Nieuwsbrief Stichting Simon de Heer
NienNNieuwsbrief Nieuwsbrief Stichting
Simon
de Heer
Nummer 4,
januari
2007
nummer 4, januari 2007
Welkom!

Terugblik op het jaar 2006

Voor u ligt de 4e nieuwsbrief van de
Stichting Simon de Heer, dit jaar met
een nieuwe vormgeving. Met deze
nieuwsbrief willen wij u als donateur
graag op de hoogte stellen van wat er in
het afgelopen jaar is gebeurd en wat u
het komende jaar kunt verwachten.

Het bestuur heeft in 2006 twee maal
vergaderd. Onderwerpen waren de
website en de (komende) exposities.

Website www.simondeheer.nl

Simon de Heer (1885 – 1970)
Simon de Heer, schilder, etser, tekenaar,
maakte vele portretten, landschappen,
stadsgezichten, bloemstukken en
stillevens. Zijn nagelaten werk is
ondergebracht in de Stichting "Simon de
afbeelding website
Heer", die zich ten doel stelt de collectie
Het afgelopen jaar is de website Simon
te archiveren, te beheren en waar
de Heer “in de lucht” gekomen. Op de
mogelijk te exposeren.
website kunt u onder andere de
Het bestuur van de Stichting bestaat
volgende informatie vinden:
uit Jan de Heer (voorzitter), Miriam de ♦ uitgebreide levensbeschrijving;
Heer, Simon de Heer, Sabine Jansen en ♦ vele afbeeldingen uit de collectie;
Alie Vis, vertegenwoordigster van het
♦ reeds verschenen artikelen;
Historisch Genootschap Beemster.
♦ informatie over de verkoop van het
Het bestuur wordt bijgestaan door Kees
boek en correspondentie-kaarten;
♦ nieuws over komende exposities.
de Heer en Hanne Meijer-de Heer.

Vooruitblik op het jaar 2007
2007
Expositie provinciehuis Haarlem
Van 23 januari t/m 20 februari 2007
worden werken van Simon de Heer
geëxposeerd samen met beeldend
naaldwerk en klein plastiek van Hanne
Meijer-de Heer, zijn dochter. De
expositie wordt op 23 januari geopend
door de burgemeester van Bloemendaal.
Er worden landschappen, etsen en
portretten geëxposeerd, waaronder
onderstaand portret van Hanne.
U ontvangt nog een uitnodiging.

Hanne met blauwe hoofddoek

Correspondentiekaarten en boek

Gezichten van Noord-Holland.

Expositie kaasmuseum Alkmaar

Er zijn nog luxe correspondentiekaarten met afbeeldingen van zeven
werken van Simon de Heer te
verkrijgen. Donateurs van de Stichting
vinden bij deze Nieuwsbrief een gratis
kaart. Indien u een standaard setje van
zeven verschillende kaarten wilt
bestellen kunt u dit doen met de
bijgevoegde acceptgiro, door naast het
bedrag voor donatie een veelvoud van
€ 6,- over te maken. (dus bijvoorbeeld
10 + 6 = € 16,-). Indien u andere
kaarten wenst kunt u deze bestellen via
de website of u kunt contact opnemen
met Simon de Heer jr. (020-6334523).
Afbeeldingen en nummers van de
kaarten vindt u in de nieuwsbrief van
2004 en op de website.

Van Simon de Heer zijn twee werken
verschenen in het boek “Gezichten van
Noord Holland”, waaronder
onderstaand landschap. Het boek is
een bundel van beschrijvingen en
afbeeldingen van ruim negentig NoordHollandse landschappen die in de loop
van 2005 en 2006 wekenlijks in het
Noordhollands Dagblad zijn
verschenen.

Van april tot en met november 2007
worden in het kaasmuseum in Alkmaar
verscheidene werken van Simon
geëxposeerd, waarbij extra aandacht
wordt geschonken aan Noord-Holland
Uiteraard vindt u tegen die tijd meer
informatie op de website.

Ook het boek "Simon de Heer (1885–
1970), tekeningen, etsen, schilderijen"
van Nico Cornelissen (Wormerveer,
1999) is nog verkrijgbaar. Het kost
€ 22,70. Donateurs krijgen 10%
korting. Voor informatie kunt u
contact opnemen met Simon de Heer jr.

Parklaan 28, 3722 BE Bilthoven
Gezicht op Purmerend met twee molens of per email: info@simondeheer.nl

Donateur worden in 2007?
In 2006 ontvingen wij van bestaande
en nieuwe donateurs een bijdrage. Wij
danken hen hartelijk voor hun steun.
Ook in 2007 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

Open dag Midden Beemster
Op 25 mei 2006 was er een open dag in
Midden Beemster, waar ook een werk
van Simon de Heer te bewonderen was.


Het bestuur van de
Stichting Simon de Heer wenst u
een goed en gezond 2007!

