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PROGRAMMA
14.00 uur > inloop
14.30 uur > welkomstwoord en presentatie ansichtkaarten
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

De tentoonstelling is nog te zien t/m 21 juni 

Uitslag Rabobank 
Clubkas Campagne   

Presentatie ansichtkaarten 

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst / kunstuitleen voor vrienden, 
familie en belangstellenden van Jan Moll op 14 juni presenteert 
stichting Jan C. Moll een set van 10 ansichtkaarten, ‘Groeten uit 
Breda’  , naar het werk van deze zondagsschilder.  Te zien zijn Bredase 
stadsgezichten, rond 1950.

De kaartenset is vanaf 14 juni voor 5 euro te koop op diverse 
plaatsen in Breda. Kijk voor de verkooppunten op www.janmoll.nl 

Na de uitgave van de kalender in 2013 wil de stichting met deze 
ansichtkaarten het werk van de Bredase schilder onder de aandacht 
brengen van een breder publiek.

Zaterdag 14 juni  
Jaarlijkse bijeenkomst/kunstuitleen

Ondanks de late PR heeft stichting Jan C. Moll toch € 26,52 van 
de Rabobank gekregen. Leden, bedankt! Zie hier meer info over de 
Rabobank Clubkas Campagne 2014 en lees hier de stemresultaten.
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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 

http://www.janmoll.nl
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/breda/clubkas_campagne/
https://www.rabobank.nl/images/pdf_1167_overzicht_uitslag_clubkas_29647906.pdf
http://www.janmoll.nl/jan3.doel.html
http://www.janmoll.nl/jan3.kort.html
http://www.janmoll.nl/jan3.vrienden.html
http://www.janmoll.nl
mailto:info@janmoll.nl
HTTP://www.janmoll.nl/jan17.nieuwsbrief.html
mailto:info@janmoll.nl
http://www.janmoll.nl

