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* doorstrepen wat niet van toepassing is

Graag nodigen we u uit voor een fietstocht op zondag 28 september. 

Stichting Jan C. Moll maakte, in samenwerking met Jos Verdaasdonk van de 

Heemkundekring Teteringen, een route langs een aantal plekjes in en rond Breda 

waar Jan zijn werk schilderde rond 1950. Wat is er nog van over? Wat is er nu te 

zien? Een rondreis tussen verleden en heden. 

U bent van harte welkom om 11.00 uur in het atelier van Maria Moll, Overakker- 

straat 192 in Breda. Hier wordt de fietsroute gepresenteerd en zijn de orginele 

schetsen te bekijken. Om 11.30 uur start de fietstocht van ongeveer 40 km. Tijdens 

de route zal Jos Verdaasdonk uitleg geven en stoppen we een aantal keer voor een 

korte pauze. Deelname is gratis. 

Vanaf 17.00 uur bent u weer welkom in het atelier, alwaar om 18.00 uur de  

BBQ begint. Bijdrage BBQ: volwassenen: € 15,- /  kinderen: € 7,50. Deze 

bijdrage graag overmaken vóór 15 september op Rabobank 1328.54.422. 

VRIENDEN van de stichting kunnen gratis deelnemen aan de BBQ. 

Graag vernemen wij vóór 1 september 2008 via deze antwoordkaart of per email 

info@janmoll.nl of u hierbij wel/niet aanwezig bent. 

Met vriendelijke groet, 

namens Stichting Jan C. Moll: Gerrie, Maria en Mark

PROGRAMMA

  28 september 2008

11.00 uur 

presentatie fietsroute

en kleine expositie 

Overakkerstraat 192

4834 XP Breda 

11.30 uur 

vertrek fietstocht

17.00 uur 

borrel en BBQ

22.30 uur

einde

Ik doe wel/niet* mee aan de FIETSROUTE op zondag 28 september 2008 

 Naam  

 Komt met volwassenen en kinderen

 Deelname is gratis

 

 Fietshuur wel/niet* gewenst voor personen

 Aantal volwassenen  m/v* Aantal kinderen m/v*

 Fietshuur is niet gratis

Ik ben wel/niet* bij de BBQ 

 Naam  

 Komt met volwassenen en kinderen

 Waarvan vegetarisch  aantal personen

 Ik maak hiervoor € over op Rabobank 1328.54.422

 Deelname is gratis voor Vrienden van de Stichting


