
Van Gogh keert terug
Excursie - Leven en werk van Vincent van Gogh

Vanaf 21 maart 2017 zullen de twee schilderijen 

van Vincent van Gogh die veertien jaar geleden 

werden gestolen weer in het Van Gogh Museum 

te zien zijn. Om te vieren dat Van Goghs Zeegezicht 

bij Scheveningen en Het uitgaan van de Hervormde 

Kerk te Nuenen bij ons terug zijn, organiseren we 

een bijzondere excursie. Deze excursie neemt je 

mee op reis door Vincents leven, langs de plekken 

waar hij zelf vaak kwam in Nuenen en langs zijn 

werken in het Van Gogh Museum in Amsterdam. 

Dichter bij Vincent kun je niet komen!
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Hoogtepunten
• Bekijk het groene dorp Nuenen.

•  Bezoek het Vincentre (incl. audiotour), waar u wordt ontvangen   

 door een gids en een film ziet over de jaren die Van Gogh in 

 Nuenen doorbracht.

•  Wandel door het openluchtmuseum met de gids van het Vincentre  

 en ontdek waar en hoe Vincent en zijn familie woonden.

•  Bezichtig de kerk die is afgebeeld op het teruggevonden schilderij  

 Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen, dat Vincent voor   

 zijn moeder schilderde.

•  Terug in Amsterdam krijgt u versneld toegang tot het Van Gogh   

 Museum.

•  Sta oog in oog met de teruggevonden schilderijen.

•  Bekijk de vele zelfportretten die Vincent schilderde, 

 lees fragmenten uit zijn brieven en ontdek alles over zijn leven 

 in Zuid-Frankrijk.

• Voucher voor een grachtenrondvaart in Amsterdam (60 min). 

 

Meer informatie over de 
Van Gogh Erfgoed bestemmingen: 



Duik in het leven en werk van Vincent van Gogh en bezoek de vele plekken in Nuenen die 

de kunstenaar inspireerden, zoals de hervormde kerk die op zijn schilderij staat afgebeeld. 

De excursie geeft een inkijkje in Vincents leven in Nuenen, waar hij van december 1883 tot 

november 1885 woonde. Vincent werkte hard in de ruim twee jaar die hij in dit dorp 

doorbracht en maakte er meer dan 500 schilderijen en tekeningen. Een daarvan was 

De aardappeleters, dat inmiddels tot zijn beroemdste werken behoort. Bezoek in Nuenen 

het Vincentre Museum, bezichtig de 23 ‘Van Gogh-locaties’ te voet of op de fiets en geniet 

van de befaamde Brabantse gastvrijheid in de vele winkels en cafés die het dorp rijk is.

Na een uitgebreid bezoek aan Vincents eigen dorp reizen we terug naar Amsterdam om 

de teruggevonden schilderijen te bekijken, naast de vele andere fascinerende werken van 

zijn hand in het Van Gogh Museum. Beroemde meesterwerken, brieffragmenten en 

geluidsopnames leren u alles wat u altijd al had willen weten over de kunstenaar. 

Bijvoorbeeld over zijn vele zelfportretten. Of over de tijd dat hij in Zuid-Frankrijk woonde, 

waar hij Zonnebloemen schilderde. En waarom hij Amandelbloesem schilderde.

Nuenen: het dorp van Van Gogh

Amsterdam: Van Gogh Museum

De tickets zijn inclusief
• Toegang tot het Van Gogh Museum in 

 Amsterdam

• Toegang tot het Vincentre in Nuenen, inclusief  

 audiotour (GB, DU, FR, IT, SP, CHI, JAP)

• Dorpswandeling met een gids langs de 

 verschillende Van Gogh-locaties

• Heen- en terugreis Amsterdam-Nuenen in 

 een bus

• Voucher voor een grachtenrondvaart in 

 Amsterdam (60 min). 

Prijs volwassenen € 99,00 per persoon    Prijs kinderen (tot 18) € 50,00 per persoon 

Vervoer
• De bus naar Nuenen vertrekt iedere  

 zaterdag om 9.00 uur vanaf het 

 Van Gogh Museum in Amsterdam. 

• Om 14.00 vertrekt de bus vanuit 

 Nuenen weer terug naar het 

 Van Gogh Museum. 

• Het museum is open tot 18.00 uur. 

 De reistijd Amsterdam-Nuenen 

 bedraagt ongeveer 1,5 uur.

Extra’s
• Direct bevestiging

•  Excursie van een hele dag

•  Vertrek smorgens vanaf het 

 Van Gogh Museum

•  Informatieve, vriendelijke en 

 professionele chauffeur/gids

Zie voor meer informatie en 

reservering van uw excursie: 

www.tourcompany.nl/van-gogh-returns 

vangoghbrabant.com
Marketing Partner Van Gogh Brabant

Meer informatie over de 
Van Gogh Erfgoed bestemmingen: 


