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Kijk, voel, beleef!

Algemeen In deze tijd die vooral gedomineerd wordt
door het coronavirus hebben ook wij onze activiteiten
moeten aanpassen. De lezing over Marc Chagall door
Jan Timmerman hebben we verschoven naar 2021. De
diverse werkgroepen zijn wel doorgegaan met de voor-
bereidingen van activiteiten, zij het op een lager pitje.

Activiteiten 2020 De expositie “Vrijheid” van de
KunstKring is via onze website te zien, zoeken op “vrij-
heid”. Op deze wijze hebben velen de mooie werken
toch kunnen zien, ondanks dat de expositie fysiek niet
door kon gaan. Op vrijdag 11 september is het resultaat
van het inventarisatie-onderzoek “Van Gogh Erfgoedlo-
caties” gepresenteerd bij een voor ons zeer nabije en re-
levante locatie: de lindeboom bij Bistro Tante Sweel in
Zweeloo. Deze lindeboom werd zowel door Van Gogh
als door Liebermann geschilderd. Als kunstenaarsdorp
hebben we het initiatief genomen een routefolder van
de bestaande dichtersroute, wandeling van 6 km, te
maken. Op de hoek Hoofdstraat – Van Goghpad staat
een afbeelding van de route waarop ook de QR code
staat om de route te downloaden. Zaterdag 12 septem-
ber was de jaarlijkse schildersdag. Deze organiseren we
jaarlijks samen met TIP (toeristisch informatie punt)
Aalden. Dit jaar hebben er ruim 40 schilders meege-
daan, op een aantal locaties in Aalden. Dit resulteerde
in vele mooie schilderijen, met een grote diversiteit/ver-
scheidenheid in afbeelding en techniek.

Activiteiten 2021 Volgend jaar heeft NBTC Holland
Marketing als thema “Ode aan het Nederlandse land-
schap”. Als kunstenaarsdorp gaan we hier vanzelfspre-
kend aandacht aan besteden. We gaan een lezing en

wandeling organiseren en een boekwerk samenstellen.
Niet alleen vroeger, ook nu nog vormt het landschap
rondom Zweeloo een inspiratiebron voor kunstenaars.
Door een werkgroep is de wandeling “Origineel Sweel”

ontwikkeld, deze is binnenkort te verkrijgen als folder
en van onze website te downloaden. 
In 2021 is Coevorden culturele gemeente van Drenthe.
Als kunstenaarsdorp zijn we een aantal ideeën en acti-
viteiten aan het uitwerken. Voor de internationale schil-
ders dagen in augustus 2021 nodigen we schilders uit
de diverse EuroArt plaatsen uit om een aantal dagen in
Zweeloo en omgeving te komen schilderen. Ook wordt
er een  gps-knooppunten fietstocht uitgewerkt.

Agenda (onder voorbehoud)
15 augustus - 31 oktober Duo expositie van Toos Kray (schilde-
rijen) en Patty Ament (keramiek) 
7 november - eind december expositie KunstKring, deze vervalt
dIn verband met corona gaat de herberg tot nader order dicht.

Kunstenaarsherberg De exposities in de kunste-
naarsherberg zijn ruim ingericht, we houden rekening
met de regelgeving betreffende het coronavirus.
Van de mooie duo expositie van Agnes van Eupen
(schilderijen) en Lucas Klein (beelden) hebben vele be-

zoekers genoten. De combinatie van beelden en schil-
derijen maakten deze expositie tot een bijzonder geheel.
Dat kan ook gezegd worden van de expositie van Toos 
Kray (schilderijen) en Patty Ament (keramiek), waar-
van zaterdag 31 oktober de laatste dag is. Ondanks het
coronavirus hebben we diverse bezoekers mogen ver-
welkomen op beide exposities. Vanaf 1 november gaat
de kunstenaarsherberg dicht. We gaan weer open op het
moment dat de horeca ook weer open mag.

KunstKring De bijeenkomsten van de KunstKring
gaan in principe iedere laatste donderdag van de
maand door bij één van de deelnemers thuis. Wanneer
je hierbij aanwezig wilt zijn kun je dit via de mail naar
kunstenaarsdorp doorgeven en krijg je van ons het
adres waar het de eerst volgende keer is. 
Kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com 


