
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. 

Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo Burgemeester Tonkensstraat 10, 7851 AG Zweeloo, kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com, www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl 

Algemeen De eerste maanden van 2019 hebben we
diverse activiteiten ontplooid. Twee exposities, aan-
wezigheid bij de vriendinnenwandeldag, de Brinken-
expositie is weer geplaatst en er zijn voorbereidingen
voor Zuidenveld Zweeloo.

Activiteiten 2019 De Brinkenexpositie is vernieuwd.
Er zijn twee nieuwe afbeeldingen geplaatst en drie af-
beeldingen zijn vernieuwd. De afbeeldingen zijn voor-
zien van een QR-code, verwijzend naar onze website
waarop de Zweeloo Art collection staat. U kunt hier de
informatie over de betreffende schilder lezen. 
Ook is er een nieuwe folder van de Brinkenexpositie in
voorbereiding.
We hebben een aanvraag ingediend bij de gemeente
om het verbindingspad tussen de Hoofdstraat en het
Klooster officieel te dopen als het “Van Goghpad”.
Aan het begin bij de Hoofdstraat staat al een gedicht
over Van Gogh en Liebermann. Aan dit pad willen we
een informatiebord plaatsen met de historische infor-
matie over Van Gogh op zoek naar Liebermann.
Ook gaan we aandacht besteden aan het Zuidenveld
Zweeloo, het thema is dit jaar: “Zweeloo uit de kunst”.
Het stukje van de brink waar de zes schilderijen van
Max Liebermann staan aan het Klooster gaan we om-
dopen tot het “ Liebermannpleintje”. We hebben een
duo-expositie in de maanden juni en juli in de Kunste-
naarsherberg. Tien KunstKring deelnemers gaan crea-
tief bezig met het onderwerp “Vergane Glorie” en
daarnaast zijn er 20 ( bewerkte) afbeeldingen van
bogen en wagens van voorgaande keren “Zuidenveld
Zweeloo” te zien. Op 27 juni is er een lezing van Harm
Jan Lesschen, met als titel van Dingspel tot Zuidenveld
Zweeloo. Deze organiseren we in samenwerking met
Historische Vereniging Zweeloo.

Agenda
April - oktober Brinkenexpositie
30 maart - 16 juni Janny Jalving
27 juni - 27 juli Tentoonstelling geïnspireerd door wagens en
bogen voorgaande Zuidenveld Zweeloo
27 juni Lezing Harm Jan Lesschen, “Van Dinspel tot Zuidenveld
Zweeloo”
3 augustus - 21 september Expositie aquarellen van Dick Werner
en zijn vrouw Etty van der Most-van Spijk
28 september - 9 november thema expositie van de KunstKring
16 november - 28 december Expositie van cursisten van Bert Robben

Kunstenaarsherberg De expositie “verbinding”
van de KunstKring is goed bezocht, vooral tijdens de
twee Open Atelier Dagen (OAD). Er kwamen weer
vele positieve reacties over de geëxposeerde werken.

Op dit moment is de expositie van Janny Jalving te
zien. De meeste schilderijen zijn ingelijst en de teke-
ningen zijn voorzien van nieuwe Passe-Partouts en
een lijst. Hierdoor komen ze mooi uit. We hebben al
een aantal werken verkocht. Het aantal bezoekers is
gemiddeld 25 per dag. Omdat de tentoonstelling zo
goed loopt, hebben we besloten deze met drie weeken-
den te verlengen tot en met zondag 16 juni. Op 9 april
was er de vriendinnenwandeldag. Van de 800 wande-
laars hebben vele de kunstenaarsherberg bezocht. Bij
de molen konden de wandelaars Beatrix Copier helpen
een schilderij met drie dikke dames te schilderen. Ook
kon men genieten van de quilt “de Bleek” bijzondere
afbeelding van het schilderij van Liebermann. Derkje
de Groot droeg gedichten voor uit onze bundel “Dich-
terBij Zweeloo”

KunstKring De leden van de  KunstKring zitten niet
stil. Na de thema-expositie ‘Verbinding’ die 24 maart
is afgesloten, dient de volgende expositie-gelegenheid
zich al weer aan. Op donderdag 27 juni wordt er  een
nieuwe expositie geopend, geïnspireerd door Zuiden-
veld. Hier zijn ook een aantal kunstwerken van Kunst-
Kringleden te zien. Daarbij is gekozen uit een van de
thema’s die Zuidenveld de afgelopen jaren heeft ge-
hanteerd: ‘Vergane glorie’. De expositie loopt tot en
met 27 juli.

Zweeloo Art Collection Dankzij het  jarenlange
verzamelen door Jan Warmolts ontstond de collectie
“schilders van Zweeloo”. Deze verzameling van af-

beeldingen van meer dan 640 schilderijen van 150
schilders worden op een website gezet. Op dit moment
is ongeveer 40% van de 640 schilderijen te zien. 
Via link: http://collectie.kunstenaarsdorpzweeloo.nl
kunt u de collectie bekijken. Op woensdag 17 april
heeft Jan Warmolts officieel zijn archief overgedragen
aan stichting kunstenaarsdorp Zweeloo. Als stichting
zullen we zijn werk voortzetten en zo de website
steeds verder vullen.
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Kijk, voel, beleef!


