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Algemeen De afgelopen maanden hebben in het
teken gestaan van drie exposities, de opening van het
Van Goghpad en Zuidenveld Zweeloo.

Activiteiten 2019 De nieuwe folder van de Brinken-
expositie is uit, hierop staat een fietsroute van 20 km
langs de 5 brinken van Zweeloo en omliggende dor-
pen. De folder ligt bij de kunstenaarsherberg en bij
tourist info Aalden.
Voorafgaand aan het Zuidenveld festival heeft Jeroen
Huizing het Van Goghpad geopend, de verbinding tus-
sen de Hoofdstraat en het Klooster in Zweeloo. Aan dit
pad is ook een informatiebord onthuld door Jeroen
Huizing, samen met Hennie van der Olst, haar tuin
grenst aan het Van Goghpad. Op het informatiebord
staat historische informatie over Van Gogh op zoek
naar Liebermann.
Tijdens het Zuidenveld festival met als Thema “Zwee-
loo uit de kunst” hebben we het grasveld aan het
Klooster omgetoverd tot “Liebermannpleintje”. Op de

vrijdag, tijdens kleintje Zuidenveld, hebben twee kun-
stenaars kinderen begeleid bij het overschilderen van 3
panelen met afbeeldingen van de schilderijen EVA,
boer, moeder en kind van Max Liebermann. Het eind
resultaat is niet altijd herleidbaar naar het origineel,
maar de kinderen waren er trots op. Speciaal voor het
Zuidenveld hebben we een wandelroute uitgezet langs
kunst in Zweeloo. 
Drents museum, Drents Archief en Drents landschap
hebben een denktank in het leven geroepen om
rondom Van Gogh in Drenthe arrangementen te ont-
wikkelen. Als stichting zitten we in een werkgroep
samen met het Van Goghhuis Nieuw Amsterdam en
het Veenmuseum om een toeristisch pilot arrangement
samen te stellen met als thema: Van Gogh en Drenthe.

Kunstenaarsherberg De expositie van Janny Jal-
ving is door ruim 450 personen bezocht. Er zijn 13

schilderijen en tekeningen verkocht. Na afloop van de
expositie hebben we Janny kopieën van alle enthousi-
aste opmerkingen van de bezoekers gebracht en voor-
gelezen. Haar opmerking: het zijn maar gewoon
schilderijen! De duo-expositie bestond uit foto’s van
kunstwerken van bogen en wagens van voorgaande
Zuidenvelden en “vergane glorie”, kunstwerken van
KunstKring leden. De lezing van Harm Jan Lesschen,
van dingspel tot Zuidenveld, gaf een mooi overzicht
van het ontstaan van de huidige Zuidenveld tentoon-
stelling en festival.
Op zaterdag 3 augustus is de expositie van aquarellen
van ds. Dirk Werner en zijn vrouw Etty Werner - van
der Most van Spijk geopend. Hierbij waren vele fami-
lieleden aanwezig. De aquarellen zijn te koop en de
opbrengst wordt geschonken aan onze stichting. We
zijn hier heel blij mee. Met deze gift kunnen we in de
toekomst weer activiteiten organiseren.
Op zondagmiddag 13 oktober komt Jan Timmerman
van Stichting Hollandse Academie voor cultuurge-
schiedenis een lezing geven over Rembrandt en zijn
tijd, deze lezing wordt speciaal op maat voor ons ge-
maakt. Na afloop is er de mogelijkheid om aan te
schuiven bij een gezamenlijk maaltijd.

Agenda
3 augustus - 14 september Expositie aquarellen van Dick Werner
en zijn vrouw Etty Werner-van der Most van Spijk
15 september - 4 oktober wegens vakantie gesloten
5 oktober - 9 november thema expositie van de KunstKring, 
Rembrandt
13 oktober lezing Jan Timmerman over Rembrandt en zijn tijd.
16 november - 28 december Expositie van cursisten van Bert 
Robben

KunstKring Iedere laatste donderdag van de maand
is er een bijeenkomst van de KunstKring. Op deze
avonden wordt er gesproken over werk waar iedereen
mee bezig is of welke exposities de moeite waard zijn
om bezocht te worden. De deelnemers van de Kunst-
Kring hebben besloten om aan te haken bij de lezing
over Rembrandt. Hun thema voor de volgende exposi-
tie is Rembrandt.

Zweeloo Art Collection We zijn nog bezig de aan-
wezige collectie schilderijen op de site te zetten. Om
overal de goede en complete informatie bij te krijgen
is nog een heel zoek werk. Ook zijn we gestart met
vertalingen in het Engels en het Duits. Via deze link:
http://collectie.kunstenaarsdorpzweeloo.nl kunt u
de collectie bekijken. 

Nieuwsbrief
Augustus 2019 / Jaargang 6 / Nummer 19

Kijk, voel, beleef!


