
               Rijsbergen, augustus 2018 
 
Beste kunstliefhebber, 
 

Het schilderij “de kleine Dommel” is een van de plein-air geschilderde werken tijdens de 
recente schilderweek, georganiseerd door galerie Bonnard in Nuenen.  

De kleine Dommel 80 x 40 olieverf op doek 

Exposities          

De expositie in residentie Vredenbergh in Breda is afgelopen, 
maar van 27 augustus t/m eind november hangen mijn werken 
in de Markuskerk in Breda.  
 
Op 19 augustus was ik een van de deelnemers van Plein-air 
aan de Mark in Breda. 

Plein-air aan de Mark 

Schilderijen 

Er staan weer enkele nieuwe werken op mijn site, op de pagina 
“landschappen recent”. Kijk op www.bernadetrijvers.nl. 

Belangstelling voor een schilderij? Maak vrijblijvend een afspraak in mijn 
atelier (of bij u thuis) om werk te bekijken en de mogelijkheden te 
bespreken betreft halfjaarlijkse huur of aankoop.  

Heide 80 x 100 acrylverf op doek           
 

Teken en Schildercursussen 

Begin oktober start het cursusseizoen 2018-2019. Informatie hierover vindt u op de 
volgende pagina. Er is nog plaats, interesse, opgeven of meer info? Stuur een mailtje naar 
bernadetrijvers@ziggo.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  

 Hazeldonksestraat 4 
 4891 PT Rijsbergen 

 076- 5962471 
 bernadetrijvers@ziggo.nl   
                  www.bernadetrijvers.nl  

    facebook 
 
 
Bericht 2018-08, voor eerder verzonden berichten zie contactpagina website    

http://www.bernadetrijvers.nl/schilderijen-recent.php
http://www.bernadetrijvers.nl/
mailto:bernadetrijvers@ziggo.nl
mailto:bernadetrijvers@ziggo.nl
http://www.bernadetrijvers.nl/
https://www.facebook.com/bernadet.rijvers.98
http://www.bernadetrijvers.nl/contact.php


Cursus schilderen/tekenen 

voor beginners en gevorderden 
De cursussen zijn in het atelier, Hazeldonksestraat 4 in 
Rijsbergen. Er wordt in groepen van 6 tot 8 personen, 
individuele begeleiding gegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op 15 maandagavonden van 19:30 tot 22.00 uur, kosten  
€ 225,--, inclusief koffie/thee.  
De 2-wekelijkse data zijn: 8-10, 22-10, 5-11, 19-11, 3-12, 17-
12, 7-1, 21-1, 4-2, 18-2, 4-3, 18-3, 1-4, 15-4 en 29-4. 
 
Op 10 dinsdagochtenden van 9:30 tot 12.00 uur, kosten  
€ 150,--, inclusief koffie/thee.  
De 3-wekelijkse data zijn: 9-10, 30-10, 20-11, 11-12, 15-1, 
5-2, 26-2, 19-3, 9-4 en 30-4. 
 
Gemiste lessen kunnen in overleg ingehaald worden tijdens 
de andere cursus. 
De eerste lessen op maandag 8 okt. en op dinsdag 9 okt. 
zijn voor nieuwkomers vrijblijvende kennismakinglessen.  
 

Bernadet Rijvers 
Hazeldonksestraat 4     4891 PT Rijsbergen   076- 5962471    

bernadetrijvers@ziggo.nl             www.bernadetrijvers.nl 
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