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DORP(EN) IN DE KIJKER… 
Weekend vol culturele activiteiten in Zweeloo, Aalden en Benneveld 

 

Zweeloo, 31 augustus 2022. Op zaterdag en zondag 10 en 11 september a.s. vindt het 

speciale cultuur weekend plaats in Zweeloo, Aalden en Benneveld in het kader van 

Culturele Gemeente Coevorden. In de dorpen vinden verschillende culturele activiteiten 

plaats georganiseerd door de eigen inwoners. 

Het volledige programma met de verschillende aanvangstijden is te vinden op 

kunstenaarsdorpzweeloo.nl. 

 

Zweeloo  

In en rond het kerkje van Zweeloo is Project 1296 te zien; een kubussenproject van 

Sjoerd Visser (met roots in Zweeloo). Kinderen kunnen er hun eigen kubus versieren. 

Daarnaast is er een expositie met schilderijen en objecten van hem ingericht.  

Het kerkorgel wordt speciaal in dit weekend bespeeld door Irene Visser (inwoonster van 

Zweeloo).  

 

Het dorpshuis aan het Eswegje in Zweeloo staat bol van de activiteiten en presentaties. 

Veel van de verenigingen, koren en andere gebruikers van het dorpshuis presenteren 

zich. 

 

Aalden 

De molen in Aalden is dit weekend in het kader van Open Monumentendag én ‘Dorpen in 

de Kijker’ beide dagen open. 

Op zondag 11 september vinden op het veld rond de molen leuke, verrassende 

activiteiten plaats, waaronder een demonstratie acryl gieten, zelf linosneden drukken, 

mini poppententoonstelling, muziek… en meer. 

 

Op zaterdag 10 september vindt voor de 15e (!) keer de buiten schilderdag van Tourist 

Info Aalden plaats. In en om het pittoreske Oud Aalden zijn tussen 10.30 en 14.30 

schilders actief aan het werk.  

Daarnaast is het kerkgebouw De Drieklank de hele dag geopend om te bezichtigen, is er 

een foto-expositie en wordt het liturgisch bloemschikken gedemonstreerd. Tussen 15.00 

en 16.00 uur worden de schilderijen van die dag gepresenteerd. 

 

Benneveld: op de Brink  

Zondag 11 september van 13.00 -17.00 uur. Feestelijke markt waar een aantal inwoners 

van Benneveld laten zien wat ze doen op het gebied van kunstzinnige activiteiten: eigen 

gemaakte schilderijen, quilts, wol producten, 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. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mientje Harmsen op 06 5216 0146. 

Zij kan u ook verwijzen naar de juiste contactpersoon per dorp.  

E-mail: kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com. 

 

Foto’s: Project 1296  van Sjoerd Visser en het kerkorgel van het Zweeler kerkje dat bespeeld gaat worden door 

Irene Visser. 
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