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Ik ben weer heelhuids aangekomen in Nederland na 
een verblijf in mijn huisje in de Provence, nabij de 
Mont Ventoux. Het bestelde portret dat ik daar heb 
gemaakt is afgeleverd bij mijn Franse opdrachtgever, 
die er heel erg mee in haar nopjes is. Zelf ben ik ook 
heel blij met het resultaat. Facebook heeft de 
primeur, maar nu staat het ook op mijn eigen 
website. 
 
Het portret van Cynthia is geschilderd met acrylverf 
op linnen, afmeting 93x72 cm (30F). 
 
Wilt u ook een portret laten maken? Dat kan. Neem 

contact met me op en dan bespreken we de 

mogelijkheden. Kijk ook op www.rinekedejong.nl, ook 

geschikt voor mobiel gebruik! 

 
***** 

 

Maandag, 5 oktober 2015, beginnen de teken- en schilderlessen weer in mijn atelier 
in Almere Stad.  
Ik werk met een kleine groep (3-4 personen) in mijn atelier. In een gezellige sfeer, je eigen 
ideeën verwezenlijken, dat is waar het om gaat. Door de kleine groep is het mogelijk veel 
aandacht te geven en op individuele basis te werken. Iedereen werkt zelfstandig aan eigen 
werk, onder begeleiding. Ik leer u de technieken. Het uitgangspunt is eigen initiatief. U komt 
met een idee, een eigen ontwerp of een wijze van werken die u aanspreekt. 

Wegens ziekte is er een plaats vrij gekomen. Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Laat 
het me weten. De prijs is € 125,-- voor 10 lessen op maandagmorgen van 10.00 – 12.30 uur. 
Ik vertel u graag meer. 

***** 

De expositie mystieke romans in de zomer“bij Grang De 
Paul Art, Pastoor de Kroonstraat 14/16, in ’s Hertogenbosch 
is weer voorbij. De in olieverf op hout geschilderde hangertjes 
zijn nog wel te koop. Elk hangertje is een unicum. En ook te 

koop in Frankrijk, bij Alter Ego in Vaison-la-Romaine. 

Wilt u ook een hangertje, broche of oorbellen met een zelf 
gekozen afbeelding erop? Neem contact met me op. 

***** 

In november/december ben ik van plan om één of twee dagen Open Atelier in Almere Stad 
te houden. Meer informatie volgt. Om de interesse te kunnen peilen zou ik het zeer op prijs 
stellen om reacties op dit plan te ontvangen. Dit kunt u doen per e-mail, maar natuurlijk ook 

per telefoon. Hartelijk dank bij voorbaat, ik zal u graag verwelkomen. 
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