'ONTDEK VINCENT VAN GOGH IN NUENEN'

2019

Nuenen ligt tussen prachtige bossen en mooie weidelandschappen. Die omgeving inspireerde
Vincent van Gogh toen hij van 1883 tot 1885 in Nuenen woonde. Hij was al bedreven in het
tekenen maar schilderijen had hij nog maar weinig gemaakt. Na veel voorwerk maakte Vincent
het wereldberoemde schilderij 'De Aardappeleters'. Veel van zijn inspiratiebronnen zijn nog
steeds aanwezig in Nuenen. Nuenen is een 'openluchtmuseum' van Van Gogh. In het Van Gogh
Museum Vincentre komt de wereld van Van Gogh en zijn werken tot leven.

In museum Vincentre beleven we het Nuenen van 1883, toen Vincent hier kwam wonen. Met
moderne middelen wordt dat een hele belevenis. Niet alleen kijken, maar ook je handen
gebruiken.

Vincentre: open van dinsdag t/m zondag van 10.00 - 17.00 uur.
Lees ook openingstijden...

Naast de vaste expositie zijn er altijd wisselexposities:
• De familie Van Gogh - toen en nu - en hun bijzondere band met Nuenen. Lees meer…
• Van Goghs Schildervrienden uit Eindhoven. Lees meer…

Arrangementen
Het Vincentre is een ideaal startpunt voor een dagje uit met familie, vrienden of collega's.
Wij stellen graag een op maat gemaakt programma voor u samen.
U kunt diverse arrangementen boeken om het Vincentre te bezoeken, alle Van Gogh locaties te
bekijken en uw bezoek aan Van Gogh Village Nuenen uit te breiden met diverse activiteiten,
zoals workshops, proeverijen, lunch en diner.
Wij bieden u arrangementen voor jong en oud met verschillende thema's. Kijk maar eens naar
de verschillende mogelijkheden en informatie hoe u deze arrangementen kunt boeken.
Kijkt u ook eens op onze website www.vgvn.nl bij Arrangementen.
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I-SPECIALE AANBIEDING: LUNCH -ARRANGEMENT VINCENTRE
Ontdek het Nuenen van Vincent van Gogh.
Treed in de voetsporen van Vincent van Gogh met familie, vrienden of collega's. Bezoek het
Vincentre:
Programma A
# 11.00 uur Ontvangst met kopje koffie of thee
# 11.15 uur Entree en bezichtiging expositie Vincentre
# 12.15 uur Lunch in het Vincentre
# 13.15 uur Einde arrangement
Programma B
# 12.00 uur Ontvangst met kopje koffie of thee
# 12.15 uur Lunch in het Vincentre
# 13.15 uur Entree en bezichtiging expositie Vincentre
# 14.15 uur Einde arrangement
Lunch bestaat uit halve wraps, luxe zachte broodjes, minisandwiches, melk, verse jus
d‟orange, fruit en eventueel nog een kopje koffie of thee. Er is een mogelijkheid om de
sandwiches en broodjes te vervangen door een frisse salade.
Kosten: €26,- p.p.
Duur: circa 2 uur
Welke dagen: Dit arrangement is alleen mogelijk op dinsdag tot en met vrijdag in de
maanden oktober tot en met en maart.
Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 10 personen.

II-SPECIALE AANBIEDING: LINDE-ARRANGEMENT MET DINER
Treed in de voetsporen van Vincent van Gogh met familie, vrienden of collega's. Bezoek het
Vincentre, begin met koffie/thee met gebak, wandel langs Van Gogh locaties met gids en
geniet van het gezellige Nuenen tijdens een heerlijk en luxe diner bij restaurant Pezzaz aan
de Beekstraat t.o. de Lindeboom.
# Entree en bezichtiging Vincentre
# Ontvangst met koffie/thee (2x) en gebak
# Rondleiding met gids langs Van Gogh locaties
# Diner bij restaurant Pezzaz:
Van Gogh Village 3 gangen keuzemenu inclusief 2 drankjes wijn/bier/frisdrank, aansluitend
koffie/thee met huisgemaakte lekkernij (niet genoemde drankjes dienen separaat afgerekend
te worden).
Kosten: € 53,- p.p.
Kosten op dinsdag: € 52,- p.p., incl. alle drankjes tot en met hoofdgerecht.
Duur: circa 5 uur
Groepsgrootte: minimaal 8 personen; groep kleiner dan 8 personen: op aanvraag.
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III-SPECIALE AANBIEDING: OLIJF-ARRANGEMENT MET DINER
Treed in de voetsporen van Vincent van Gogh met familie, vrienden of collega's. Bezoek het
Vincentre, begin met koffie/thee met gebak, wandel langs Van Gogh locaties met gids en
geniet van het gezellige Nuenen tijdens een heerlijk en culinair diner bij restaurant Olijf aan
de Berg, hoek Aardappeleterssteegje.
#
#
#
#

