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STICHTING JAN C. MOLL
Beheer en verspreiding 
artistiek nalatenschap Jan Moll 

25 september 
Open dag Bouvigne 
 Van de redaktie

Het nieuwe kantoor Waterschap Brabantse Delta op Landgoed 
Bouvigne is deze dag te bezichtigen. Naast het nieuwe kantoor zijn 
ook het kasteel, de kapel, het koetshuis en de klassieke tuinen 
open. In kasteel en nieuwbouw zijn deze dag rondleidingen 
georganiseerd. 

Ter gelegenheid van deze open dag heeft Stichting Jan C. Moll 
een 8-tal werken ingelijst van Jan Moll. Het gaat om schetsen die 
betrekking hebben op deze locatie en de omgeving: Bouvigne,  
Het Markdal, De Klokkenberg.
Tijdens de open dag worden deze werken tentoongesteld in de 
kapel van Bouvigne. 
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nosto odolore minim quamet nis nonsequat, consed eraesto od 
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finprim oveneque ego ta merniqu iticum in verem. Bemus ilius 
opubliam diente arit.

Op www.hetboekvanbouvigne.nl is veel informatie te vinden over 
Bouvigne en de nieuwbouw.

TIJD 10.00 tot 16.00 uur
LOCATIE  Bouvignelaan 5  4836 AA  Breda 
toegang gratis

http://www.janmoll.nl/jan3.doel.html
http://www.janmoll.nl/jan3.doel.html
http://www.janmoll.nl/jan3.kort.html
http://www.janmoll.nl/jan3.kort.html
http://www.janmoll.nl/jan3.vrienden.html
http://www.janmoll.nl/jan3.vrienden.html
http://www.janmoll.nl
http://www.janmoll.nl
mailto:info@janmoll.nl
mailto:info@janmoll.nl
HTTP://www.janmoll.nl/jan5.nieuwsbrief.html
HTTP://www.janmoll.nl/jan4.nieuwsbrief.html
http://www.hetboekvanbouvigne.nl

