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Zaterdag 30 mei 2015 Jaarlijkse bijeenkomst/kunstuitleen 
voor vrienden, familie en belangstellenden van Jan Moll
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Terugblik op tentoonstelling 
Bibliotheek Breda 2014 
Tien jaar vrienden van Jan Moll
Kijk voor meer foto’s op www.janmoll.nl/bibliotheek2014

Nieuwe aanwinst voor de 
stichting

Stichting Jan C. Moll doet 
weer mee aan de Rabobank 
Clubkas Campagne 2015  
 

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 2 t/m 14 april 
2015 kan gestemd worden op de deelnemende clubs. Ieder lid 

De verkoop van de kaarten ‘Groeten uit Breda’, naar het werk 
van Jan Moll, is een groot succes! Er zijn al 400 sets verkocht. 
Op de set van 10 ansichtkaarten staan Bredase stadsgezichten 

Onlangs kreeg Stichting Jan C. Moll een emaille naambordje van 
Gebroeders Moll Schildersbedrijf - Breda aangeboden door Fons 
Akkermans. Dit bordje zat op een schildersladder. 

Hartelijk dank, het krijgt een mooie plaats in ons archief!

De datum staat vast, met de voorbereiding zijn we druk bezig. Leuke Ideeën zijn altijd welkom! Het programma voor deze dag volgt 
in april. Zet de datum alvast in je agenda.

krijgt vijf stemmen die uitgebracht kunnnen worden op favoriete 
clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Bent u lid of 
kent u leden van de Rabobank Breda? Geef dan je stem aan 
Stichting Jan C. Moll. Kijk hier voor meer info. We wachten de 
uitslag af... Wordt vervolgt.

van rond 1950. De kaartenset is nog steeds te koop voor 5 euro 
op diverse plaatsen in Breda. 
Kijk voor de verkooppunten op www.janmoll.nl

Stichting Jan C. Moll
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Jaargang 8, lente 2015  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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