
Jaarlijkse kunstuitleen Stichting 
Jan C. Moll zondag 27 mei 2012

van de redactie

U bent van harte uitgenodigd gebruik te maken van de jaarlijkse 
kunstuitleen, dit jaar op zondag 27 mei, tussen 12.00 en 15.00 uur. 
Indien u niet in de gelegenheid bent op dit tijdstip, kunt u een 
andere afspraak maken via info@janmoll.nl.

In 2009 is kunstuitleen Jan C. Moll gestart. 1 x per jaar kan een 
werk van Jan Moll uitgezocht worden. Alleen MATEN, VRIEN-
DEN en erfgenamen kunnen gebruik maken van de kunstuitleen. 
U kunt maat of vriend worden door een jaarlijkse bijdrage van  
€ 25,- (maat) of € 100,- (vriend) te betalen. Meer informatie 
vind u in de folder ‘Vrienden van Jan Moll’

Jan Moll in Thebe 
Impressie van de opening van de tentoonstelling in  
Zorgcentrum Thebe op 31 maart j.l. 
      Maria Moll

Dankzij Marian van Gurp werd het contact gelegd met zorgcen-
trum Thebe in het Heuvelkwartier. Zij opende de expositie met 
een toespraak en heette iedereen van harte welkom. Naast de 
bewoners van Thebe waren er ook vele andere belangstellenden.
Maria Moll vertelde over het heuglijke feit dat de stichting nu 
5 jaar bestaat, en ze gaf een terugblik op de activiteiten van de 
afgelopen jaren: tentoonstellingen in o.a. de Waalse kerk, de An-
toniuskerk, het gebouw van de Heemkring in Teteringen, Bou-
vigne, en niet te vergeten: de fietsroute. Daarnaast ook nog de 
website die de ether is ingegaan! 
Gerrie Moll had voor deze middag een powerpoint gemaakt met 
als thema: toen en nu. Deze werd op levendige wijze gepresen-
teerd door Jos Verdaasdonk. Er werden afbeeldingen (landschap-
pen en stadsgezichten) getoond van het werk van Jan Moll, en 
vervolgens foto’s van de huidige situatie in Breda en omgeving. 
Daarna gaven Marian van Gurp en Joop Swaans rondleidingen 
bij het werk, dat prachtig hing op de eerste etage.
Hier en daar ontstond een interessante discussie over de locatie 
van sommige werken. Het werk oogstte alom bewondering en er 
kwamen veel positieve reacties.
Marian had gezorgd voor heerlijke hapjes en drankjes. 
Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde middag! 
We danken Thebe voor de gastvrijheid, en zijn blij dat het werk 
van Jan hier enkele maanden mag hangen.

Tot 27 mei 2012 is het werk van Jan Moll nog te zien in woon-
zorgcentrum Thebe in de Heuvel Breda Adres Donatello 1, 
4812 JR Breda T 076-5231710 Openingstijden Dagelijks van 
10.00 tot 16.30 uur.

>  Uitnodiging/programma Jan Moll in Thebe
>  Fotoos opening 31 maart 2012 Fotografie: Jan Veuger
>  Nieuwsbrief 11, maart 2012 Jan Moll in Thebe

Dia-presentatie door Jos Verdaasdonk  

Openingswoord door Marian van Gurp

Rondleiding door Joop Swaans

Klik hier om meer fotoos van de tentoonstelling te bekijken

Recensies

>  BN DeStem Leo Niersen 29 03 2012
>  www.breda.nl
>  www.bredavandaag.nl
>  www.artplatform.nl

>  www.dichtbijbreda.nl
>  www.heuvelbreda.nl

Stichting Jan C. Moll

NIEUWSBRIEF
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Jaargang 5, 14 mei 2012  Beheer en verspreiding van het artistiek nalatenschap van Jan Moll

>  Stichting Jan C. Moll: doelstelling en middelen
>  Jan Moll: korte levensbeschrijving
>    Vrienden van Jan Moll: ondersteunen van de stichting 
>  www.janmoll.nl  
>  info@janmoll.nl
>  Alle nieuwsbrieven van Stichting Jan Moll op een rijtje

Brouwerijstraat 53 
4845 CM Wagenberg   T (06) 10 13 81 97 
info@janmoll.nl    www.janmoll.nl

Beheer en verspreiding 
artistiek nalatenschap Jan Moll 
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