
GPS wandeltocht DichterBij Zweeloo 
 

Deze wandelroute voert u door de prachtige dorpen Zweeloo, Aalden.  
 

Bij deze route hoort de gedichtenbundel ‘DichterBij Zweeloo’. In deze bun-
del zijn 29 gedichten opgenomen die refereren aan gebeurtenissen en loca-
ties in- en rondom Zweeloo. Bij elk gedicht is op de aanliggende pagina 
aanvullende informatie opgenomen in de vorm van een foto. Sommige ge-
dichten hebben directe betrekking op een landschaps-
element of een gebouw. Andere gedichten beschrijven 
een emotie die een landschap op kan roepen. Raad-
pleeg de bundel dus regelmatig, het maakt uw wandel-
tocht boeiender.  
 

De route heeft een lengte van 6 km maar kan ook verkort 
worden tot twee routes van ca. 3 km. Zie daartoe de rou-
tekaart. 
Niet alle gedichten zijn opgenomen in de route. 
 

GPS 
Wat deze wandelroute uniek maakt is de GPS gestuurde informatie met 
betrekking tot de op de route aangegeven zwarte iconen; daarin staat het 
nummer van het gedicht. Door het aanklikken van het icoontje wordt een 
venster geopend met extra informatie en/of kan het gedicht worden voorge-
dragen. Dat kan een persoon zijn die een relatie heeft met het gedicht, de 
auteur, iemand met een herinnering aan deze plek of prachtig Drents 
spreekt… 

De witte schildjes verwijzen naar de wandelknooppunten. 

U kunt de gps-gestuurde wandelroute vinden op onze website 
(kunstenaarsdorpzweeloo.nl) via het menu ‘Wat bieden we’ -> DichterBij 
Zweeloo Wandeltocht’ of rechtstreeks via de QR code onderaan. 

De horeca langs de route wordt aangegeven met het bekende pictogram. 

Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo wil de bijzondere waarden van Zweeloo 
e.o. als kunstenaars dorp  –  met de Natuur en Eenvoud als inspiratiebron 
voor  kunstenaars – behouden en actief uitdragen.  
  
Voor jong en oud, groot en klein is respect voor en genieten van alles wat 
Natuur voor ons betekent van levensbelang voor de toekomst van de we-
reld. Kunstenaarsdorp Zweeloo kiest voor Kunst om dit zichtbaar en voel-
baar te maken en zet hiermee de lijn voort van kunstenaars als thermometer 
van de samenleving. 

1. Bistro Tante Sweel 
Hoofdstraat 15 
7851 AA Zweeloo 
Telefoon 0591 371 959 
www.tantesweel.com 

4. ‘t Hoes van Hol-An 
Oud Saksische Koffie- & Pannenkoekboerderij 

Oud Aalden 11, 7854 RW Aalden 
Telefoon 0591 371 268 
www.hoesvanholan.nl 

3. Grand Café LiBo 
Aelderstraat  6 
7854 RR Zweeloo 
Telefoon 0591 371 241 
www.grandcafe-libo.nl 

 

 

2. Herberg de Aelderstroom 
Kruisstraat 21 
7851 AE Zweeloo 
Telefoon 0591 745346 
www.aelderstroom.nl 

5. Buro voor Groene Ruimtes 
Aalderstraat 70 
7854 RS  Aalden 
Telefoon 0591-372328 
www.burovoorgroeneruimtes.nl 

HRC Hegen 
Wezuperstraat 15 
7852 TG  Wezup 
Telefoon 0591 37 1224 
www.hotelhegen.nl  

Open tuin. Te bezoeken aan 
de Westermarsendijk 1 in 
Oud Aalden.   

 

 

 

Tourist Info Aalden/Zweeloo 
Aelderstraat 21a, 7854 RN 
Telefoon 0591 372 299 
Geopend: ma t/m za 10-13 uur 
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