
Jan Moll in Huize de Werve

Zondag 21 april is de feestelijke opening v.d. jaarlijkse tentoon-
stelling/kunstuitleen Jan Moll in Zorgkruispunt de Werve.
In de gangen zal zijn werk geëxposeerd worden.

Stichting Jan C. Moll is blij dit jaar gebruik te mogen maken 
van Zorgkruispunt de Werve. We nodigen u allen dan ook van 
harte uit om aanwezig te zijn bij de feestelijke opening.

Opening tentoonstelling zondag 21 april 
PROGRAMMA
14.00 uur Aanvang inloop met koffie/thee
14.30 uur   Presentatie ‘Over het leven van Jan Moll’ Maria Moll
15.30 uur Rondleiding Joop Swaans
16.00 uur   Kunstuitleen: mogelijkheid om een werk te lenen 

en/of te ruilen.
 Afsluiting drankje & hapjes (verzorgt door Theehuis)

Zondag 21 april 
      Maria Moll

De jaarlijkse tentoonstelling en kunstuitleen zal ditmaal 
plaatsvinden in Zorgkruispunt de Werve. We zijn blij dat we 
gebruik mogen maken van deze locatie, het werk van Jan zal 
heel goed passen in dit sfeervolle, monumentale gebouw met 
zijn prachtige glas-in-loodramen en Jugendstilmotieven. 

We hebben gekozen voor het thema ‘bloemen en stillevens’. 
U zult kunnen genieten van allerlei tekeningen, aquarellen en 
schilderijen van dahlia’s, zonnebloemen, Oost-Indische kers, se-
ringen et cetera. Er zal ook werk te zien zijn dat tot nu toe in een 
schetsboekje verborgen zat, want dankzij de verkoop van de ka-
lender is er weer wat geld om deze bijzondere kleinoden in te 
lijsten. De veelzijdigheid van Jan wordt opnieuw duidelijk; in het 
subtiele kleurgebruik, de keuze van zijn onderwerpen en de com-
binaties die hij in zijn composities maakt. 

We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij de opening. 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld! En natuurlijk kunt 
u op die middag ook gebruik maken van de gelegenheid om werk 
van Jan Moll te lenen of om te ruilen.

De tentoonstelling is hierna nog te bezoeken t/m 21 juni, 
maandag t/m vrijdag tussen 13.30 en 15.30 uur

Zorgkruispunt De Werve
Cartier van Disselstraat 64
4835 KP Breda
Telefoon (076) 560 76 07

  

 

Jan Moll 
 Bloemstukken en stillevens 

STICHTING JAN C. MOLL

Zorgkruispunt de Werve
 Cartier van Disselstraat 64, 4835 KP Breda

21 april − 21 juni  2013
  Opening tentoonstelling zondag 21 april

 14.00 uur - 17.00 uur

Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 13.30 en 15.30 uur Meer informatie www.janmoll.nl 

Kalenderverkoop Jan Moll  
Een verslag van een verkoper

Na bijna 40 jaar met de auto in 
de verkoop van badkamer en 
wanddecoraties (behang) ac-
tief te zijn geweest, is het bijna 
logisch om enthousiast de 
schitterende kalender 2013 
van de Stichting Jan C. Moll 

onder de arm te nemen en fietsend de boekhandels en het 
VVV in Breda te bezoeken. 

Zelfs in 2013 blijkt de verkoop door te lopen, omdat de klanten 
aangeven dat zij de aquarellen in willen lijsten. Volgens de des-
kundigen zijn er van Breda vanuit het verleden ook weinig af-
beeldingen bekend, daarom is het leuk om te horen dat er ook 
een kalender in de kamer van de burgemeester hangt! Ook zijn er 
een aantal verstuurd naar geëmigreerde Bredanaars. Ruim 325 
kalenders zijn er nu verkocht!
De laatste kalenders zijn nu nog te koop en wel tijdens de jaar-
lijkse tentoonstelling op 21 april a.s. U treft mij daar wederom 
aan met … de kalenders onder de arm.      Jos Canjels

Stichting Jan C. Moll

NIEUWSBRIEF
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Jaargang 6, april 2013  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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