Entree en bezichtiging Vincentre
Ontvangst met koffie/thee (2x) en gebak
Rondleiding met gids langs Van Gogh locaties
Diner bij restaurant Olijf:
 ontvangst met een mousserend aperitief
 4 gangen culinair verrassingsmenu met als hoofdgerecht keuze vis of vlees en zoet
dessert na
 inclusief 3 drankjes p.p.: huiswijn / bavaria / frisdrank
 inclusief koffie met friandise
(niet genoemde drankjes of meerdere dranken op nacalculatie dienen separaat in het
restaurant afgerekend te worden).
Kosten: € 86,00 p.p.
Duur: circa 5 uur
Groepsgrootte: minimaal 8 personen; groep kleiner dan 8 personen: op aanvraag.

IV-SPECIALE AANBIEDING: BERG-ARRANGEMENT MET LUNCH
Treed in de voetsporen van Vincent van Gogh met familie, vrienden of collega's. Bezoek het
Vincentre, begin met koffie/thee met gebak, wandel langs Van Gogh locaties met gids en
geniet van het gezellige Nuenen tijdens een heerlijke en luxe lunch bij Lunchroom Le Souris
aan de Berg.
# Entree en bezichtiging Vincentre
# Ontvangst met koffie/thee (2x) en gebak
# Rondleiding met gids langs Van Gogh locaties
#Lunch Le Souris:
# Luxe soep
# Quiche, luxe belegde minibroodjes en sandwiches
# Notenbrood met ardennerpaté en chutney
# Kopje koffie
# Exclusief overige drankjes ter plaatse af te rekenen
Kosten: € 34,00 p.p.
Duur: circa 4 uur
Groepsgrootte: minimaal 8 personen; groep kleiner dan 8 personen: op aanvraag.
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Groepsarrangementen
Wij bieden diverse mogelijkheden om als familie/vriendenuitje, bedrijfsuitje, zakelijke
bijeenkomst etc. het Vincentre te bezoeken, alle Van Gogh locaties te bekijken en uw bezoek
aan Van Gogh Village Nuenen uit te breiden met diverse activiteiten, zoals workshops,
proeverijen, lunch en diner.
U kunt uw arrangement zelf samenstellen uit de verschillende mogelijkheden voor bezoek
Vincentre, rondleidingen, workshops, proeverijen, activiteiten, lunches en diners.
Toegangsprijzen voor het Vincentre
Entree volwassenen: € 8,00
Kinderen 6 t/m 17 jaar: € 4,25
Kinderen t/m 5 jaar.: gratis toegang
Vrienden met Vriendenpas: gratis toegang
Audiotour: € 2,00
Groepen: zie bij Arrangementen
Het Vincentre is niet gratis toegankelijk met de Museumkaart.
Rondleiding Openlucht museum met gids in Centrum van Nuenen (duur 1 uur)
1 - 8 personen:
€ 42,00 voor de groep
9 - 24 personen:
€ 5,25 p.p.
> 25 of meer personen: € 4,75 p.p.
kinderen 6 t/m 17 jaar: € 3,00 p.p.
 Rondleiding vooraf reserveren i.v.m. aanwezigheid gidsen.
 Rondleidingen worden alleen in combinatie met bezoek aan het Vincentre aangeboden.
Bezichtigen huis Nune Ville
In dit 19e eeuwse herenhuis woonde Margot Begemann, de geliefde van Vincent van Gogh. Nu
is het gerestaureerde 19e-eeuwse pand te bezichtigen. De eigenaresse laat o.a. de salon zien
met schilderijen van Vincents schildervrienden uit Den Haag en Nuenen. Op zolder vind je de
originele dienstbodekamers uit de 19e eeuw.
Rondleiding Nune Ville: € 4,50 p.p. (maximaal 10 personen - op basis van beschikbaarheid);
kinderen 6 - 16 jaar: € 1,50 p.p.
Geen rondleidingen op maandag, woensdag en zondag.
Scholieren
• Leerlingen t/m 17 jr., bezoek aan het Vincentre: € 3,50 per leerling
• Leerlingen t/m 17 jr., bezoek aan het Vincentre en wandeling met gids door het Open
Lucht Museum: € 5,50 per leerling
• Leerlingen t/m 17 jr., speurtocht of informatie boekje Open Lucht Museum: € 2,25 per
leerling
• Leerlingen t/m 17 jr., iPhone met GPS - georiёnteerde wandeling met speurtocht: € 10,per iPhone (max. 5 leerlingen per iPhone)
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Gps - georiёnteerde speurtocht “In het spoor van Vincent”
Voor jongeren vanaf 12 jaar hebben we een gps-georiёnteerde speurtocht “In het spoor van
Vincent” beschikbaar. Deze buitenspeurtocht met interessante vragen kan geheel zelfstandig
worden gelopen, duur 45 tot 60 minuten. De benodigde IPhone met gps – wandeling en
speurtocht is verkrijgbaar aan de balie van het Vincentre.
Duur: 45 tot 60 minuten
Doelgroep: jongeren vanaf 12 jaar
Kosten: €10,00 per Iphone (max. 5 personen per iPhone)
Koffie - arrangement Vincentre € 6,25 p.p.
Speciale aanbieding van diverse Nuenense partijen, te boeken in combinatie met bezoek
Vincentre.
# 1 of 2 kopjes koffie en thee met gebak.
# Deelnemende Partijen: Vincentre, Auberge Vincent, De Watermolen van Opwetten, Comigo,
Le Souris en De Koffiedrinkers.
Bezoek alle Van Gogh locaties - Openluchtmuseum
Bezoek zelf alle van Gogh locaties met het boekje "Op pad met Vincent" en geniet van de
prachtige omgeving.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fiets huur:
Taxibus (max 8 personen):
Touringcar
Huifkar (1-9 personen):
Huifkar (10-14 personen):
Huifkar (15-19 personen):

