Aan de leden van de gemeenteraad en commissieleden
Den Helder,

3 september 2019
Betreft: Uitnodiging bezoek aan De Nollen

Geachte leden van de Raad en commissies,
Graag nodig ik namens het bestuur van Stichting De Nollen de raads- en commissieleden uit voor een
bezoek aan De Nollen opdat u kennis kunt maken met het museum en op de hoogte kan worden
gebracht van de ontwikkelingen.
Mede door de steun vanuit de gemeente Den Helder gaat het goed met het museum De Nollen. De
exploitatiebegroting is mede door uw exploitatiesubsidie sluitend. Dit en volgend jaar wordt hard
gewerkt aan de revitalisering van de kunstwerken en worden er vijf nieuwe kunstwerken op het
terrein toegevoegd. En er zijn mooie plannen om het museumgebouw, waarvan nu enkel het
betonnen casco staat, afte bouwen.
Bij deze bijeenkomst willen we u informeren over de laatste stand van zaken. En willen we u graag
natuurlijk het terrein laten zien. Kunstproject De Nollen is een totaalkunstwerk dat ligt in een
binnenduingebied. Het is het levenswerk van kunstenaar R.W. van de Wint. Vijfentwintig jaar heeft
hij het gebied gemaakt tot wat het nu is. Van een onbestemd niemandsland (van 14 ha) met
restanten van bunkers en vuilstort heeft hij deze rafelrand getransformeerd en aan sculpturen en
bouwsels gewerkt en geschilderd en zo de ervaringen van donker en licht, het fenomeen kleur en
ruimte, schaal en maat in het landschap verwerkt. De kunstwerken en landschap vormen 1 geheel en
de combinatie is een totaal kunstwerk, uniek in de wereld.
Dat dit unieke kunstwerk zich in Den Helder bevindt, daar mogen we trots op zijn. De Nollen heeft
een meerwaarde voor de bewoners van de stad. Mede daarom kunnen zij tijdens de open
monumentendagen op 14 en 15 september gratis het terrein bezoeken. En willen we u als
vertegenwoordiger van deze bewoners, graag De Nollen laten zien. Via de website
www.projectdenollen.nl ,maar ook via google (de Nollen Nu te zien) kunt u trouwens via een vijf
minuten durend filmpje van Avrotros al een mooie indruk van het terrein krijgen.
Het programma voor dinsdag 17 september is als volgt:
16.30-17.00 uur
Ontvangst (Burg. Ritmeesterweg, naast Station Den Helder Zuid)
17.00 - 17.30 uur
Korte toelichting door de voorzitter Stichting De Nollen, Joost van Dijk en
door Gijs van de Wint (zoon van)
Er zijn dan broodjes en er is soep
17.30-18.30 uur
Rondleiding over het terrein
18.30 - 19.00 uur
Even napraten onder het genot van een drankje
We hopen u op 17 september te mogen begroeten. In verband met de catering horen we graag of u
zult komen. U kunt zich dan aanmelden via info@projectdenollen.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens het be~
Jo~
Vo~FsTiëhting De Noilen
Burg. Ritmeesterweg 1
Den Helder

