
!

Terugblik op de bijeenkomst 
zaterdag 30 mei 2015 
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Uitslag Rabobank 
Clubkas Campagne 2015  
 

De kaartenset van 10 ansichtkaarten ‘Groeten uit Breda’, is nog 
steeds te koop voor 5 euro op diverse plaatsen in Breda. 
Kijk voor de verkooppunten op www.janmoll.nl 

Op de ansichtkaarten staan Bredase stadsgezichten van rond 
1950 naar het werk van Jan Moll.

Stichting Jan C. Moll kreeg dit jaar € 11,10 van de Rabobank. 
Leden, bedankt weer! Zie hier meer info over de Rabobank 
Clubkas Campagne 2015.

Stichting Jan C. Moll
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Maria Moll

De weergoden waren ons gunstig gezind, op 30 mei j.l.
Die ochtend vielen er nog wat stevige buien, maar ’s middags 
hadden we prachtig weer. De dagen daarvoor had ik meermalen 
op buienradar gekeken, en me gerealiseerd dat dit in de tijd dat 
Jan leefde allemaal niet mogelijk was. Hoe vaak zal Jan erop uit 
zijn getrokken met zijn fiets en zijn schilderspulletjes, terwijl de 
zon scheen, en vervolgens in de loop van de dag de lucht zien 
betrekken en een pak regen op zijn dak hebben gekregen?

Naast het weer was ook de locatie waar we mochten vertoeven 
fantastisch. De tuin van Jos en Marijke Canjels aan het Hoeven-
eind in Teteringen lag er prachtig bij. Marian van Gurp had ge-
zorgd voor heerlijke taarten, thee en allerlei hapjes, dus de in-
wendige mens werd ook goed verzorgd. Joop hield een inleiding 
over het werk van Jan Moll en gaf wat tips over het schilderen 
van een landschap. Daarna zocht iedereen een plekje en ging aan 
de slag. Men had de keuze uit allerlei materialen: acrylverf, aqua-
relverf, doekjes, pastelkrijt, papier en kleurpotloden. Op het ter-
rein was van alles te zien, en de circa 30 deelnemers vonden ieder 
zo hun eigen voorkeur: het kippenhok, de vijver, het schuurtje, 
of men ging aan de voorkant van het huis werken, met het uit-
zicht op de landerijen. 

Na afloop bleek dat er een gevarieerd aantal werken tot stand 
was gekomen. Al met al een zeer geslaagde middag!

Bekijk hier het fotoverslagWat Jan kon…….
dat hebben wij ook geprobeerd!

>  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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