
Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo heeft als doel de schilderachtige Drentse dorpen Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup en Zweeloo als kunstenaarsdorpen te promoten; kunst in het algemeen te stimuleren en te
bevorderen door het (mede) organiseren van o.a. manifestaties, exposities, kunstmarkten, wandel- en fietsroutes, lezingen en publicaties. Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo is lid van EuroArt.
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Algemeen Dankzij de ondersteuning van vrienden,
vrijwilligers en sponsoren kunnen we terug kijken op
een jaar met vele activiteiten. Willy-Anne van Stiphout
is het bestuur komen versterken als voorzitter.
Er zijn 5 exposities in de kunstenaarsherberg geweest
en een signeersessie. In totaal zijn deze bezocht door
784 personen. Daarnaast zijn er 2 buitenexposities ge-
weest. Van de Brinkenexpositie hebben weer vele men-
sen genoten, ook de keienexpositie is goed ontvangen.
Er is een lezing over Worpswede geweest en een be-
zoek aan Worpswede gebracht. Geopark de Hondsrug
heeft een 8-tal lezingen gehouden en aanvullend een
buitenexcursie. De lezingenserie is gevolgd door 30
personen.
In april, tijdens de vriendinnen wandeltocht, hebben
we rond de 300 vrouwen een kijkje laten nemen in de
herberg. Toreco (tourist info) heeft in 2016 7 dorps-
wandelingen georganiseerd en hierbij ook de herberg
bezocht. Samen met Aalden Rondomme en Pluk en
Deel hebben we de dichtersroute kunnen opknappen en
heropenen . In november zijn we gastheer/vrouw voor
B&W van Coevorden geweest. Voor 2017 staan er
weer diverse zaken gepland. We willen weer 5 exposi-
ties in de herberg organiseren en een aantal lezingen.

Website/Facebook Op facebook kunt u ons volgen
en in de facebook agenda zetten we onze geplande
activiteiten.
We zijn bezig om onze website om te bouwen en
hopen dit in februari klaar te hebben. U kunt dan op
onze website www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl onze
geplande activiteiten vinden en nieuws over activitei-
ten, uitgegeven nieuwsbrieven, data van en informa-
tie over de exposities en informatie over kunstenaars
en ateliers. Ook een uitgebreide toelichting over het
project EVA is hier te vinden.

Kunstenaarsherberg De herberg is tot half februari
dicht, in deze periode wordt de ruimte gebruikt voor
toneel. Daarna zal de herberg weer iedere zaterdag van
13.00 tot 17.00 uur open zijn. Er is dan altijd een gast-
vrouw/heer aanwezig om u welkom te heten.

KunstKring De maandelijkse Kringavond krijgt
steeds meer het karakter van ervaring uitwisseling en
elkaar laten zien waar men mee bezig is. De vaste
groep aanwezigen wil graag ook andere creatievellin-
gen uitnodigen eens een avond te bezoeken. Het is in-
formeel en je hoeft geen pro te zijn! De eerstvolgende
expositie wordt rond de Open Atelier Dagen Drenthe
georganiseerd. Deze zijn op 11 en 12 maart. Het geko-
zen thema is ‘The Best Off’. We roepen hierbij ieder-

een op mee te doen met een of meer ‘beste werken’.
Aanmelden bij m.m.marjenburgh@online.nl. Dit en
andere thema’s bedenken we tijdens de Kringavonden.
Heb je ook een (of een ander) idee? Laat het weten.

Hall of Fame/ project EVA Wij kregen eind okto-
ber de uiteindelijke positieve beslissing van de Euro-
pese Leadergelden dat wij waren goedgekeurd voor
subsidieverlening. Maar er waren meer goedgekeurde
projecten voor te weinig geld. We zitten nu in een 2de
periode van het geven van extra informatie en verkla-
ringen.
We rekenen erop dat 60% binnen zal komen. Echter,
zoals reed gemeld, vielen de private fondsbijdragen
tegen. We hebben dit tijdens het zeer positieve bezoek
van B&W Coevorden met B&W besproken en zij heb-
ben ons toegezegd dat ze zullen helpen alsnog enige
fondsen over te halen om de private bijdragen rond te
krijgen. Uiteraard zijn we ook nog in overleg met de
bio-kunststof industrie in Noord Nederland. Wordt
vervolgd dus.

Gedichten boek Ook in 2016 hebben we weer vele
gedichtenbundels verkocht. De bundel “DichterBij
Zweeloo” is nog te koop voor € 7,50 op diverse plaat-
sen. Ook kunt u voor € 10,00 een exemplaar per post
thuis ontvangen, te bestellen via ons emailadres:
kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

Brinkenexpositie Afgelopen jaar hebben de panelen
van maart tot eind oktober weer op de brinken gestaan.

Voordat ze in 2017 weer geplaatst kunnen worden,
moeten deze eerst door vrijwilligers gerepareerd wor-
den. Vele toeristen heb aangegeven dat ze genoten
hebben van de panelen en de route.

Uitnodiging Als stichting willen we ook facilitair en
toevoegend zijn. Hebt u ideeën passend bij onze doel-
stelling, neem gerust contact met ons op.
Door krachten te bundelen kom je meestal verder!
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Kijk, voel, beleef! Veel Kunst in 2017!
Zonder kunst is niet te leven!


