
Jaarverslag 2014: 

Om de Vrienden zo optimaal mogelijk te informeren over relevante en actuele zaken 
m.b.t. het Van GoghHuis en de Vrienden van Van Gogh & Zundert is gebruik gemaakt 
van eigen nieuwsbrieven, email en diverse publicaties in lokale en regionale bladen. 

Sinds enkele jaren loopt het Moestuinproject Kosterswoning. In de periode dat de 
familie Van Gogh in Zundert woonde, werd vanaf 1850 in de tuin achter de 
kosterswoning groente en fruit verbouwd voor eigen gebruik en dat van de familie van 
de dominee. De St. Vrienden van Van Gogh & Zundert is gestart met het 
moestuinproject. Kinderen van groep 8 van basisschool de Zonnebloem verbouwen 
onder begeleiding van tuinopa’s en –oma’s op dezelfde locatie weer groenten en fruit. 
Het enthousiasme van kinderen en ouders is erg groot. Kinderen sluiten het seizoen af 
met een lunch, waarbij eigen gekweekte producten worden gegeten in het Van 
GoghHuis. In samenwerking met Auberge van Gogh. 

En groep vrijwilligers is wekelijks bezig met onderhoud aan tuinen en de gebouwen. 
Vooral het onderhoud van de tuin achter het Van GoghHuis vraagt veel energie. De 
tuin is aangelegd in de stijl zoals die door de moeder van Vincent van Gogh rond 1850 
is ingericht. 

Ook dit jaar zijn weer ruim 125 vrijwilligers actief. Of het nu gaat om het begeleiden 
van groepen als gids, het plegen van onderhoud, het opzetten van nieuwe activiteiten 
en arrangementen, het verzorgen van catering bij diverse activiteiten, steeds staan er 
vrijwilligers paraat om deze taken te vervullen. Zij zijn de onmisbare schakel in het 
goed functioneren van het Van GoghHuis. 

Enkele activiteiten in 2014; 

12 januari Vriendenborrel in het Vogelrevalidatiecentrum.  
Johan Brosens, voorzitter van de Stichting Van Gogh informeert de aanwezigen over de 
laatste feiten m.b.t het Van GoghHuis. 
Harry van den Broek, kunstschilder en schrijver van het boek “De kleine Vincent van 
Gogh in Zundert”, vertelde over zijn inspiratie om dit boek te schrijven en de invloed 
die Vincent ook op zijn werk heeft gehad. 

9 maart Lezing/kunstenaarsgesprek met Marc Muldersin de Annakapel. 
Kunsthistoricus Rebecca Nelemans interviewt Marc Mulders over zijn veelzijdig oeuvre 
en zijn fascinatie voor Vincent van Gogh. 
Na de pauze volgt een rondleiding door de tentoonstelling “Zonnebloemen: Erik 
Andriesse + Marc Mulders” in het Van GoghHuis. 

14 juni opening mentorproject Marc Mulders. “7 jonge kunstenaars naar Zundert”. 
Van 15 juni t/m 21 september 2014 presenteert het Vincent van GoghHuis de 
tentoonstelling ‘7 jonge schilders naar Zundert’. Op deze expositie worden de 
resultaten getoond van een bijzonder mentorproject van Marc Mulders. Zeven jonge 
talenten hebben onder zijn begeleiding ieder een maand gewerkt in het gastatelier van 



het Van GoghHuis. De deelnemende kunstenaars zijn Tessa Chaplin, Jorn van 
Leeuwen, Eefje Goos, Josine Timmer, Anne Forest, Roos Holleman en Niek Hendrix. 
De organisatie van de opening in het gemeentehuis, de ontvangst van de gasten, is 
geheel tot stand gekomen dankzij de inzet van vele vrijwilligers. 

21 en 22 juni Rommelmarkt in de tuin van het Van GoghHuis. 
Deze rommelmarkt was de eerste van wat hopelijk een lange traditie mag gaan 
worden. De markt werd drukbezocht en de mensen waren zeer enthousiast. Aan de 
oproep om goederen voor de markt beschikbaar te stellen werd massaal gehoor 
gegeven. 
  
28 juni jaarlijkse Vriendenuitstap.  
Met 100 Vrienden het Van Gogh Museum in Amsterdam bezocht. Ontvangst met koffie 
en gebak in het museum. Welkomstwoord door directeur Axel Rüger en lezing door 
Teio Meedendorp, senior onderzoeker van het Van Gogh Museum, over de wereld van 
het kunsthistorisch en technisch onderzoek naar de authenticiteit van kunst. Wederom 
een zeer geslaagde dag. 

12 september opening fototentoonstelling “De Wereld van Van Gogh” 
Een samenwerking tussen het Van GoghHuis en BredaPhoto als start voor de 
fotowedstrijd in het kader van het Van Goghjaar 2015. 
De vrienden zijn o.a. verantwoordelijk voor de opbouw van de expositie. 

14 oktober organisatie jaarlijkse sponsoravond. 
De sponsoren worden ontvangen met een drankje. Na een welkomstwoord en uitleg 
over de laatste ontwikkelingen binnen het Van GoghHuis gaan de gasten dit jaar 
enthousiast aan de slag met een fotocamera. Telkens weer verrassend wat het 
resultaat is. De avond wordt afgeslotediverse markten, n met een hapje en een 
drankje. Animo voor deze avonden groeit nog steeds. 

26 oktober Henriettes wandeling en Landkunst op de Buisse Heide. 
Speciaal voor de vrienden staan gidsen klaar voor een een wandeling langs de 
Henriëtte Roland Holstroute. Daarbij worden de kunstwerken onder de aandacht 
gebracht die zijn geplaats in het kader van “Landkunst op de Buisse heide” De 
vrienden worden ontvangen met een kopje koffie in de Herenkamer van de familie 
Roland holst. Een samenwerking met Natuurmonumenten en BKKC. 

In wisselende samenstelling zijn de Vrienden veelvuldig en actief betrokken bij de 
voorbereiding en organisatie van diverse markten en andere activiteiten in het kader 
van het Van Goghjaar 2015. 
  


