
 

 
                                                                                                                                                                                  

      
 
Waarom een nieuwsbrief?  Om een podium te bieden aan de mooie 

schilderijen en tekeningen die gemaakt zijn door cursisten in het Atelier 

en de ouderen in de zorgcentra. Omdat je in mijn mailbestand zit en ooit een                            

cursus of workshop hebt gevolgd of anderszins belangstelling hebt getoond 

voor mijn werk, stuur ik deze nieuwsbrief. Heb je geen interesse, 

stuur dan even een mailtje naar info@dinylamers.nl om je af te 

melden. Ken je anderen die dit leuk zouden vinden, stuur hem 

dan gerust door. 
 

 Jubileum en boek 
 Om toch stil te staan bij mijn 12,5 jarig jubileum zijn er twee Open Dagen.  

 Je bent van harte welkom. 
 

Uitnodiging Boek Presentatie Expositie 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

Eindelijk is het dan zover. Het boek ‘Schilderontmoetingen’ is klaar. Het duurde wat langer 

dan ik had gehoopt maar ik ben erg blij met het resultaat. Het zijn  27 verhalen over bijzondere 

ontmoetingen tijdens het schilderen met cliënten in het verpleeghuis. Beschrijvende verhalen 

en mooie gesprekken over het leven en het schilderen. Tijdens de open dag is er een expositie 

van schilderijen die in het boek staan. Het boek is vanaf 10 juli bij mij te koop en bij 

boekhandel van Dinter in Boxmeer.   

 

Anders dan anders 
Zoals bij iedereen waren door de Coronacrises de afgelopen maanden anders dan anders. Het 

cursusseizoen begon voorspoedig en iedereen was heerlijk aan het tekenen en schilderen. Half 

maart kondigde Rutten zijn intelligente Lock Down aan en zag het leven er ineens anders uit. 

Ook de schildergroepen zijn toen gestopt. In de weken daarop heb ik aan cursisten opdrachten 

gemaild om thuis te maken: een uitsnede van een schilderij van Vincent van Gogh, een 

stralende zon, om met alleen het paletmes te schilderen op een klein doek en het tekenen van 

een geruite theedoek. Een paar voorbeelden. 
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Ook mogen alle cursisten die thuis aan het werk zijn foto’s sturen van het schilderij zodat ik ze 

bij eventuele vragen weer op weg kan helpen.  

Omdat een aantal cursisten aangaf graag weer te willen beginnen zijn er begin juni weer lessen 

gestart in groepjes van maximaal 3 cursisten. Volgens de regels van het RIVM op 1,5 meter 

afstand van elkaar, handen desinfecteren als je binnen komt en thuisblijven als je verkouden of 

ziek bent. Na elk groepje maak ik extra schoon met desinfectie. Dat gaat prima. 

In ieder geval tot de zomerstop en daarna, half september zien we wel weer verder. Het is fijn 

als de groepjes weer gewoon zouden kunnen beginnen en ook de tekencursus weer start maar 

ik heb er alle begrip voor als er mensen zijn die dat nog niet aandurven. Kijk voor de startdata 

op mijn website. 

 

Wat is er zoal gemaakt? 

Het themagroepje heeft een glazen karaf geschilderd, olieverf op een MDF paneeltje. Een 

stilleven getekend, winterlandschap geschilderd en abstracte tulpen. Daar waren ze nog mee 

bezig. 

     
 

         
 

                   
 



 

In het Vervolggroepje is veel getekend met potlood en kleurpotlood.  Mensen, dieren en 

stilleven. Daarna hebben ze een kindje geschilderd met acrylverf op doek. Nu zijn ze bezig 

met het schilderen van een egeltje met olieverf op paneeltje. Eentje is er al klaar.  

 

 
 

     
 

 

Open Atelier 

In het Open Atelier werkt iedereen aan een zelfgekozen werkstuk. Dat gaat van realistisch tot 

abstract en intuïtief. Met acrylverf en olieverf en van klein tot groot. Alles mag! 

 

Olieverf op paneeltjes MDF 

      
 

         
 

Twee geboortekaartjes           Steenbok en haan 

 

 



         Links      

 

Boven acrylverf op een lang en een groot doek van 100x100 cm. Daarnaast en                           

onder olieverf. 

 

   
 

     

Individuele begeleiding 

Nog enkele werkstukken vanuit de individuele begeleiding.  

De poezen geschilderd door een dame van 95 jaar in het verpleeghuis, acrylverf op doek en 

rechts twee werkstukken van een jongedame: kleurpotlood op papier en de roofvogel olieverf 

op paneeltje.  
            

 

 

           
 

 

Een hele fijne zomer en blijf 
gezond en genieten! 


