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Welkom!
8e

Voor u ligt de nieuwsbrief van de
Stichting Simon de Heer, die de werken
van kunstschilder Simon de Heer (18851970) beheert en exposeert. Met deze
nieuwsbrief houden wij u als donateur
op de hoogte van onze activiteiten, en
laten wij u weten wat u het komende
jaar kunt verwachten.
Wij wensen u het komende jaar veel
plezier, om te beginnen met de expositie
“Simon de Heer in de Beemster” die
vanaf heden t/m 31 maart 2011 te
bezichtigen is in het gemeentehuis van
Middenbeemster.
Verder wordt in 2011 het 75 jarig
bestaan van het Historisch Genootschap
Beemster (HGB) gevierd en kunt u eind
2011 een expositie in het stadhuis van
Purmerend verwachten!

Expositie 2011:
Verder in 2011...
“Simon de Heer in  In 2011 bestaat het HGB 75 jaar.
Bij een kleine expositie over het HGB
de Beemster”

Deze expositie is van
4 februari t/m 31
maart 2011 in het
gemeentehuis van
Middenbeemster te
bezichtigen.
Er zullen werken van
de Beemster en omgeving tentoongesteld
worden, waaronder
“De wegsloot langs de Neckerweg”,
waarvan de afbeelding op de
tentoonstellingsaffiche (hierboven
afgebeeld) een fragment is. Op de
expositie wordt tevens een aantal
kleinere werken te koop aangeboden.
Bezoekadres & Openingstijden:
Met vriendelijke groet,
 Rijn Middelburgstraat 1
Het
Heer:
eer:
Het bestuur vd Stichting Simon de H
1462 NV Middenbeemster
Jan de Heer (voorzitter), Miriam de
 Geopend op werkdagen tussen
Heer, Simon de Heer, Sabine Jansen en
8:30 uur en 17:00 uur (maandag tot
Jan Jobsis (vertegenwoordiger v/h HGB)
18:00u / in het weekend gesloten)

Terugblik op 2010

Dammer geschaakt ?!

Verkoop
Van de in 2010 voor de verkoop ingelijste werken van De Heer zijn er inmiddels
vier verkocht.
‘Nieuwe’ werken

zal ook ruimte zal zijn voor de Stichting
Simon de Heer, o.a. voor de verkoop van
het boek en ansichtkaarten.
 In het najaar van 2011 wordt in
het stadhuis van Purmerend een
expositie gehouden met werken van De
Heer met betrekking tot Purmerend en
omgeving. Meer informatie is tegen die
tijd op onze website te vinden.

Oproep! Kent u nog anekdotes
anekdotes?
Veel van de geschiedenis van Simon de
Heer is bekend en vastgelegd in het
boek dat kunsthistoricus Nico
Cornelissen met behulp van familie en
bekenden heeft geschreven. Maar wij
zouden graag meer over zijn leven
horen! Heeft u (nog onbekende)
anekdotes over het leven van Simon de
Heer? Als u deze doorgeeft via telefoon,
e-mail of post (zie contactgegevens
onderaan), dan kunnen wij deze
anekdotes vastleggen voor de toekomst!

Meer informatie
Voor meer informatie over de verkoop
van schilderijen, etsen, correspondentiekaarten en het boek “Simon de Heer”
kunt u terecht bij Simon de Heer jr.
(contactgegevens: zie onder).

Aris de Dammer, ca. 1937

Handwerkend Staphorster meisje, 1914.

Dit jaar zijn bij de Stichting twee
‘nieuwe’ werken van De Heer bekend
geworden: Het schilderij Vlieland
(ca. 1915, in particulier bezit) en het
handwerkend Staphorster meisje (1914),
dat bij een veiling is verkocht en een
zeer mooi bedrag heeft opgebracht.
Gezicht op Purmerend
Er is deelgenomen aan de expositie
“Gezicht op Purmerend”, waar twee
werken van De Heer werden vertoond.

De tekening van Aris de Dammer, door
Simon de Heer omstreeks 1937 gemaakt
voor een praalwagen, was in
particulier bezit maar was jarenlang te
bezichtigen in het Heerenhuis te
Gemberpot met uien
Middenbeemster. Na de verkoop van
(Een
van
de
werken die voor de verkoop zijn
dit pand is de tekening verdwenen.
ingelijst)
Weet u wie de dammer geschaakt
heeft? Laat het ons dan weten!!
Hartelijk dank!
Wij bedanken onze donateurs heel
hartelijk voor hun bijdrage voor 2010,
wij kijken uit naar uw anekdotes, en
wij hopen u te zien op één van de
exposities in 2011!
Het bestuur van de Stichting Simon de
Foto van de praalwagen, ca. 1937
Heer wenst
wenst u een goed en gezond 2011!
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