
 

 
                                                                                                                                                                                  

      
 
Waarom een nieuwsbrief?  Om een podium te bieden aan de mooie schilderijen en tekeningen die gemaakt zijn 

door cursisten. 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. 

 

Open Dag en boekpresentatie “Schilderontmoetingen” 

 
Het is nu bijna onvoorstelbaar dat er ruim 80 bezoekers geweest zijn tijdens de Open dagen bij 

de boekpresentatie. De eerste Coronagolf was voorbij en alles leek de goede kant op te gaan. 

Met mijn vriendin had ik de schilderijen die bij de verhalen in het boek horen opgehangen en 

uitgestald in het atelier en buiten. Het was prachtig weer en de deuren konden allemaal open. 

Bezoekers kwamen mooi verspreid over de dag en afstand houden ging prima. Het spreekt 

voor zich dat vooral de familie en contactpersonen erg blij zijn met het boek. In de loop van de 

dag werd ook ik een beetje trots op mijn resultaat. Na afloop was ik beduusd door alle 

aandacht, complimenten, bloemen en cadeautjes. Dat had ik echt niet verwacht. Ook zijn nu 

bijna alle boeken verkocht. Voor de liefhebber, ik heb er nog 5 te koop en ook bij Boekhandel 

van Dinther in Boxmeer liggen er nog enkele. 

 

       
 

Anders dan anders 

 
Zoals bij iedereen was en is door de Coronacrises de afgelopen tijd anders dan anders. 

Na de zomer zijn er enkele groepjes gestart met maximaal 3 cursisten en dat ging prima. Alles  

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. Niet iedereen zag het zitten om al te beginnen en dat is begrijpelijk. 

Het was al erg fijn om weer wat te kunnen doen. Ook toen er nog maar twee “bezoekers” 

mochten komen zijn we nog even doorgegaan. Tot de avondklok ingevoerd werd en er nog 

maar eentje mocht komen. Dan houdt het op.  

Ook nu er weer wat meer mag lukt het niet om een groepje te maken. Tegen de tijd dat het 

zover is, is er wel iemand verkouden of in de buurt geweest van iemand die besmet is. Dat is 

al vervelend genoeg voor diegenen zelf. Ook zijn er nog steeds veel besmettingen en het 

vaccineren schiet ook nog niet echt op. Daarom heb ik de knoop doorgehakt en besloten om 

pas in het najaar te starten. Helaas, het is niet anders. Hopelijk ziet het leven er tegen die tijd 
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weer een beetje normaal uit en willen en durven mensen weer meer dingen te ondernemen.  

Het belangrijkste is dat iedereen gezond blijft. 

 

Wat is er zoal gemaakt? 

Omdat er geen cursusgroepjes waren kon iedereen voor zichzelf werken. De egeltjes zijn nu 

allemaal klaar. Een portretje van een lief meisje. Een landschap met mooie herinnering. Net 

zoals het schilderij met de pony wagen en de ram. Een aantal schilderijen staat nog geduldig te 

wachten tot ze worden afgemaakt. 

           
 

     
 

         
 

 

Individuele begeleiding 

 

Nog enkele werkstukken vanuit de individuele begeleiding. Dat mag en kan gelukkig nog wel. 

Twee prachtige tekeningen met kleurpotlood van een talentvolle tiener.  

 

   
 



Gelukkig mocht er een hele poos wel geschilderd worden door de mevrouw in het 

verpleeghuis en helaas ook een hele poos niet. Zo fijn dat ze niet ziek is geworden en weer 

geniet van haar “poezen”.  
 

      

 

 

            Wat doe je dan zoal met zoveel vrije tijd! 

 

Tja wat doe je dan. In de zomer hebben we genoten van onze vakantie, kamperen ging goed en 

Nederland is prachtig! Daarna heb ik meer opgepast op de kleinkinderen want die mochten een 

tijdje niet naar school en in november is onze kleindochter Evy geboren. Het gaat prima en ze is 

alweer 4 maanden. Ook daar mag ik regelmatig op passen. Natuurlijk heb ik haar 

geboortekaartje geschilderd en een mooie “schatkist”.  

 

       
 

En verder ben ik of zijn we, net als velen, heel veel wezen wandelen en fietsen. Prachtige korte 

en lange tochten kortbij en verder weg. In onze mooie Maasheggen of langs de Maas.  

 

Met mijn vriendin waar ik altijd mee schilder heb ik een workshop gevolgd, ecoline op speciaal 

papier. Erg leuk om eens te doen. Met een andere vriendin samen een lief muisje 

gefijngeschilderd. Wat abstracht en figuratief werk gemaakt en in de ban geraakt van portret 

tekenen, alleen met potlood. Erg verslavend moet ik zeggen. Hieronder wat foto’s daarvan. 

 

 

        
 



      
  

 
 

          
 

 Tot Slot 

 

 Genoeg te doen dus maar ik heb het werken met alle cursisten verschrikkelijk gemist. Wie had vorig jaar  

kunnen denken dat het zo lang zou duren. Hopelijk gaat het goed met iedereen en zien we elkaar in het 

najaar. Tot die tijd, wens ik iedereen, blijf gezond en genieten.  

 

 

Ik wens je veel geluk in kleine dingen. 

 

Diny 


