
Alle rode tekst in de nieuwsbrief is ‘gelinkt’: wanneer je hierop klikt met de muis volgt meer informatie

De rivier de AA of Weerrijs met op de achtergrond de Maria Onbevlekte 
Uit mijn dagboek: 6 maart 1988.

Mevrouw de Bom (Loopschansstraat) verhaalde mij eindeloos uit 

haar nu meer dan 90 jarige leven in Breda. (Ze werd uiteindelijk 

Dit tafereel is een vreemde eend in de bijt in het oeuvre van Jan Moll. Op 

de zomerdag zocht Jan gewoonlijk een beschut plekje in de schaduw om 

zijn landschapjes te aquarelleren. Hij koos dan meestal voor een klassiek 

perspectief met wijkende zichtlijnen waarin hij –ter wille van de gulden 

snede, waarmee hij goed bekend was– vaak een zwaarder accent ter rech

week 1

week 2

week 3

week 4

4
11 18 25

5
19 26

6
20 27

7
21 28

1
8

22 29

2
9

16 23 30

zo 3
10 17 24 31

12

16

12

13

14

15

16

Water in het werk van Jan Moll (1918 - 2004) 

Naoorlogse schetsen in en rond Breda
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Eerste jaarkalender 2013 

 Van de redaktie

Beste vrienden, maten, participanten en geïnteresseerden van 
Stichting Jan C. Moll,
 
Met deze nieuwsbrief willen wij u zo vlak voor de zomervakanties 
aanbreken, informeren over het feit dat 29 september 2012 de 
officiële presentatie van Jan’s eerste jaarkalender 2013 zal plaatsvin-
den. Het belooft weer een bijzonder evenement te worden op een 
bijzondere locatie, dus reserveer deze datum alvast in uw agenda! 
Meer details zoals het tijdstip, de locatie en dergelijke volgen zo 
spoedig mogelijk.

De kalender belooft een uniek exemplaar te worden, een zoge-
naamde ‘must have’ voor iedere Bredanaar en mensen die deze 

stad een warm hart toe dragen. Een bijzondere blik op Breda 
door Jan gevisualiseerd, maar beschreven door Jos Verdaasdonk 
(voorzitter Heemkundekring Teterings Erfdeel), Erik Maria Dolné 
(kunsthistoricus) en Joop Swaans (beeldend kunstenaar). 
De kalender zal voor € 10,-  worden aangeboden en beschikbaar 
zijn vanaf 29 september a.s. Er zal gewerkt worden met productie-
batches, dus: op = op. Mocht u nu al 1 of meerdere kalenders 
willen bestellen, dan kan dat. Laat via info@janmoll.nl weten 
hoeveel kalenders u wenst, dan reserveren wij deze voor u.
 
Rest het bestuur van Stichting Jan C. Moll u en uw naasten een 
prettige zomervakantie toe te wensen en wij zien u graag  
29 september 2012!  

Met vriendelijke groeten, Stichting Jan C. Moll  
Maria Moll (voorzitter), Gerrie Moll (secretaris) en Mark Canjels 
(penningmeester)

Brouwerijstraat 53 
4845 CM Wagenberg   T (06) 10 13 81 97 
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