€ 11,00 p.p. (2 tot 8 uur)
€: op aanvraag (1 uur) - *gids verplicht, € 42,00
€: op aanvraag (1 uur) - *gids verplicht, € 75,00
€ 165,00 (1,5 uur) - *gids verplicht, € 7,50 p.p.
€ 200,00 (1,5 uur) - *gids verplicht, € 75,00
€ 240,00 (1,5 uur) - *gids verplicht, € 75,00

*Een gids is niet bij de prijs inbegrepen.
De Ronde van Vincent - Fietsen o.l.v. een gids door het landelijke buitengebied van
Nuenen waarbij ook enkele Van Gogh locaties in de dorpskom van Nuenen worden
aangedaan: lengte +/- 15 km en duur +/- 2,5 uur.
# Uit veiligheidsoverweging max. 8 pers. per gids
# Eigen fietsen of huurfietsen
# Opties, voor onderweg: versnaperingen, drankjes, lunchpakket, lunchen op locatie etc.; op
aanvraag
# Minimum aantal deelnemers per groep/per gids is 5 personen: € 13,00 p.p.
# Minder dan 5 personen in een groep/per gids: € 65,00 voor de groep
# Huurfietsen: zie boven # Start tocht: in overleg # Deze tocht ook geschikt voor mini-bus
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Workshops, proeverijen en activiteiten
Onderstaand krijgt u meer informatie over de verschillende workshops en activiteiten die u
kunt boeken in combinatie met een bezoek aan het Vincentre.

1) Schilderworkshops schilderen
Atelier Nuenen biedt in haar atelier drie verschillende schilderworkshops aan. U kunt kiezen uit
een estafettevorm (heel geschikt voor teambuilding) en twee individuele workshop-vormen.
Bij de estafettevorm schildert u als groep met hetzelfde thema. U heeft daarbij de mogelijkheid
van een eigen, gezamenlijk gekozen thema. In de twee andere workshops schildert u
individueel, naar voorbeeld van een van de schilderijen van Vincent van Gogh.
De deelnemers krijgen begeleiding bij de kleurkeuze, het mengen van de verf en de wijze
waarop je de verf aanbrengt op het doek (de toets van Van Gogh).
Voor elke workshop geldt
Duur

2 uur

Doelgroep

Volwassenen

Groepsgrootte

minimaal 8, maximaal 24 personen

Kosten

€ 28.50 per persoon
(incl. materialen, koffie/thee/frisdrank en versnapering)

