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Kijk, voel, beleef!

Terugblik We kunnen terugkijken op een jaar met
veel activiteiten. Dankzij onze kunstenaars, vrijwilli-
gers, vrienden en de gemeente Coevorden hebben in-
woners en toeristen kunnen genieten van
tentoonstellingen, lezingen en buitenactiviteiten.
Graag willen we bij deze Annemarie en Bas Buchner
van Bistro Tante Sweel bedanken omdat we gebruik
mogen maken van hun ruimte in het voormalig loge-
ment, waar zoveel schilders in de 19de eeuw een be-
zoek aan hebben gebracht. Zonder hun en eenieders
fysieke en financiële bijdragen was het niet gelukt om
in die ruimte 5 tentoonstellingen en 2 lezingen te orga-
niseren en maar liefst 1.250 bezoekers in 2019 te ver-
welkomen. Tijdens het Zuidenveldfestival is het Van
Goghpad geopend, waaraan een informatiepaneel is
geplaatst met info over Van Gogh en Liebermann. 

Activiteiten 2020 Voor 2020 staan er weer 6 ten-
toonstellingen en 2 lezingen gepland. Verder zijn we
bezig met activiteiten voor (a) Coevorden Culturele
gemeente van Drenthe 2021/2022, (b) Ode aan het
Nederlandse landschap, themajaar 2021 van Holland
Marketing en (c) Van Gogh en Drenthe, 2020/2023.

Eigen collectie Als stichting zijn we gestart met een
eigen collectie schilderijen. Het zijn werken die aan
ons geschonken zijn. We hebben van ds. Dick Werner
16 aquarellen en 13 olieverfschilderijen, van Etty
Werner van der Most van Spijk 12 aquarellen en van
Janny Jalving 5 schilderijen gekregen. De collectie
willen we afwisselend uitlenen en in onze herberg ex-
poseren zodat veel mensen ervan kunnen genieten. In
de toekomst zullen ze ook op onze website te zien
zijn.

Zweeloo Art Collection Een aantal schilderijen
van Janny Jalving is al te zien op onze Art Collection
site. Via deze link: http://collectie.kunstenaarsdorp-
zweeloo.nl  kunt u de collectie -die nog steeds wordt

aangevuld- bekijken. We zijn momenteel bezig met de
gegevens te verzamelen van kunstenaars, die we al in
ons bestand hebben, om aan de AVG, de privacywetge-
ving te kunnen voldoen. Heeft u schilderijen of afbeel-
dingen van schilderijen waarop Zweeloo en omgeving
geschilderd of getekend is, laat het ons weten. Indien
mogelijk plaatsen we deze op onze site. Zo kunnen be-
zoekers, waar ook ter wereld, genieten van “ons mu-
seum is buiten” en voelen zij zich uitgenodigd om het
zelf te komen beleven. U kunt de foto mailen met de
naam van de schilder en de geschilderde locatie naar
kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

Agenda
23 februari lezing “Zweeloo: Barbizon van het Noorden”. Deze
lezing wordt gegeven door Mw. Godelieve van der Heijden, kunst-
historicus. Aanvang 15.00 uur in de Kunstenaarsherberg. De middag

heeft een Frans sfeertje. Voor de liefhebbers wordt er na afloop een
eenvoudige maaltijd geserveerd. Deze formule hebben we ook bij
de Rembrandt-lezing gehad en we kregen veel positieve reacties.
29 februari – 29 maart solo-expositie Beatrix Copier
14 en 15 maart Open Atelierdagen Coevorden 
4 april – 16 mei thema expositie van de KunstKring rondom het
thema 75 jaar Vrijheid.
Verder komt er een duo-expositie van Agnes van Eupen (schilde-
rijen) en Lucas Klein (beelden), een duo-expositie van Toos Kray
(aquarellen) en Patty Ament (keramiek), een expositie van Schil-
dersgroep Exloo en het jaar sluiten we af met een thema-expositie
van de KunstKring.

KunstKring Net als vorig jaar komen de leden van
de Kunstkring elke laatste donderdag van de maand
bij elkaar. Er zijn wat leden bijgekomen, die vol 
enthousiasme hun bijdrage leveren. In 2020 zullen er
van de Kunstkringleden 2 thema-exposities plaatsvin-
den. De eerste vindt plaats van 4 april tot 16 mei 2020
en heeft als thema ‘Vrijheid’. Later in het jaar vindt de
2e thema-expositie plaats. De data en het thema daar-
van worden nog nader bekend gemaakt.

Wij wensen u een kunstzintig 2020


