
Verkooptentoonstelling 
Zaterdag 18 en zondag 19 juni 2016 * 11.00 – 16.00 uur * Kortenhoef



Ed Knies, bestuurder Mozarthof
Mozarthof is een school voor leerlingen die zeer moeilijk leren. De school staat in Hilver-
sum en heeft leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.
Er zijn twee afdelingen; de afdeling voor de leerlingen in de basisschoolleeftijd en een 
afdeling voor leerlingen in de leeftijd waarop ze naar het voortgezet onderwijs gaan.
Mozarthof wil haar leerlingen voorbereiden op hun toekomst waarbij ze gebruik maken 
van al hun talenten. En talenten hebben ze!
Vanuit het motto ‘creativiteit kent geen beperking’ nodigen we u graag uit voor deze 
expositie. We zijn er trots op wat de leerlingen u gaan laten zien!

Trix Stöve, directeur Mozarthof
Deze expositie staat in het teken van de talenten van onze leerlingen. Maar ook van de 
talenten van de medewerkers van Mozarthof, die onze leerlingen met hart en ziel hierbij  
begeleiden.
Twee van die medewerkers wil ik hierbij speciaal noemen; Peter de Jong en Henk Leurs. 
Voor hen beiden is dit de laatste expositie die zij met onze leerlingen organiseren. Want 
na een heel werkzaam leven breekt nu de grote vrijheid aan.
Peter en Henk; bedankt voor jullie energie, inzet en creativiteit!

Peter heeft op Mozarthof gewerkt als groepsleerkracht en de laatste jaren als vakleer-
kracht tekenen en schilderen. Hij leert onze leerlingen de fijne kneepjes van het vak en 
zorgt ervoor dat zij tot verrassende en kleurrijke resultaten komen.
Henk werkt als docent techniek op Mozarthof. Tijdens de technieklessen leren onze 
leerlingen allerlei praktische vaardigheden. Ook leren ze om het gereedschap op een 
juiste wijze te gebruiken. Zo zijn onze leerlingen in staat om eenvoudige klussen zelf te 
klaren. Klaar voor de toekomst!

Graag nodigen we u uit voor de expositie van mozART.
Tijdens de expositie kunt u de kunstwerken bekijken en kopen die door een nieuwe 
generatie kunstenaars zijn gemaakt. Deze kunstenaars zijn leerlingen die werken in het 
mozART-atelier.

Naast dat u naar de kunstwerken kunt kijken, verkoopt de afdeling techniek allerlei 
cadeaus en gebruiksvoorwerpen, de zogenaamde artisanalen.

Expositie opbrengst
De opbrengst van de verkoop van de kunstwerken gaat voor een deel naar onze kun-
stenaars. Het andere deel wordt besteed aan de inrichting van de nieuwe kantine op 
Mozartlaan 29, Hilversum. Hiermee willen wij ons gebouw nog meer de uitstraling 
geven van een school voor voortgezet onderwijs.
Tijdens de expositie kunt u genieten van een hapje en een drankje, verzorgd door de 
leerlingen van de afdeling catering van Mozarthof.

Het openingswoord wordt op zaterdag 18 juni om 14:00 verricht door Ed Knies.

mozART    
Werken in het atelier:   Peter de Jong
    Ria Terra
Werken in het techniek lokaal:  Henk Leurs 
    Koen Wessing
Catering met leerlingen:  Ellen Kruis   

mozART-expositie:
Adres:   de Oude School, Kortenhoefsedijk 145, Kortenhoef
Data:  zaterdag 18 en zondag 19 juni 2016
Openingstijden:  11.00 – 16.00 uur

Voorwoord Uitnodiging



Schilderen in het atelier
Ria Terra & Peter de Jong



Werken in het technieklokaal
Henk Leurs & Koen Wessing

Catering leerlingen
Ellen Kruis



mozART is onderdeel van Mozarthof, school voor zeer moeilijke lerenden

Mozartlaan 29-31 * 1217 CM Hilversum * www.mozarthof.nl