1a) Workshop 'Estafette-schilderen'
Tijdens deze workshop schilderen de deelnemers een doekje dat ze na verloop van tijd (ca 10
minuten) weer doorgeven aan de buur, die er verder aan schildert. U krijgt telkens instructies
voor de volgende fase. Degene die begint met het doekje, krijgt aan het einde van de
rondgang zijn eigen doekje weer terug om het verder -naar de gewenste eindvorm- af te
schilderen.
De begeleider van de workshop biedt u in beginsel en afgestemd op uw groep, een thema aan.
U heeft overigens ook de mogelijkheid van een eigen gezamenlijk gekozen thema.
Deze workshop leent zich uitstekend voor een teambuilding-activiteit.
...
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1b) Workshop „In de voetsporen van Vincent van Gogh‟
Tijdens deze workshop schildert elke deelnemer aan een eigen doekje gedurende de hele
sessie. U kiest uit een twintigtal voorbeelden van schilderijen van Van Gogh. Dit zijn vooral
afbeeldingen uit zijn Franse periode. Qua onderwerp lopen ze uiteen van stillevens tot
landschappen en zijn slaapkamer. Voor elk wat wils.
Wij helpen u bij het mengen van de kleuren en de penseelvoering van Vincent van Gogh. Het
resultaat is een door uzelf geschilderd werkje, geïnspireerd door het werk van Vincent van
Gogh.

1c) Workshop „Vincent Van Gogh in Nuenen‟
In deze workshop wordt gewerkt met voorbeelden van schilderijen waarin de verbinding van
Vincent Van Gogh en het dorp Nuenen zichtbaar is. Het gaat hier dus om schilderijen van
Vincent die op locatie in Nuenen zijn gemaakt.
De deelnemers kiezen, ieder voor zich, één voorbeeld uit de vier beschikbare voorbeelden.
Stapsgewijs bouwt u uw schilderij op, waarbij u hulp krijgt bij de keuze en het mengen van
kleuren. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de penseelvoering (de toets) van Vincent
van Gogh.
Het resultaat is een door uzelf geschilderd werkje, geïnspireerd door het werk van Vincent van
Gogh
Informatie: www.ateliernuenen.nl

2. Van Gogh Kookworkshop
Speciaal rondom Vincent van Gogh heeft Kookstudio John Geven een thema - kookworkshop
gecreëerd. Geïnspireerd op zijn schilderijen zijn een aantal mooie gerechten uitgewerkt. De
Zonnebloemen, de Aardappeleters, Perenbloesem, de Krab: dit is slechts een kleine greep uit
zijn talloze schilderijen die als inspiratiebron gebruikt worden. U kunt kiezen uit een mooie 3gangen lunch of een 5-gangen diner.
Tarieven Kookworkshops op aanvraag
http://www.kookstudiojohngeven.nl

3. Wijnproeverijen
High Wining-arrangement Le Souris: € 32,50 p.p.
# 'High Wining' in Le Souris
# met vijf koude en vijf warme gerechtjes
# met drie glazen bijpassende wijn
...
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4. Workshop keramiek schilderen
Tijdens de workshop decoreert u met glazuurverf (lood- en gifvrij) een schaal of bord, dat in
een echte pottenbakkersoven wordt afgebakken en vaatwasmachinebestendig is. U maakt een
werkstuk waar u nog lang van zult kunnen genieten. Schilder- of tekenervaring is niet nodig.
Als u zelf geen ideeën heeft, zijn er voorbeelden genoeg waar u uit kunt putten. En misschien
heeft Vincent u wel geïnspireerd! De workshop duurt circa twee en half uur en wordt gegeven
op een gezellige locatie in het centrum van Nuenen op loopafstand van het Vincentre. Binnen
tien dagen kunnen de werkstukken worden opgehaald of op één adres worden bezorgd (tegen
minimale vergoeding).
Duur: 2,5 uur
Doelgroep: volwassenen
Groepsgrootte: minimaal 5 personen, maximaal 10 personen
Kosten: €42,50 per persoon
5. Uw bezoek aan Van Gogh Village Nuenen kunt u uitbreiden met een Bavaria
Brouwerijtour in het buurdorp Lieshout.
Brouwerijtour
Onder leiding van een professionele tourguide, bezoekt u gewapend met een proefglas de
Bavaria Brouwerij, en zult u proeven, horen, ruiken, voelen kortom de Bavaria Brouwerijtour
beleven. Bij terugkomst in het Bavaria Brouwerijcafé worden twee heerlijke Bavaria Pilsener en
bitterballen geserveerd. Ook krijgt iedereen een leuke Bavaria Souvenir.
*In plaats van de Bavaria Pilsener kunt u ook kiezen voor koffie, thee, frisdrank, Bavaria
0.0%, Bavaria Radler, Bavaria Bokbier of Bavaria Oud Bruin te kiezen. Andere gasten kunnen
bij u aansluiten in de Brouwerijtour tot een maximum van 40 personen.
Brouwerijtour vanaf 10 personen
 € 16,00 per persoon
 Maandag t/m zondag vanaf elk gewenst tijdstip
Brouwerijtour voor minder dan 10 personen
 Bavaria Brouwerijtour op inschrijving € 16,00 per persoon op zaterdagen of zondagen
om 15:00 uur OF;
 Bavaria VIPtour € 160,00 per tour van maandag t/m zondag vanaf elk gewenst tijdstip
Duur Brouwerijtour: 1,5 - 2 uur
Tevens is het mogelijk om als onderdeel van uw totale arrangement in het Bavaria
Brouwerijcafe te genieten van:
 Koffie met gebak of een Brabants worstenbroodje: € 5,50 pp
 Lunch vanaf € 10,50 pp
 Diverse menu mogelijkheden vanaf € 15,50 pp
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Bijzondere tip: Boordhuys
Aan de rand van Nuenen, richting Eindhoven, staat het in 2009 prachtig verbouwde
Boordhuys, authentiek gehouden, maar comfortabel heringericht. Van oorsprong een kleine
boerderij, nu een bijzondere plek met een unieke entourage en een gastvrij onthaal voor
besloten gezelschappen. Geen grote zalen maar een fraai ingericht huis met vele
mogelijkheden. Voor bijvoorbeeld een zakelijke bijeenkomst, bijzonder feest, wijnproeverij,
teambuildingsactiviteiten, schilderen, beeldhouwen, koken met chef-kok, buxtertour of
condoleance, in combinatie met culinaire lekkernijen en gerechten of een high tea. In
huiselijke sfeer, binnen bij de haard, of buiten in de tuin op een van de terrassen. Het kan
allemaal. Laat u zich op hoog niveau verwennen! www.boordhuys.nl

