“Dorp(en) in de Kijker”
Benneveld/Aalden /Zweeloo
10 en 11 september 2022
11.00 - 17.00 uur
Een weekend vol culturele activiteiten en meer...

Het volledige programma aan de achterzijde.

U/jij komt toch ook? Veel plezier!

Programma “Dorp(en) in de Kijker”
Benneveld/Aalden /Zweeloo op 10 en 11 september 2022
Een weekend vol culturele activiteiten...
Activiteitenprogramma Zweeloo
Zaterdag en zondag 11.00 - 17.00 uur

Activiteitenprogramma Aalden
Zondag 11 september 11.00 - 17.00 uur

Kerkje van Sweel
>PROJECT 1296…
Een kunstproject ontstaan uit het idee dat met
vier dobbelstenen in theorie 1296 cijfercombinaties mogelijk zijn. Dat heeft kunstenaar Sjoerd
Visser (met roots in Zweeloo) vertaald naar op
1296 plekken de beschilderde blokken neer te
zetten, te fotograferen in vooral zijn directe omgeving in Nieuwegein. Speciaal voor ‘Dorp(en) in
de Kijker’ ook in Zweeloo!

>Bij de molen
Op het veld bij de molen diverse doe– kijk– en
luisteractiviteiten.

>EXPOSITIE
‘Different walls and Landscapes…’
Schilderijen en foto’s van Sjoerd Visser.
>KUBUSSEN VERSIEREN
Voor kinderen (een prijsje voor de mooiste).
>DOBBELSTENEN SPREEKWOORDEN-QUIZ
Voor kinderen én ouders met een prijsje voor
goede inzendingen.

>MINI-ORGELCONCERTEN

Irene Visser (inwoonster Zweeloo) bespeelt het
orgel dat in 1904 gebouwd werd door Jan Proper.
Tijd: elk heel uur een mini-concert.
Open Dag Dorpshuis De Spil
11.00 - 17.00 uur

>OPTREDEN
- Sweelodie zaterdag 14.00 uur.
>PRESENTATIE
- Sweelsingers
- Toneelvereniging
- BOM muziekvereniging
- Handwerkclub
- Historische Vereniging

-

De Loozangers
Kaartclub
Sweelpop
Sweelodie

>EXPOSITIE
- Werk van elf lokale kunstschilders.
Activiteitenprogramma Aalden
Zaterdag 10 september 2022
>’PLEIN AIR’ SCHILDERDAG
Jaarlijkse buiten schilderdag van Tourist Info in
Oud Aalden en bij de Jantina Hellingmolen.
11.00 - 15.00 uur. Eindpresentatie ca 15.30 uur
in ontmoetingsruimte De Drieklank, Kerkstraat in
Aalden.
De kerk is de gehele dag (11-16 uur) open om te
bezichtigen en er zijn diverse activiteiten: fotoexpositie Hans Jansen, demonstratie liturgisch
bloemschikken door de bloemengroep.
Vanaf 15.00 uur: tentoonstelling werken van de
schildersdag.
Demonstratie Blokgooien bij de molen.
11.00 - 12.00 uur.
Folk veur volk, 11.00 uur Korenhofplein.
‘Opa’s kunstgebit’

>OPEN MONUMENTENDAG
Zaterdag en zondag 11.00 - 17.00 uur

- De Jantina Hellingmolen, een korenmolen uit
1891- uit is beide dagen geopend en in bedrijf.
- De Waog; met historische gereedschappen en
weegbrug in Oud Aalden.
- Het kerkje van Zweeloo is een monument uit
de 13e eeuw.
- De Smederij, Kruisstraat, Zweeloo tot 16.00 uur.
Activiteitenprogramma Benneveld
Zondag 11 september 13.00 - 17.00 uur

>FEESTELIJKE MARKT OP DE BRINK
Tijdens deze markt zullen een aantal inwoners van
Benneveld laten zien wat ze doen op het gebied van
kunstzinnige activiteiten:
eigen gemaakte schilderijen, quilts, wolproducten,
bloemsierkunst, mode en het maken van muziek.
Sprekers vertellen over de historie van de brink,
diverse appelrassen en de functie van bijen.
Ook zijn er schapen en paarden te bewonderen in
en rondom Benneveld.
Kortom, een gezellige middag op een mooie plek in
het dorp!
Activiteitenprogramma Horeca en
Ateliers/Exposities
Zaterdag 10 en zondag 11 september
>GRAND CAFÉ LIBO
Aelderstraat 6, Aalden
- Schrijverscollectief A t/m Z 14.00—17.00 uur.
De boekpresentatie ‘Het verborgen pad’.

>HOES VAN HOL’AN
Oud Aalden 11, Aalden
- Verhalenverteller (o.v.b. zaterdag 10 september).
>HERBERG AELDERSTROOM
Kruisstraat 21, Zweeloo
- Muziek op zondagmiddag 14.00 - 17.00 uur.
The Magnolians

>EXPOSITIE/ATELIERS
- Aelderhooghe, edelsmid Joke Holwarda;
Koemarsendrift 4, Oud Aalden.
- Keramiste Patty Ament, Kruisstraat 6, Zweeloo.
- Atelier Bert Robben, Kruisstraat 25, Zweeloo.
- Kunstenaarsherberg, Hoofdstraat 15, Zweeloo.
Zomerexpositie KunstKring Zweeloo.
- El Papel Kunstgalerie, Hoofdstraat 3. Zweeloo
- Corina van der Weerden, vilten voor kinderen
bij de Waog, Oud Aalden.
- Sjoerd Visser, ‘Different walls and Landscapes…’
schilderijen en objecten in kerkje van Zweeloo.

