
 

 

 

Nieuwsbrief augustus 2020.  

Beste vrijwilligers en vrienden van het Van Gogh Huis, 

In de maand juli hebben we 351 bezoekers gehad. Dat is een prima resultaat, maar blijft nog wel 

achter bij voorgaande jaren. Met het reserveren gaat het goed. Een enkele keer moeten we spontane 

bezoekers weigeren in verband met volle tijdsloten.  

 

Het bestuur heeft op 10 augustus vergaderd en daar zijn een aantal zaken besproken en besluiten 

genomen. Daar willen we jullie graag van op de hoogte brengen. 

 Op maandag 14 september willen we een vrijwilligersvergadering houden. Deze wordt 

gehouden in het Veenpark te Barger-Compascuum in verband met de beschikbare ruimte. 

Aanvang 10.00 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Uitnodiging en agenda volgen. 

 We hebben de tijdsloten aangepast na een aantal reacties. De nieuwe tijdsloten worden:  

13.00 uur-14.00 uur-15.00 uur-16.00 uur. Er is daardoor meer tijd om alles af te sluiten na 

het laatste tijdvak. Dat houdt wel in dat de starttijd voor de dienstdoende vrijwilligers 12.45 

uur is. 

 Op 11 september vindt in Zweeloo de presentatie plaats voor genodigden voor de 

vaststelling van de erfgoedlocaties van Van Gogh in Drenthe. 

 Het Drents Museum Platform heeft een nieuwe website. 

 Oude ansichten van Nieuw-Amsterdam en omgeving gaan we tonen in een  doorlopende 

voorstelling.  

 De workshops schilderen gaan weer van start. In principe elke laatste woensdag van de 

maand  voor maximaal 8 deelnemers. Ook kunnen scholen de leskoffer weer lenen en 

kunnen ze voorlichting op locatie aanvragen. 

 Op zaterdag 3 oktober wordt het nieuwe Van Gogh bord feestelijk onthuld.  

 Er is navraag gedaan over de status van het huisje aan de Schooldijk. Het is een 

beeldbepalend object, maar heeft geen monumentale status. 

 De werving van Sponsors en Vrienden van het van Gogh Huis wordt in het najaar gestart. Er is 

een sponsorbrief opgesteld en er wordt een nieuwe vriendenkaart gedrukt die we breed 

willen verspreiden.  

 In september is er weer een gesprek met DBF gepland.  

Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden,  Gerrit Lamberts (voorzitter) 