Diner
Diverse restaurants in Nuenen hebben ook een speciaal Van Gogh Village diner voor u
samengesteld. De volgende dinermogelijkheden kunnen wij u aanbieden en voor u reserveren
als onderdeel van uw totaalarrangement.

D'n Kleine Dommel
1.1 Keuzemenu ''Basis'' € 24,90 p.p. (vanaf 10 personen)
Voorgerecht:
#Caesar salade of
# Tomatensoep of
# Pompoensoep
Hoofdgerecht:
# Kippendij spiesjes met satêsaus of
# Gebakken schnitzel met champignonsaus of
# Zalmfilet afgelakt met ketjap marinade
Hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituur
Dessert:
# Dame blanche: vanille ijs met chocoladesaus en slagroom of
# Appelgebak met slagroom of
# Koffie/thee
# Exclusief drankjes, separaat af te rekenen
http://www.denkleinedommel.nl/
...
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1.2 Keuzemenu ''Medium'' € 29,90 p.p. (vanaf 10 personen)
Voorgerecht:
# Tomatensoep of
# Pompoensoep of
# Salade brie met rode biet of
# Carpaccio met truffelmayonaise en pesto
# Alle hoofdgerechten worden geserveerd met seizoen groente, frites en mayonaise
Hoofdgerecht:
#Zalmfilet afgelakt met ketjap marinade of
# Rundersucade met braadjus of
# Spareribs met huisgemaakte BBQ saus of
# Tournedos met stroganoff saus (meerprijs van € 5,00)
Hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituur
Dessert:
# Dame blanche: vanille ijs met chocoladesaus en slagroom of
# Luxe Chocolade gebak met slagroom of
# Koffie/thee
# Exclusief drankjes, separaat af te rekenen
1.3 Keuzemenu ''Deluxe'' € 34,90 p.p. (vanaf 10 personen)
Voorgerecht:
# Carpaccio met truffelmayonaise en pesto of
# Salade roze gegaarde eendenborst of
# Gemarineerde rauwe zalm met soja en sesamolie
Hoofdgerecht:
# Rundersucade met braad jus of
# Zalmfilet afgelakt met ketjap marinade of
# Tournedos met stroganoff saus of
# Vegetarische empanada's met 2 heerlijke smeersels en zoet zuur van rodekool
Hoofdgerechten worden geserveerd met bijpassende garnituur
Dessert:
# Dommelsche bol met karamelsaus of
# Pecan merengue of
# Luxe chocolade gebak met slagroom of
# Koffie/thee
# Exclusief drankjes, separaat af te rekenen
http://www.denkleinedommel.nl/
...
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Restaurant Comigo
2. Braziliaanse Barbeque: € 24,95 p.p.
Alle producten worden op een speciale houtskool grill bereid en geserveerd aan tafel door de
Gaucho's. Onbeperkt eten van:
# Soepen buffet met stokbrood en kruidenboter
# Warm buffet en koud buffet met visplateau
# Vlees, vis en ananas van de grill
# Exclusief drankjes, separaat af te rekenen
http://www.comigo.nl
De Watermolen van Opwetten
3. 3-gangen keuzemenu: € 29,95 p.p.
# 3-gangen keuzemenu van de kaart
http://www.dewatermolenvanopwetten.nl/

