
Jan Warmolts in dankbare herinnering
Wie Jan Warmolts zegt, zegt kunstenaars in Zweeloo.
Zo was het en zo zal het altijd blijven, ook al zullen
we het voortaan zonder Jan moeten doen. Met niet af-
latende passie zocht hij altijd naar nog meer kunste-
naars, die zijn geliefde dorp hadden vastgelegd.
Dankzij Jan kunnen bewoners én bezoekers met de
ogen van kunstenaars [leren] kijken naar al het mooi

wat zijn dorp te bieden had en nog steeds heeft. Map-
pen vol informatie heeft hij overgedragen aan de
Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo, waardoor het
vliegwiel dat Jan opgestart heeft volop kan blijven
doordraaien. Het is jammer dat Jan de Van Gogh 2023
herdenking niet meer zal meemaken: het is wel een
kroon op zijn werk dat nu wordt ingezien dat schilders
en Zweeloo een thema is om mee voor de dag te
komen. Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo wil haar
grote dankbaarheid uitspreken voor al het werk dat
Jan verricht heeft.

Terugblik In het jaar 2022 hebben we als stichting
weer diverse activiteiten kunnen organiseren. We heb-
ben 2 goedbezochte lezingen gehad waarbij er na af-
loop gelegenheid was om gezamenlijk te eten. De
GPS-wandeling “DichterBij Zweeloo” is gelanceerd.
Er zijn 5 exposities geweest, de laatste expositie was
van Harm Eggens. Deze expositie werd geopend door
burgemeester Renze Bergsma. Op deze overzichtsten-
toonstelling van Harm was werk te zien vanaf zijn la-
gere school tot op heden. Zijn werk is gearchiveerd
bij de gemeente Coevorden. In 2022 zijn we 68 mid-
dagen open geweest. In totaal hebben we ruim 900
bezoekers gehad. De internationale schildersdagen
zijn niet doorgegaan in verband met corona.

Frisse start Dankzij de frisse-start-bijdrage van de
gemeente hebben we op 20 november een gezellige
en informatieve middag kunnen organiseren voor
onze vrijwilligers. Mede dankzij hun bijdrage kunnen
we terugkijken op een geslaagd jaar. Op 27 november
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Kijk, voel, beleef!

is het bestuur de “hei” op geweest en hebben de be-
stuursleden zich gebogen over de toekomst van Zwee-
loo als hét Kunstenaarsdorp van Coevorden. Wat voor
kunstenaarsdorp willen en kunnen we zijn? En hoe
maken we dit zichtbaar?

Dorpen in de kijker Het weekend van 10 en 11 sep-
tember heeft de stichting actief meegedaan met de
voorbereidingen en de uitvoering van Dorpen in de kij-
ker. Er was onder andere een orgelconcert en een goed
bezochte expositie in het kerkje. Kunst- en cultuuror-
ganisaties hebben zich gepresenteerd in het dorpshuis
De Spil. In Aalden was de jaarlijkse schildersdag, vilt-
demonstratie en diverse activiteiten bij de molen.

Van Gogh Drenthe In 2022 hebben de bestuursle-
den en vrijwilligers veel tijd en energie gestoken in de
voorbereidingen voor 2023, de start van Van Gogh
Drenthe. Op 1 november 2023 is het 140 jaar geleden
dat Vincent van Gogh in Zweeloo is geweest. Hij
heeft in zijn brief naar zijn broer Theo heel mooi
weergegeven waarom hij onder de indruk was van
Zweeloo. Een beter ambassadeur voor Zweeloo e.o.
kunnen we ons niet voorstellen.

Vooruitblik 2023 Ook in 2023 zijn er weer diverse
exposities en is de kunstenaarsherberg vanaf medio fe-
bruari weer iedere zaterdag- en zondagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur open. Ook zullen er weer 2 lezingen
worden gegeven. De eerste is op zondag 2 april gaat
over Van Gogh en zal gegeven worden door Margaret
Breukink. Aansluitend worden de geplande activiteiten
van kunstenaarsdorp voor het Van Gogh project in 2023
gepresenteerd. De eerste activiteit is al op 26 maart in
het kerkje, de cabaretvoorstelling “met een knipoog
naar Van Gogh” door het cabaret duo 2VOUDT.

Agenda 2023

26 maart Cabaret “met een knipoog naar Van Gogh” door
2VOUDT. Locatie kerkje Zweeloo 18 februari – 1 april Expo-
sitie Lex van Keulen, computerkunst. April – oktober Sieraden
geïnspireerd op Van Gogh door Frans Beelen. Locatie Artelier
Aelder Hooghe. 2 april Lezing over Van Gogh door Margaret
Breukink. April – mei Expositie van de KunstKring. Juni –
juli Expositie zelfportretten van Van Gogh.April – mei Expo-
sitie van de KunstKring. Augustus – september Expositie van
werk van diverse kunstenaars, geïnspireerd door Van Goghs
verblijf in Zweeloo. Oktober –november Expositie kunst uit
Benneveld. Data m.b.t. exposities en activiteiten m.b.t. Van Gogh zijn nog niet 
helemaal concreet. U krijgt bericht van iedere expositie en activiteit. Ook komt de

agenda op onze website. 


