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Voor u ligt de nieuwsbrief van de
Stichting Simon de Heer, om u als
donateur een terugblik te geven op het
afgelopen jaar, en een vooruitblik op
2008! Dit wordt het jaar van het
religieus erfgoed, dat veel door Simon de
Heer is vastgelegd!

Terugblik op het jaar 2007
2007
Expositie Provinciehuis Haarlem
Van 23 januari t/m 20 februari is in
het provinciehuis te Haarlem een
tentoonstelling gewijd aan werken
van Simon de Heer en Hanne Meijerde Heer. Hanne, dochter van Simon de
Heer, exposeerde beeldend naaldwerk
en klein plastiek. De tentoonstelling
werd geopend door de burgemeester
van Bloemendaal, de heer W. H. de
Gelder. De opening en de expositie zijn
enthousiast bezocht en in verschillende
kranten zijn positieve artikelen over
de expositie verschenen.

Oldenzaal, Sint Plechelmuskerk

Simon de Heer (1885-1970), schilder,
etser, tekenaar, maakte vele portretten,
landschappen, stadsgezichten en
stillevens. Zijn nagelaten werk is
ondergebracht in de Stichting "Simon de
Heer", die zich ten doel stelt de collectie
te archiveren, te beheren en waar
mogelijk te exposeren.
Het bestuur van de Stichting bestaat
uit Jan de Heer (voorzitter), Miriam de
Heer, Simon de Heer, Sabine Jansen en
Alie Vis, vertegenwoordigster van het
Historisch Genootschap Beemster.
De website www.simondeheer.nl is
sinds dit jaar in de lucht. Hier vindt u
veel informatie over de schilder en de
activiteiten van de stichting, evenals
een uitgebreide selectie van de collectie.
Een virtueel bezoek is de moeite waard!

Opening tentoonstelling

Expositie kaasmuseum Alkmaar

Melktijd in de Beemster (1930)

Sinds 28 maart is in het kaasmuseum te
Alkmaar een tentoonstelling gewijd aan
Simon de Heer. De tentoonstelling werd
geopend door de burgemeester van
Alkmaar, de heer P. Bruinooge en door
de voorzitter van de stichting, Jan de
Heer. Er zijn veel werken te zien met
als onderwerp het leven op het
platteland in de omgeving.
De tentoonstelling is nog te bezichtigen
van 27 t/m 30 december 2007, van
2 t/m 5 januari 2008 en van 18 februari
t/m 1 maart 2008.
(www.kaasmuseum.nl / 072-5114284)

100 jaar Duin en Daal

Vooruitblik op het jaar 2008

In dit kader zijn in Bloemendaal
diverse activiteiten georganiseerd,
waaronder een expositie van 15 juli
t/m 2 september in het gemeentehuis en
thema-wandelingen door de gemeente.
Op de expositie zijn drie werken van
Simon de Heer ten toon gesteld,
waaronder onderstaand.

Voor 2008 bereiden wij een expositie
voor in het gemeentehuis van
Middenbeemster. Ook zijn we op zoek
naar mogelijkheden voor nieuwe
exposities.
Daarnaast willen we een collectieplan
voor de nagelaten werken van Simon
de Heer maken. Er ligt hiervoor een
stage-opdracht bij de Reinwardt
academie in Amsterdam.

Verkoop

Donateur worden in 2008?

Correspondentiekaarten zijn nog steeds
te koop, zie hiervoor het bijgevoegde
bestelformulier. Informatie over de
verkoop van het boek en originele of
nadrukken van etsen kunt u vinden op
de website, of u kunt contact opnemen
met Simon de Heer jr. (020-6334523).

Schaatsen op de vijver van Duin en Daal.
(1922)

De Grote- of Sint Bavokerk te Haarlem

Daarnaast stond één van de
wandelexcursies in het teken van
beeldende kunst. Hierbij werd door een
dertigtal personen het voormalige
atelier van Simon de Heer bezocht,
waar Hanne nu woont en haar atelier
heeft .

Wij danken onze donateurs van 2007
hartelijk voor hun steun. Ook in 2008
rekenen wij graag op u! Voor €10,- of
meer per jaar bent u al vaste donateur
van de Stichting. Dit bedrag kunt u
overmaken met bijgevoegde acceptgiro.

Secretariaat
Parklaan 28, 3722 BE Bilthoven
of per email: info@simondeheer.nl


Het bestuur van de
Stichting Simon de Heer wenst u
een goed en gezond 2008!