Restaurant Auberge Vincent
4. Menu P69 3-gangen Auberge : € 31,50 p.p.
# 3-gangen keuze menu
# inclusief 2 drankjes (wijn/bier/frisdrank)
# Koffie met friandises
# Exclusief overige drankjes, separaat af te rekenen
http://aubergevincent.com/restaurant/

Restaurant Ratatouille
5. Menu Girasol: € 31,50 p.p.
3-gangen keuze menu
# inclusief 2 drankjes, wijn/ bier/ frisdrank
# inclusief koffie
# exclusief overige drankjes, separaat af te rekenen
https://restaurantratatouile.nl/

Restaurant Pezzaz
6. Van Gogh Village menu: € 35,50 p.p.
# 3-gangen keuze menu
# inclusief 2 drankjes, wijn/bier/frisdrank
# aansluitend koffie/thee met huisgemaakte lekkernij
Kosten op dinsdag: € 34,50 p.p. incl. alle drankjes tot en met hoofdgerecht
http://www.restaurantpezzaz.nl/
...
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Restaurant Olijf
7. Olijf 4 gangen culinair verrassingsmenu: € 68,50 p.p.
# ontvangst met een mousserend aperitief
# 4 gangen culinair verrassingsmenu met als hoofdgerecht keuze vis of vlees en zoet dessert na
# inclusief 3 drankjes p.p.: huiswijn / bavaria / frisdrank
# inclusief koffie met friandise
(niet genoemde drankjes of meerdere dranken op nacalculatie dienen separaat in het restaurant
afgerekend te worden).

https://www.restaurantolijf.nl/
Restaurant De Lindehof (2 Michelin sterren)
8. Speciaal Van Gogh Lindehof 2 Michelin sterren diner: € 82,50 - € 115,- p.p.
# Welkom met een aperitief
# 4 gangen culinair diner: € 82,50
# 5 gangen culinair diner: € 98,50
# 6 gangen culinair diner: € 115,00
# Exclusief overige drankjes, separaat af te rekenen
http://www.restaurant-delindehof.nl Dit diner is exclusief te boeken via Vincentre

Lunchen
Natuurlijk kunt u ook genieten van een heerlijke lunch in de diverse etablissementen die
Nuenen rijk is. Verschillende restaurants in Nuenen hebben een speciale Van Gogh Village
lunch voor u samengesteld. De volgende lunches kunnen wij u aanbieden en voor u reserveren
als onderdeel van uw Vincentre - arrangement.
De Koffiedrinkers
1.1 Lunch De Koffiedrinkers: € 13,50 p.p.*
# Soep van de dag
# 3 luxe mini broodje ( vlees, vis, vegetarisch)
# Kopje koffie of thee
# Exclusief overige drankjes, separaat af te rekenen
1.2 Kinderlunch: € 6,00 p.p.
# Panini, ham, kaas
OF
# Kroket of fricandel met friet
# Exclusief overige drankjes, separaat af te rekenen

...
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1.3 Dagafsluiting bezoek Nuenen: € 8,50 p.p.**
# 1 glas wijn (wit, rood, rosé)
# Luxe bittergarnituur
# Exclusief overige drankjes, separaat af te rekenen
http://www.dekoffiedrinkers.com/

