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Vierde digitale nieuwsbrief

Wat Jan kon, kunnen wij ook!

Van de redaktie

Beste lezer,
Hierbij ontvangt u de vierde digitale nieuwsbrief van Stichting
Jan C. Moll. Met ditmaal boven de nieuwsbrief de afbeelding
‘De rivier de Mark’ zoals beschreven in het ﬁetsboekje, en bij
‘nieuws’ alles over de activiteiten van de stichting.
De nieuwsbrief is te lezen op www.janmoll.nl/nieuwsbrief4.pdf

Jan Moll per seizoen

Uit het ﬁetsboekje

Ten zuiden van Breda stroomt
de eertijds meanderende rivier
de Mark, maar zoals zoveel in
de jaren zestig van de vorige
eeuw, moest dit veranderen en
ging men de rivier ‘rationaliseren’. De bochten verdwenen
met als gevolg dat Breda vaak te kampen kreeg met wateroverlast. Maar al in de jaren zeventig en tachtig veranderde de
opvattingen over natuurbeheer. Men reconstrueerde de voormalige loop van de rivier en ook de directe omgeving werd in
de ‘natuurlijke’ staat teruggebracht.

Nieuws

Van de redaktie

Nieuwjaarsborrel, tentoonstelling en kunstuitleen
Zondag 25 januari 2009 was het dan eindelijk zover. Jan’s
eerste tentoonstelling na zijn overlijden. In de prachtige pastorie van de St. Antoniuskerk zijn in de periode van 25 januari
2009 tot en met 28 maart jl. verschillende werken geëxposeerd.

Vorig jaar hebben we een heel gezellige en geslaagde ﬁetstocht
meegemaakt, ditmaal is er ook weer een evenement rondom
Jan Moll georganiseerd. Wellicht zul je bij het bekijken van
een kunstwerk wel eens het idee hebben: dat kan ik ook!
Grijp dan je kans, want nu heb je de mogelijkheid om het
eens echt uit te proberen. Op zaterdag 5 september gaan we
naar het Cadettenkamp (een plek waar Jan ook graag schilderde
en tekende). Je krijgt daar les in tekenen / schilderen
van een landschap met ondersteuning van Joop
Swaans en Maria Moll. Wij zorgen dat alle
benodige materialen aanwezig zijn. En dan maar
eens kijken of het echt zo makkelijk is als je
denkt..... > lees verder over het programma
Bredase expositie
Als alles goed gaat, zullen enkele werken van Jan uitgeleend
gaan worden aan een Bredase expositie, dus houd de publiciteit goed in de gaten.
Bredase Bode
Op 15 maart 2009 plaatste de Bredase Bode de ingezonden
brief van Maria Moll > zie krantenartikel
2009 en verder …
Sinds de oprichting van de Stichting Jan C. Moll heeft het
bestuur diverse acties ingang gezet. > lees verder
De vrienden, maten, giften en participanten van Jan Moll
De stichting kan haar doelstelling niet verwezenlijken zonder
de hulp van de vrienden, maten, giften en participanten van
Jan Moll. Graag verwelkomt het bestuur voor het jaar 2009 de
volgende personen in haar midden: > lees hierover meer

Oproep
Heeft u een tekstbijdrage voor de volgende nieuwsbrief?
Mail naar: info@janmoll.nl
Afmelden? Wilt u geen mail meer ontvangen? Beantwoord deze
mail dan met als onderwerp: “afmelden”
STICHTING JAN C. MOLL

Dankzij de bijdragen van vrienden,
maten en participanten (en natuurlijk
verschillende giften) is het bestuur erin
geslaagd een gedeelte van de collectie exposeerbaar te
maken. Laat de reacties en foto’s voor zich spreken.
Maar liefst 14 werken zijn uitgeleend en zijn het komend jaar
te bewonderen bij erfgenamen, maar ook vrienden en maten.
Dit stemt het bestuur tot tevredenheid.
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Nieuwsbrief Stichting Jan Moll: de redaktie
Stichting Jan C. Moll: doelstelling en middelen
Jan Moll: korte levensbeschrijving
Vrienden van Jan Moll: het ondersteunen van de stichting
www.janmoll.nl: website in aanbouw
info@janmoll.nl: informatie
oorlogsdagboek

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

