekomen tot een gebied wat afgezet is met bouwhekken, waarbinnen ik de 

verzamelde objecten, elementen tentoonstel. De buitenkant ziet er uit zoals bij Dance Valley en andere festivals, 

wat een contrast oplevert en mensen nieuwschierig maakt in het stilte gebied. Op dit moment staan er al 4 autos 

binnen de hekken te koop met reclame achter de voorruit van de dealers. Jullie bijdrage kan daar goed bij passen. 

 

Praktische kant van het evenement. De budgetten waarmee wij werken zijn niet toerijkend om de 

aansprakkelijkheid op ons te nemen. De autos staan achter een hek, gedurende de dagen tijdens de 

tentoonstelling (15 Augustus t/m 26 september) zijn er supposten aanwezig. Na zonsondergang is het gebied elke 

dag verboden voor bezoekers en houdt PWN een oogje in het zeil. Wanneer autos verkocht worden is er een 

mogelijkheid bij tijdig overleg om voor 10 uur s'morgens de auto weg te rijden, maar ik zeg erbij, de auto maakt 

onderdeel uit van een compositie dus het liefst zo min mogelijk voertuigbewegingen. De auto('s) mag nieuw of 

gebruikt zijn maar geen olie lekken. 

 

Ik voeg een afbeelding toe van het werk zoals dat er op dit moment uitziet. Bij vragen bel mij gerust op het 

volgende nummer: 0610244413. Wanneer jullie besluiten om mee te doen, dan maak ik graag een afspraak, 

spreken we een tijd af as vrijdag of zaterdag om jullie bijdrage aan het werk toe te voegen. De Opening is 

zondag om 16.00 uur. 

 

Link met info over het evenement: naar de Beeldende kunst Manifestatie website vind je hier: 

http://www.schone-schijn.nl/ 

 

Vriendelijke groet en hopelijk verneem ik snel wat van jullie! 

 

Edwin Stolk 

e-mail: info@edwinstolk.nl 

website: www.edwinstolk.nl 

 

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: Stephanie Hulshoff [mailto:Stephaniehulshoff@martinschilder.nl] 

Verzonden: ma 9-8-2010 14:50 

Aan: E.E.Stolk@kpnplanet.nl 

Onderwerp: RE: Aanvraag via de Martin Schilder aanvraagmodule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Edwin, 

 

 

 

Wij hebben je mail in goede orde ontvangen, echter ben ik bang dat u wegens vakanties nog geen reactie van ons 

hebt ontvangen, excuses hiervoor. Ik zie dat het evenement dit weekend al van start gaat, dus ik denk dat het te 

laat is. Zo niet, dan zou ik nog wel graag wat meer informatie van u over dit evenement willen ontvangen om te 

zien of wij hier wellicht wat mee kunnen. 

 

 

http://www.schone-schijn.nl/
mailto:Stephaniehulshoff@martinschilder.nl


 

Met vriendelijke groet, 

 

Martin Schilder Automobielbedrijven 

 

Stephanie Hulshoff 

Medewerker Marketing & Communicatie 

 

Postbus 388 

1800 AJ Alkmaar 

T. 072 - 5410 680 

F. 072 - 5410 799 

E. stephaniehulshoff@martinschilder.nl 

I. www.martinschilder.nl | W. weblog.martinschilder.nl 

 

  Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

Van: eestolk@kpnplanet.nl [mailto:eestolk@kpnplanet.nl] 

Verzonden: vrijdag 11 juni 2010 12:43 

Aan: Sponsoring 

Onderwerp: Aanvraag via de Martin Schilder aanvraagmodule 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

Type aanvraag: Samenwerking 

Type sponsoring: Particulier 

Type aanvrager: Particulier 

Naam: De Stichting Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk 

Contactpersoon: Edwin Stolk 

Adres: Wilgenoord 111 

Postcode: 2411TD 

Woonplaats: Bodegraven 

Telefoonnummer: 0610244413 

E-mailadres: eestolk@kpnplanet.nl 

Omschrijving: Met toestemming van Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) en De Stichting 

Beeldende Kunst Manifestatie Heemskerk, ben ik opzoek naar automobielbedrijven die mogelijkheden zien om 

Ã©Ã©n of meer autoâ?Ts van 15 augustus t/m 26 september 2010 te koop aan te bieden. Ik wil U graag iets 

meer vertellen over dit project. 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: â?~Schone Schijnâ?T. 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. Het werk wat ik wil realiseren heeft de titel van 

een schilderij van Maarten van Heemskerck (Heemskerk, 1498 - Haarlem, 1 oktober 1574), De hangende tuinen 

van Babylon. Deze titel verwijst naar Ã©Ã©n van de zeven wereldwonderen, een tuin met veel groen die naar 

verluid werd aangelegd door Nebukadnezar om zijn vrouw die veel groen gewend was te laten wennen aan een 

leven in het grote Babylon. Het is nog steeds niet duidelijk of de tuinen werkelijk hebben bestaan. Met mijn werk 

probeer ik een verbinding aan te gaan met een omgeving en te kijken naar de voorwaarden van deze omgeving. 

mailto:eestolk@kpnplanet.nl


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 â?~tuinâ?T, binnen een groter geheel, het 

Noord-Hollands Duinreservaat. Een vreemde â?~tuinâ?T waar mensen worden uitgenodigd om tussendoor te 

wandelen en die tegelijk verleidt en vragen stelt. Met toestemming van PWN ben ik nu opzoek naar autodealers 

die mogelijkheden zien om Ã©Ã©n of meer autoâ?Ts gedurende de hier boven genoemde periode van de 

tentoonstelling, op deze unieke locatie, te koop aan te bieden (bedrijfsinformatie en telefoonnummer achter de 

voorruit), als onderdeel van het werk wat we gaan realiseren. Ook zal ik een lijst maken met ondernemers, 

instellingen, initiatieven die meewerken aan dit werk, vermelding op de website etc. Wanneer U 

geÃ¯nteresseerd bent of meer wil weten mail of bel dan gerust, ik verneem graag zo spoedig mogelijk Uw 

reactie, ook maak ik graag met U een afspraak om het Ã©Ã©n en ander persoonlijk verder toe te lichten. 

Datum: 15 augustus t/m 26 september 

Regio: Heemskerk 

Kosten: 400 

Meerwaarde: reclame op unieke locatie 

Duur: Selecteer... 

Bereik: 3000 

Communicatiemiddel: Op locatie 

Opmerkingen: 

 

 


