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MONNICKENDAM - “Het is ge-
woon met mijn hand gemaakt, 
maar het gaat erom dat u ‘t mooi 
vindt … niet?” Dat zegt de beeld-
houwer Rob Cerneüs tegen Hans 
Clevers voordat de vooraanstaand 
wetenschapper op het gebied van 
onderzoek naar kanker zijn prijs 
‘De Denker’ onthult. Het gebeur-
de zaterdag 2 april tijdens de ope-
ningsbijeenkomst van Cerneüs’ 
expositie in de Grote Kerk van 
Monnickendam. Met deze ten-
toonstelling wordt ook geld opge-
haald voor het onderzoek naar di-
abetes. 

Stichting Cenootschap promoot 
kunst en cultuur, met name de 
beeldhouwkunst en die van Rob 
Cerneüs in het bijzonder. Ca-
rel Sassen, die lid van het Cenoot-
schap is en de indeling en coördina-
tie van de beelden voor de expositie 
heeft geregeld, opende het officiële 
gedeelte. “We wilden een expositie 
organiseren voor de meester”, legt 
Sassen de aanleiding voor de ten-
toonstelling uit.  
Bij het idee moest een geschikte lo-
catie worden gezocht. “De Grote 
Kerk van Monnickendam is bijzon-
der, omdat het een gotische kerk 
is. Gotische kerken lopen van oost 
naar west. Mensen die de kerk be-
treden, richten zich dus naar het 

oosten, want daar is het licht van 
Jezus. We wilden graag deze gang 
naar het licht terugbrengen in de 
expositie. Daarom meanderen de 53 
beelden in brons, marmer en me-
taal naar het licht.”
Er wordt tevens een app ontwikkeld 

voor de kunstenaar Rob Cerneüs. 
Hierin kunnen kunstliefhebbers 
al het werk van de beeldhouwer te-
rugzien middels 360 graden foto-
grafie en video’s. Mensen die geïn-
teresseerd zijn in het digitale boek 
van Rob Cerneüs kunnen een be-

vestigingse-mail met hun volledige 
naam sturen naar: info@bsproduc-
ties.nl. Dan krijgen ze te zijner tijd 
een e-mail met een link via welke de 
app te downloaden is.

>Lees verder op pagina 7

‘Elk beeld met warmte en liefde gemaakt’
Expositie beeldhouwer Rob Cerneüs geopend

Rob Cerneüs (links) vertelt, terwijl Hans Clevers (rechts) luistert. (Foto: Ria Houweling/Waterland in Beeld)

BROEK IN WATERLAND - In 
de kerk van Broek in Water-
land, Kerkplein 13, vindt zater-
dag 9 april van 9.00 tot 14.30 
uur een rommelmarkt plaats. 
Er zijn veel oude en recen-
te boeken, romans, kinderboe-
ken en informatie te koop. Ook 
kunnen bezoekers terecht voor 
tafels, stoelen en kasten, bor-
den, kopjes en glazen. Tevens 
vinden ze potten en pannen, 
langspeelplaten, curiosa en kle-
ding. Voor mensen die niets 
nodig hebben staat de koffie 
klaar met cake en appeltaart. 
Ze kunnen bovendien een 
gokje wagen bij het Rad van 
Avontuur en er is een loterij. 
Hoofdprijs is een bon voor het 
Pannenkoekenhuis in Broek, 
allemaal ten bate van het kerk-
gebouw. Van zondag 24 april 
tot en met maandag 3 oktober 
is de kerk van 10.00 tot 16.00 
uur open. Door iets te besteden 
op de rommelmarkt, kunnen 
bezoekers ook bijdragen aan 
het onderhoud van het gebouw.

Rommel-
markt
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Bezaanjachtplein 267 | 1034 CR  Amsterdam
info@aartsopticien.nl | www.aartsopticien.nl

020 - 33 19 549

Vertrouwde aandacht 
op eigen locatie

Verstelbaar comfort:
van spiraalbodem tot boxspring

Voor een prachtige boxspring of ledikant bent u bij 
‘De Beddenspecialist’ in A’dam Noord aan het juiste adres!

De Beddenspecialist en Auping: partners in ultiem slaapcomfort

Vuurwerkerweg 17a  |  1032 KN Amsterdam  |  Tel: 020-631 64 94  |  info@debeddenspecialist.nl  |  www.debeddenspecialist.nl
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 Uw partner in dakkapellen
 zie onze advertentie op pagina 10

1 GRATIS INSECTENHOR
PER KOZIJN!

100%
kwaliteit

Auto body workx
Morseweg 14,  
1131 PK  Volendam
Tel. 0612 897 429   
 0299 368730
Info@autobodyworkx.nl
www.autobodyworkx.nl

Auto Body Workx, 
het adres voor:
* Kras-en steenslag reparatie
* Bumperschaaf reparatie
* Uitdeuken zonder spuiten 
 (parkeerdeukjes)
* Reparatie van roestplekken
* Het spuiten van onderdelen 
 tot het kompleet overspuiten 
 van uw auto
* Onderhoud van uw lederen interieur
* Lakverzegeling met 3 jaar 
 glansgarantie

Ook voor oldtimers en motoren

HUIS AAN HUIS 
KLEDING

INZAMELING
MONNICKENDAM  

KATWOUDE
A.S. DONDERDAG 14 APRIL
0299-748200
noppeskringloopwinkel.nl

EXPOSITIE
- ROB CERNEÜS -

Zie onze advertentie op de achterpagina

Iedere zondag open van 10.00-17.00 uur

Dé leverancier van tuinplezier!

7 dagen 
per week 

open!
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