*/** Leuk om te combineren

Restaurant Comigo
2. Lunch 12 uurtje: € 10,00 p.p.
# Op 1 bord geserveerd
# 3 sneetjes brood, ham en kaas, gebakken eitje.
# bolletje huisgemaakte eiersalade, tomatensoepje en kroketje.
# Exclusief drankjes.
http://www.comigo.nl/
Restaurant Auberge Vincent
3. Lunch P69 Auberge: € 14,50 p.p.
# Kop soep naar keuze
# Broodje naar keuze
# Kopje koffie of thee
# Exclusief overige drankjes
http://aubergevincent.com/restaurant/
D'n Kleine Dommel
4. Lunch 12-uurtje € 14,90 p.p.
# Tomatensoep of
# Pompoensoep
# 12-uurtje: Boerenbrood met gebakken ei, boerenham, jonge kaas, roomboter en een
ambachtelijke kroket met mosterd of
# Clubsandwich: sandwich met gebraden kipfilet, bacon, gekookt ei, tomaat, komkommer,
nacho's en mayonaise
# Exclusief drankjes, separaat af te rekenen
http://www.denkleinedommel.nl/
Lunchroom Le Souris
5. Lunch Le Souris: € 15,50 p.p.
# Luxe soep
# Quiche, luxe belegde minibroodjes en sandwiches
# Notenbrood met ardennerpaté en chutney
# Kopje koffie
# Exclusief overige drankjes
5A. Kinderlunch Le Souris: €6,# Kroket of Frikadel met Frites, mayonaise en appelmoes
# Of een kinderpannenkoek
# Exclusief drankjes
http://www.lesouris.nl/
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De Watermolen van Opwetten
6. Brabantse Van Gogh Palette: € 14,50 p.p. (max. 15 personen)
# Kleine seizoensgebonden soep
# 2 sneden desembrood met Brabants beleg en een keuze uit vlees of garnalenkroket
# 1 drankje naar keuze uit het basic drankenarrangement
# Exclusief overige drankjes, separaat af te rekenen
http://www.dewatermolenvanopwetten.nl/
Restaurant Ratatouille
7. Menu Girasol: € 31,50 p.p.
3-gangen keuze menu
# inclusief 2 drankjes, wijn/ bier/ frisdrank
# inclusief koffie
# exclusief overige drankjes, separaat af te rekenen
https://restaurantratatouile.nl/
Restaurant De Lindehof (2 Michelin sterren)
8. Speciale van Gogh Lindehof 2 Michelin sterren lunch; € 52,50 p.p.
# Ontvangst met een aperitief
# 3-gangen sterrenlunch
# exclusief overige drankjes
http://www.restaurant-delindehof.nl
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Lezingen
Door het jaar heen, als aanvulling op een bezoek of als vervanging van een wandeling in de
winter verzorgen wij een serie presentaties. Afhankelijk van de grootte van de groep kan de
presentatie in Vincentre, de Watermolen van Opwetten of in het Van Gogh kerkje worden
gehouden. Ook buiten Nuenen presenteren wij, als voorloper voor een toekomstig bezoek aan
Nuenen.
Presentatie "Met Vincent door Nuenen"
U maakt in woord en beeld kennis met de Nuenense Vincent. In deze presentatie 'lopen' we als
het ware in zijn voetspoor langs de nog zichtbare plekken die hij in zijn meest productieve
periode als schilder op het doek heeft vereeuwigd. We horen de verhalen en anekdotes over zijn
verblijf van bijna twee jaar in Nuenen.
De duur van deze presentatie varieert tussen de 30 en 45 minuten.
Presentatie "De Aardappeleters"
Volgens velen heeft Vincent met de "Aardappeleters" zijn meesterwerk gemaakt. Het is in elk
geval een van de meest bekende werken geworden. Hoe is het ontstaan, door wie is Vincent
geïnspireerd, hoe werd het destijds en later gewaardeerd? Kortom, een boeiende geschiedenis
in woord en beeld over een doek, waarvan drie versies bestaan!
De totale duur van deze presentatie is ongeveer 45 minuten.
Presentatie "Van Gogh in Brabant"
Ruim de helft van zijn leven heeft Vincent in Brabant gewoond en gewerkt. Hij groeide er op,
volgde er zijn opleiding en worstelde er met zijn kunstenaarschap. Toen hij in 1885 zijn
geboortegrond verliet, zou hij er nooit meer terugkeren. Maar ook in zijn Franse periode zou hij
nog vaak met weemoed aan Brabant terugdenken. De presentatie "Van Gogh in Brabant" laat
zien hoe belangrijk Brabant voor hem geweest is.
De totale duur van deze presentatie is ongeveer 60 tot 75 minuten (met eventueel na 45
minuten een korte koffie/thee-pauze).
Presentatie "De pastorie, het Van Gogh-huis"
Deze presentatie geeft de bewogen geschiedenis weer van de Nuenense pastorie, die in 2014
250 jaar bestond en door Vincents verblijf in Nuenen wereldwijd bekend werd.
Illustere voorgangers en opvolgers van Vincents vader, dominee Theodorus van Gogh,
bewoonden deze predikantenwoning. En nadat Vincents ster begon te rijzen, oefende het
prachtige huis aantrekkingskracht uit op andere kunstenaars. Over veel van deze tijdelijke
bewoners valt een kleurrijk verhaal te vertellen, dat ver boven het plaatselijke belang uitstijgt.
De totale duur van deze presentatie is ongeveer 45 minuten. Er is ook een langere versie (60
tot 75 min.) met een koffie/thee-pauze.
...
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Presentatie ''Vincent van Gogh en de Nuenense wevers''
Vincent van Gogh heeft vooral tijdens de eerste negen maanden van zijn verblijf in Nuenen vaak
thuiswevers bezocht. In de oude wevershuisjes tekende en schilderde hij tenminste 28 werken.
Vincent was niet alleen begaan met deze arme mensen, maar was ook zeer geboeid door de
geheimzinnige kleuren in deze donkere hutten. In deze lezing krijgen de toehoorders een goed
beeld van de werken die Vincent van Nuenense wevers maakte en van de leefomstandigheden
van deze mensen. De lezing is een goede voorbereiding op een bezoek aan Museum Vincentre.
De duur van deze presentatie is tussen de 30 en 45 minuten.
Prijzen: op aanvraag.

