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Niemand kan er meer omheen: de stichting kunste-
naarsdorp Zweeloo bestaat en leeft!! De kunste-
naarsherberg is 15 september onder grote
belangstelling geopend. Om dit positieve gevoel
vast te houden, elkaar op de hoogte te houden, ver-
zenden we deze nieuwsbrief.

Algemeen.
Dit is de eerste officiële nieuwsbrief in onze huis-
stijl. De nieuwsbrief zal minimaal ieder kwartaal
verschijnen. In de nieuwsbrief willen we zoveel
mogelijk de activiteiten binnen onze stichting
weergeven. Naast het bestuur zijn er op dit mo-
ment de volgende groepen actief: meedenk en
meewerkgroep, PR/communicatie, kunstenaars-
herberg( beheer) en de werkgroep “brinkenexposi-
tie”. Op korte termijn hopen we ook
kunstenaarsherberg (suppoosten) en kunstkring toe
te voegen.

Meedenk en meewerkgroep.
In deze groep zitten mensen die het bestuur advi-
seren en ondersteunen. Hier worden nieuwe ideeën
besproken en werkgroepen samengesteld. De werk-
groepen gaan nieuwe ideeën verder uitwerken.
De groep komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen. In
deze groep zijn gemiddeld 15 personen aanwezig.
De volgende bijeenkomst is op maandag 14 okto-
ber. We bespreken dan de activiteiten voor 2014 en
ideeën voor 2015.

PR/communicatie.
Website: Leo Kaldenbach heeft hem ontworpen,
ook zijn de logo’s van hem afkomstig. Ydo Gort en
Beatrix Copier houden de website bij. De website
is in de lucht maar nog niet “af”. Alle kunstenaars
staan er b.v. nog niet op.

Kunstenaarsherberg.
Herbergbeheer heeft de organisatie van de herberg
onder haar hoede. Welke activiteit wanneer geor-
ganiseerd wordt. Minstens 4 keer per jaar wordt er
een activiteit in de herberg georganiseerd.
We zoeken nog een aantal mensen die in deze
groep willen meedraaien. Iets voor jouw of weet je
iemand?
Herbergsuppoosten. De kunstenaarsherberg is op
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur open. In
de vakanties en tijdens exposities van palet gaat de
herberg ook op woensdagmiddag open. Tijdens de
openingsuren is er altijd een suppoost aanwezig.
We zoeken nog mensen die het leuk vinden om een
middag suppoost te zijn. Op woensdag 9 oktober is
er een bijeenkomst in de herberg. Op die avond zal
Godelieve van der Heiden ons ( suppoosten) alle
geheimen van de herberg vertellen. De suppoosten
kunnen dan later hun opgedane kennis overbren-
gen op de bezoekers. Heb je belangstelling, geef
het door en kom op 9 oktober om 20.00 uur naar de
herberg.

Kunstkring.
Bijna alle verstuurde vragenlijsten hebben we terug
ontvangen. Bijna 30 kunstenaars hebben aangege-
ven wat te voelen voor een “kunstkring”. Om hier
een vervolg aan te geven organiseren we op woens-
dag 30 oktober om 20.00 uur een bijeenkomst in
de herberg. Op deze avond kunnen de kunstenaars
met elkaar bespreken wat ze verwachten van een
kunstkring. De kunstenaars krijgen hiervoor nog
een uitnodiging. Weten jullie kunstenaars die nog
niet aangemeld zijn, mail dit door dan worden ze
alsnog benaderd.
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Kijk, voel, beleef!


