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Hartelijk bedankt Jan, Miriam en Sabine voor
W
elkom
Voor u ligt de 12e nieuwsbrief van de Stichting Simon de
Heer. De Stichting beheert en exposeert de werken van
kunstschilder Simon de Heer (1885-1970).
Nieuw bestuur
Op 17 januari is Esther Jansen, de kleindochter van Hanne
officieel in de Stichting gekomen en hebben Jan, Miriam en
Sabine hun werk bij de Stichting afgesloten. We zijn Jan,
Miriam en Sabine zeer dankbaar voor alle tijd en inzet die zij
aan de Stichting gegeven hebben! We hebben hen op feestelijke wijze bedankt voor hun tijd bij de Stichting, met een
etentje in een pannenkoekenrestaurant in de Beemster, de
geboortegrond van Simon de Heer.

jullie inzet de afgelopen jaren!

Jan de Heer:
“Op een heugelijke dag, zo'n twaalf jaar geleden, kwam mijn
dierbare achterneef Kees de Heer - de zoon van Simon de
Heer - namens de stichting bij ons op bezoek in Loppersum
om mij te benaderen voor een bestuursfunctie. Ik had al
ruime ervaring met voorzittersfuncties in verschillende
besturen en wilde de taak van voorzitter van de Simon de
Heer Stichting graag op mij nemen . Nu Kees en Hanne niet
meer in leven zijn, vind ik het tijd om het stokje aan de volgende generatie over te dragen.”
Miriam de Heer:
"Simon de Heer was een volle oom van mijn vader Maarten,
die hem Oom Siem noemde. Mijn grootvader Maarten is een
jongere broer van Simon (in het boek van Nico Cornelissen
staat hij op een foto op blz. 14). Ik leerde Simon postuum
kennen toen ik in 2003 bestuurslid werd. Met veel plezier
heb ik meegedacht over de bestemming van de collectie,
exposities en andere activiteiten van de Stichting. Omdat ik
ruim 10 jaar in de Stichting heb gezeten en Esther, die een
directe nakomeling van Simon de Heer is, enthousiast is om
in de Stichting te komen, draag ik de taken graag over.”

Het nieuwe bestuur bestaat uit Simon de Heer, secretaris /
penningmeester, Esther Jansen, voorzitter en Jan Jobsis,
bestuurslid namens Historisch Genootschap de Beemster.

Sabine Jansen:
“In 2004 werd ik door mijn oma Hanne gevraagd om deel
te nemen in het bestuur. De eerste jaren zaten we samen
in de Stichting en hebben we samen de tentoonstelling in
het provinciehuis in Haarlem georganiseerd. Ik vind het
leuk dat mijn zus het nu overneemt!”

Kennismaking met een nieuw bestuurslid

Expositie in gemeentehuis Bloemendaal

Esther Simone Jansen
"Simon de Heer is mijn overgrootvader. Ik ben naar hem
vernoemd. Zijn schilderijen vind ik prachtig en interessant.
Ik woon met mijn gezin in Haarlem. Mijn beroep is harpiste
en harpdocente. Graag wil ik met de Stichting mooie exposities organiseren en meer bekendheid geven aan de schilderkunst van Simon de Heer.”

Het gemeentehuis van Bloemendaal wordt momenteel verbouwd. Wij zullen er waarschijnlijk in november een Simon
de Heer expositie kunnen organiseren. Het plan is om die
expositie te openen op of rond 16 november 2015, de 130
jarige geboortedag van Simon de Heer. U zult er onder andere schilderijen zien van Bloemendaal in de tijd van Simon de
Heer, zoals onderstaand gezicht op de oude Zeeweg.

Sabine, Esther, Jan de Heer, Jan Jobsis, Simon, Miriam

Nieuwe bank in Simon de Heer plantsoen
Op 16 november 1985, de honderdste geboortedag van
Simon de Heer, heeft de gemeente Bloemendaal een plantsoen naar hem vernoemd. De Stichting Simon de Heer heeft
toen een teakhouten bank geschonken. Deze bank is inmiddels versleten. De stichting heeft een mooie nieuwe royale
bank gekocht voor het Simon de Heerplantsoen. De gemeente heeft al een mooi nieuw terras voor de bank gemaakt op
een zonnige plaats. Op donderdag 16 april 2015 om 17:30
uur zal deze bank in het plantsoen onthuld worden.
De donateurs ontvangen hiervoor een uitnodiging.
De oude Zeeweg - Simon de Heer (begin 20e eeuw)

Donateursinfo

Expositie Haarlem uitgesteld
De expositie in het Historisch Museum Haarlem is uitgesteld, omdat de verbouwing van het museum en de realisering van het café nog niet klaar zijn.

Als donateur ontvangt u jaarlijks de nieuwsbrief met een
attentie. Als er een expositie is, ontvangt u een
uitnodiging voor de opening. Etsen en schilderijen koopt u
met 10% korting. Voor meer informatie kunt u de website
www.simondeheer.nl bezoeken of contact opnemen met
Simon de Heer junior (020-6334523)
Wij danken onze donateurs hartelijk voor hun bijdrage!
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