Activiteiten „Vincentre op Maat‟
Diverse organisaties voor mensen met
een beperking vragen om een voor hen
aangepaste „Van Gogh belevenis‟. Wij
leveren dan een specifieke presentatie
en/of rondleiding. Kortom „producten‟ die
elke keer weer op maat toegesneden zijn.
Vandaar de naam „Vincentre Op Maat‟.

De onvergetelijke Van Gogh
Dit programma bestaat uit een rondleiding in het Vincentre voor bezoekers met dementie en
hun mantelzorgers, onder leiding van voor deze doelgroep professionele gidsen.
De rondleidingen vinden plaats buiten de reguliere openingstijden op maandag in de
winterperiode periode van 1 oktober tot 31 maart.
Het programma duurt ongeveer 2 uur en is mogelijk voor groepen van maximaal 10 personen,
inclusief begeleiding.
Op pad met Vincent door Nuenen
Dit programma bestaat uit een rondleiding in het Vincentre en de presentatie „Op pad met
Vincent door Nuenen‟ met een toelichting van ervaren gidsen. Dit is een speciaal arrangement
voor o.a. ouderen, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, en publiek met een
psychische beperking.
...
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De rondleidingen vinden plaats buiten de reguliere openingstijden op maandag in de
winterperiode periode van 1 oktober tot 31 maart.
Het programma duurt ongeveer 2 uur en is mogelijk voor groepen van maximaal 30 personen,
inclusief begeleiding.
Presentatie „Op pad met Vincent door Nuenen‟
In uw eigen omgeving, in een door u te bepalen locatie, maakt u in woord en beeld kennis met
de Nuenense Vincent. In deze presentatie lopen we als het ware in zijn voetspoor langs de nog
zichtbare plekken die hij in zijn meest productieve periode als schilder op het doek heeft
vereeuwigd. We horen de verhalen en anekdotes over zijn verblijf van bijna twee jaar in
Nuenen.
De presentatie duurt ongeveer 90 minuten en er is een uitvoerige toelichting van ervaren
gidsen.
Een pauze kan in overleg worden ingelast en er kan een kleine verkoop van Van Gogh cadeauartikelen worden gehouden.
De presentatie kan gedurende het hele jaar verzorgd worden.
Workshop „Kunst Maakt de Mens‟
Ouderen ontmoeten Van Gogh. Een project dat in nauwe samenwerking met het Van Gogh
Museum is ontwikkeld. Vanuit het Vincentre in Nuenen gaan we de komende jaren in NoordBrabant een aantal workshops verzorgen.
Op de website www.kunstmaaktdemens.nl krijgt u een indruk van wat het project inhoudt.
Groepsgrootte 12 tot 15 deelnemers (exclusief begeleiding, die niet mee doet).
Locatie is in uw centrum.
De workshops kunnen verzorgd worden op maandagmiddag, dinsdagmiddag en
donderdagochtend gedurende het hele jaar.

Prijzen: Op aanvraag.
Voor informatie, reserveringen en boekingen: email v.hussaarts@vgvn.nl of telefonisch
06-83699858.

Kijkt u ook eens op onze website: www.vgvn.nl
Voor informatie, reserveringen en boekingen
Aanvragen bij voorkeur per email: arrangementen@vgvn.nl
of telefonisch: (040)-78 78 431 op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur. Op deze
dagen en tijdstippen kunt u ook informeren aan de balie in het Vincentre.
Coördinatoren Arrangementen:
Jasper van der Toorn, Pièrre Luijten, Francien Naus, Mieke Peters, Peer in 't Veld.
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