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Het Atelier van Simon de Heer

Op twintig 
locaties 

 wordt ons 
een glimp 

uit het verleden 
getoond.

Tijdelijk museum 

max euwe, 1931Atelier, 1949Lenteleven, 1922

Wandeling in de voetsporen van kunstschilder Simon de Heer (1885 - 1970)

Langs reproducties
van prachtige kunstwerken

van Simon de Heer,
geplaatst

waar hij ze creëerde ...



Hockeywedstrijd te Bloemendaal 
met Villa Castagnola

Boerderij Huys te Bloemendaal met 
boer uitendaal en Hotel Zomerzorg

Het meertje van Caprera met 
koeien en Villa Castagnola

Bollenveld in Caprera

Zelfportret, 1931

Graslaan

Boerin die een koe melkt in de wei 
in Caprera

Geitje Het Halve maantje

Weiland van Caprera met koeien 
en Hotel Zomerzorg
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Vertrekpunt: Simon de Heer Plantsoen

Huys te Bloemendaalpad

Graslaan, Hertenkamp en Halve Maantje

Derkje Brink, 1921
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Koninginnedag in 1947Paard bij het meertje van Caprera 
en uitzicht op de duinen

Boerderij Veen en Duin

Het koffiemeisje

Jac. P. Thijsse

Boer die een koe melkt in de weiVijver bij Wildhoef met witte eenden

Aardappels rooien

Ooievaarsbek Wilde appelbloesem

Zelfportret 1927
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14.
Winkelstraat Bloemendaalseweg

Vervolgens voert de route naar 

Restaurant Fleurie aan de Bloemendaalseweg 4, 

Wildhoef, Boerderij Veen en Duin, Boerderij sintenie, 

Tuinderij de Ark, het meertje van Caprera 

en het Cricketveld.

Thijsse’s Hof

Wilde roos



Routekaart

KunStRoute
De Kunstroute is gerealiseerd door de stichting simon de Heer en de Gemeente Bloemendaal. De twintig reproducties van 
kunstwerken van simon de Heer zullen van 10 juli tot 23 oktober 2022 te zien zijn.

De stichting waardeert de enthousiaste reactie van de Gemeente Bloemendaal en de prettige samenwerking.

Stichting Simon de Heer
De stichting simon de Heer is opgericht in 1980 door Derkje Brink, de weduwe van simon de Heer en hun kinderen. 

tot slot: Veel dank voor alle donaties die we hebben ontvangen!

www.simondeheer.nl

Het tijdelijke museum is uitsluitend op afspraak te bezoeken. 
Wilt u hiervoor een afspraak maken of een rondleiding aanvragen? stuurt u dan een e-mail naar esther Jansen via: 
esthersimonejansen@gmail.com. eventueel kunt u ook bellen of een WhatsAppbericht sturen naar: tel. 06 17 23 23 03.

tijdelijK MuSeuM ‘Het Atelier van simon de Heer’
Tussen 10 juli en 10 augustus 2022 is er een unieke gelegenheid om het voormalige atelier van simon de Heer te bezoeken. Dankzij 
een prachtig gebaar van de familie van Beijma - Droogleever Fortuyn die er nu woont, kunnen we daar voor een maand een museum 
creëren. Wij zijn hen daar heel dankbaar voor. er zullen onder andere (reproducties van) portretten van max euwe en Kees Verwey te 
zien zijn, evenals bloemstillevens en naakten.
Het voormalige atelier van simon de Heer bevindt zich aan de Duinwijckweg 12 A te Bloemendaal.


