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www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/breda/clubkas_campagne

Van 3 t/m 21 juni presenteert Stichting Jan C. Moll in de 
Bibliotheek Breda een tentoonstelling gekoppeld aan haar 
jaarlijkse kunstuitleen. 

Zaterdag 14 juni 
 Jaarlijkse bijeenkomst/kunstuitleen voor vrienden, 
familie en belangstellenden van Jan Moll.

PROGRAMMA
14.00 uur > inloop
14.30 uur > welkomstwoord
14.45 uur > terugblik op 10 jaar vrienden van Jan Moll
15.00 uur > drankje/hapje en kunstuitleen
16.00 uur > afsluiting

Bibliotheek Breda 
Molenstraat 6
4811GS Breda

Stichting Jan C. Moll 
deed mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne   

Aanleiding voor deze expositie 
is het feit dat het 10 jaar gele-
den is dat er voor het eerst aan-
dacht werd besteed aan het 
werk van Jan Moll, destijds 
d.m.v. een hommage aan deze 
Bredase zondagsschilder in Zorg- 
centrum Oranjehaeve. 

De expositie toont diverse the-
ma’s die de afgelopen tien jaar 
door de stichting zijn belicht.  

Er is een keuze te zien uit werk dat in de voorbije jaren werd ge-
exposeerd en de publicaties die de stichting hieraan gewijd heeft. 
Te zien zijn o.a. (bloem)stillevens, landschappen rondom Breda, 
stadsgezichten, en tekeningen en aquarellen gemaakt ten tijde 
van zijn internering in Duitsland tijdens de oorlogsjaren. Jan 
overleed op 14 oktober 2004, dus de Stichting herdenkt dit jaar 
tevens zijn tiende sterfdag.  Meer info > www.janmoll.nl

van de redactie

Rabobank Breda draagt het verenigingsleven in de regio een 
warm hart toe. Daarom stelt zij € 40.000,- beschikbaar voor de 
Rabobank Clubkas Campagne! De leden van deze bank mogen 
meebeslissen waar de bijdrage naartoe gaat. Van donderdag 

3 april t/m maandag 14 april 2014 kon gestemd worden op de 
deelnemende clubs. Ieder lid kreeg vijf stemmen die uitgebracht 
konden worden op favoriete clubs, waarvan maximaal twee op 
dezelfde club. We wachten de uitslag af... Wordt vervolgt.

Tentoonstelling Bibliotheek Breda - 3 t/m 21 juni
Tien jaar vrienden van Jan Moll

Stichting Jan C. Moll

N I E U W S BR I E F
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Jaargang 7, voorjaar 2014  Beheer en verspreiding van het artistiek nalatenschap van Jan Moll

Openingstijden
din t/m vrij van 11.00 - 20.00 uur 
za van 11.00 - 16.00 uur

>  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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