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Kijk, voel, beleef!

Algemeen Afgelopen maanden zijn door ons weer
diverse activiteiten georganiseerd, maar helaas hebben
we de internationale schildersdagen moeten verplaat-
sen naar 2022. 

Kunstenaarsherberg De expositie van Bert Rob-
ben is goed bezocht, en kreeg veel positieve reacties
over de variatie in technieken en afbeeldingen van de
schilderijen. Voor de overzichtstentoonstelling “Kerkje

Zweeloo inspireert…” werden we verrast door de
grote hoeveelheid aan werken uit privébezit die we
aangeboden kregen. Ook waren we blij met het schil-
derij dat Kees Thijn op ons verzoek speciaal voor de
expositie had gemaakt. Hierdoor werd het een zeer ge-
varieerde expositie die de bezoekers o.a. de volgende
opmerkingen ontlokte: “wat mooi om het kerkje in zo-
veel uitvoeringen te zien”, “prachtig”, “charmant” en
“een bijzonder eerbetoon”. Gemiddeld zijn er 16 be-
zoekers per middag geweest op beide exposities

Lezing: Frida Kahlo door Margaret Breukink op
zondag 31 oktober, locatie kunstenaarsherberg in Bi-
stro Tante Sweel.  De middag begint om 15.00 uur, de
toegang is € 7,50 inclusief kopje koffie/thee. Na af-
loop is er voor belangstellenden tegen betaling een ge-
zamenlijke maaltijd. Graag reserveren via
kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com. 
Werken van de Mexicaanse schilderes zijn te zien
vanaf 8 oktober t/m 27 maart in het Drents museum,
onder de titel: Viva la Frida.

Frisse start, DichterBij Zweeloo Mede dankzij
een financiële bijdrage van de gemeente hebben we op
zondag 12 september een “frisse start” kunnen organi-

seren voor onze vrienden en vrijwilligers. Na een peri-
ode van beperkingen was het fijn om elkaar weer te
ontmoeten. We hebben deze dag gekozen om onze
nieuwe fietsknooppuntenroute “DichterBij Zweeloo” te
introduceren. De route is door een werkgroep gemaakt.
In april komt er een interactieve versie van de route.
De deelnemers kregen de route, de gedichtenbundel
“DichterBij Zweeloo” en een tasje met inhoud mee
voor onderweg. In groepjes werd de route gefietst en
tijdens de tocht werden er regelmatig gedichten uit de
bundel voorgedragen. Na afloop was er een drankje en

een hapje voor de deelnemers. Het was een heel ge-
slaagde middag! De route en gedichtenbundel is voor
€ 5,00 te krijgen bij Tourist Info Aalden, kunstenaars-
herberg Zweeloo en diverse horeca. Voor € 7,50 kunt
u het thuis ontvangen. 
Te bestellen bij: kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

Buiten informatie Een werkgroep is plannen aan
het ontwikkelen om de belangrijkste informatie over
het ‘Hoe en waarom’ van kunstenaarsdorp Zweeloo
buiten, en daarmee gedurende het hele jaar, op een
aantrekkelijke manier toegankelijk te maken voor in-
woners en bezoekers van de dorpen Aalden, Benne-
veld, Meppen, Wezup en Zweeloo.

KunstKring Ook de KunstKring is in het nieuwe sei-
zoen weer gestart en komt iedere laatste donderdag
van de maand bij elkaar om  ervaringen, ideeën en ac-
tiviteiten uit te wisselen. Ben je een creatieveling, sluit
je dan aan en kom ook gezellig naar deze avonden.
Aanmelden bij kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com.
Ook voor meer informatie kun je hier terecht.

Agenda 2021
9 oktober - 6 november De KunstKring exposeert vrij werk.
13 november - 31 december Duo-expositie van Henk Eefting 
(realistisch fijn schilderen) en Peter van de Weerden en 
Corine de Haan (objecten van hout en vilt).
31 oktober lezing over Frida Kahlo, met aansluitend voor de 
liefhebbers een gezamenlijke maaltijd.


