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Kijk, voel, beleef!

Terugblik Het jaar 2021 stond vooral in het teken van
het coronavirus en de beperkingen. We hebben on-
danks dat toch nog veel activiteiten kunnen organise-
ren. Dit mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers
en onze vrienden. We hebben in 2021 vier exposities
kunnen houden en waren 34 middagen open. Onze
eerste expositie was van Bert Robben, daarna een
overzichtstentoonstelling “Kerkje Zweeloo inspireert”
met een speciaal voor deze expositie geschilderd
schilderij door Kees Thijn. Vervolgens hebben leden
van de KunstKring werken geëxposeerd. Het jaar is
afgesloten met een mooie en gevarieerde duo-exposi-
tie van Henk Eefting (fijn schilderen) en Corina en
Peter van der Weerden (vilt en natuur). Het aantal be-
zoekers voor de vier exposities was 596.

Lezing In 2021 hebben we één lezing gehad. Deze
interessante presentatie over leven en werk van Frida
Kahlo door Margaret Breukink werd goed bezocht. Na
afloop was er een speciale gezamenlijke maaltijd bij
Bistro tante Sweel voor de liefhebbers.  

Frisse start Op 12 september hebben we een “frisse
start” georganiseerd voor vrijwilligers en vrienden.
Dankzij de financiële bijdrage van de gemeente kon-
den we een bijeenkomst organiseren, die als gezellig
en waardevol werd ervaren, na een tijd van beperkin-
gen in verband met corona. De fietsroute “DichterBij
Zweeloo” werd gepresenteerd en gefietst, onderweg
werden er gedichten voorgedragen door de deelnemers
uit de gedichtenbundel. De bundel, inclusief de knoop-
punten route, is voor € 5,00 te koop bij de toerist info
en de horeca. Voor € 7,50 bezorgen wij hem thuis. 
Te bestellen bij kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

Bestuurswisseling Binnen het bestuur heeft er een
wisseling plaats gevonden. Ydo Gort stopt na 9 jaar
als bestuurslid. Hij is o.a. actief geweest als penning-
meester en als trekker van het project “EVA”. On-

danks alle inspanningen is het niet gelukt het project
gerealiseerd te krijgen. We kregen wel leadergelden
toegekend maar helaas niet voldoende overige fond-
sen. Als nieuwe bestuursleden zijn toegetreden Hennie
van Alebeek-Oomkens uit Meppen en Victor Vergeer
uit Aalden.

Vooruitblik In 2022 zijn er weer diverse activiteiten
gepland, hoewel het, in verband met corona, afwach-
ten is of deze gerealiseerd kunnen worden. We willen
5 exposities en 2 lezingen organiseren. De eerste le-
zing is 20 maart door Anna Knipping, ‘kijken naar
kunst’. Eind maart wordt de Brinkenexpositie weer

geplaatst. We gaan een extra paneel in Aalden plaatsen
en in Zweeloo 3 panelen vervangen voor nieuwe pa-
nelen die ook in de winter kunnen blijven staan. Begin
april wordt de gps- wandelroute “DichterBij Zweeloo”
uitgebracht. Tijdens de wandeling kan men luisteren
naar gedichten. De internationale schildersdagen vin-
den van 23 - 26 augustus 2022 plaats. In het weekend
van 10 september worden de kernen Aalden en Zwee-
loo in de kijker gezet in het kader van Coevorden cul-
turele gemeente. 

Kunstenaarsherberg De exacte data staan nog niet
helemaal vast in verband met de onzekerheid over de
ontwikkelingen van het coronavirus. We beginnen met
een expositie van Beatrix Copier, daarna zullen expo-
sities volgen van o.a. Harry Soepenberg, KunstKring-
leden en schildersgroep Exloo. Er zijn 2 lezingen
gepland, voor liefhebbers inclusief een maaltijd.

KunstKring De KunstKring komt iedere laatste don-
derdag van de maand bij elkaar om ervaringen, ideeën
en activiteiten uit te wisselen. Ook dit jaar gaan ze
weer 2 keer hun werk exposeren in de kunstenaarsher-
berg. Ben je een creatieveling, sluit je dan aan en kom
ook gezellig naar deze avonden. Aanmelden bij kun-
stenaarsdorpzweeloo@gmail.com. Ook voor meer in-
formatie kun je hier terecht.

Agenda 2022
12 - 13 maart Open Atelier Dagen, expositie Beatrix Copier.
20 maart lezing ‘kijken naar kunst’ door Anna Knipping
Maart 2022 Opening Brinkenexpositie.
Begin april presentatie gps-wandelroute ‘DichterBij Zweeloo’
23 - 26 augustus internationale schildersdagen.
10 - 11 september Aalden en Zweeloo in de kijker.
Oktober lezing
Data met betrekking tot de exposities zijn nog niet bekend in verband
met corona. U krijgt bericht van iedere expositie zodat u er geen hoeft
te missen.


