
schijnt, wordt mede moge-
lijk gemaakt door sponsors 
en het Cenootschap zelf. Hij 
wordt kosteloos ter beschik-
king gesteld aan Stichting 
DON, die ermee geld kan op-
halen voor het fundamenteel 
onderzoek naar diabetes type 
I. Zodra de app is ontwik-
keld, kunnen belangstellen-
den hem gratis downloaden 
en gratis een deel van het 
werk uit de tentoonstelling 
bekijken. Voor een gering 
bedrag krijgen ze toegang 
tot alle beelden en informa-
tie. Meer hierover wordt na-
der bekend gemaakt via het 
Cenootschap (cenootschap.

nl) en Stichting DON (www.
stichtingdon.nl).
Meer foto’s op www.rodi.

nl/Waterland/Waterland/
Nieuws. (Foto’s: Ria Houwe-
ling/Waterland in Beeld)
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MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONZE HOOFDSPONSOREN:
DE STALLEN BAR & GRILL NMT SHIPPING RABOBANK CAFÉ DE BONTE KOE RODI MEDIA STICHTING KOEMARKT

ZONDAG 5 JUNI
AANVANG 12.45 UUR

GOMA “ATARI SHOW”, NOAH CHORNY “THE DRUNKEN MASTER”, BEN ZUDDHIST  
“LA FUNAMBULE STRIPTEASE”, TRIO LOS LOCOS, KONINKLIJKE STELTENLOPERS 

BELGIE, NAUTILUS ONE MEN BAND, JARNO DI PARNO  “HANDELSGEEST”,  
SCHOOLKOOR, DANLA DAN’S, ROCK & ROLL, RATATOUILLE, PURMERENDS GEMENGDKOOR,  

ARS MUSICA, ´T BONTE LEVENSLIED, VOCAL INVENTION, ROCKKOOR LET´S ROCK, POPMUSICALKOOR 
PURMEREND, OPERETTE VERENIGING P&O, POPKOOR AMUZEMENT, KUNST NA ARBEID, STEDELIJK  

ORKEST, CRESENDO, DE KICKERS, CLASSIC FROGS, WATERLAND JEUGD ORKEST, ARPA CHIARA,  
CREATIVE BLACKOUT, OUDE AMBACHTEN, JEUGD BRANDWEER, SCHMINK, THEA TAAL,  

SPRINGKUSSENS, NKT WORKSHOP, VERENIGING HISTORISCH PURMEREND, THEATHER VAN DE 
DROOM BRAMMERT EN BEERTJE, SPACI MEN, MIEP, DRONKEN OBER, QUASIMODO

REGIO - DEEN Supermark-
ten maakt klanten blij met 
een cadeautje bij de kassa. 
Dit keer heeft DEEN zelf een 
actie bedacht om kinderen 
mee te laten tekenen. Voor 
kinderen is het heel goed om 
hun creatieve kant te ontwik-
kelen. Tot en met zaterdag 25 
juni geeft DEEN speciaal ont-
worpen Spiralz weg, die kin-
deren kunnen gebruiken om 
verschillende soorten teke-
ningen mee te maken. 

Een woordvoerster laat we-
ten: “Klanten krijgen bij elke 
15 euro aan boodschappen 
een pakje met een afzonder-
lijke spiralz-vorm en stickers 
waarmee ze de tekening nog 
mooier mee kunt maken. 
Er zijn in totaal 30 verschil-
lende spiralz waar kinderen 
dieren mee kunnen tekenen 
maar ook robots, luchtpira-
ten, bloemen of ruimtewe-
zens. Kinderen kunnen op 
deze manier mooi leren te-
kenen. Met bijgeleverde stic-
kers kunnen kinderen de 
wezens nog mooier of stoer-

der maken. DEEN deelt rin-
gen uit, die nodig zijn voor 
de Spiralz naast een speci-
aal doe-boek met leuke idee-
en en tekeningen.

Als kinderen thuis geen ge-
noeg kunnen krijgen van het 
tekenen op papier, dan kun-
nen ze ook naar een van de 
DEEN Supermarkten gaan 
en vragen naar de spirogra-
fen buiten tekenset. Met spe-
ciale grote spirografen kun-

nen kinderen buiten op straat 
tekenen met krijt. Deze set 
kunnen ze gebruiken met de 
supermarkt of lenen voor op 
school. Aan het einde van de 
actie zullen de supermarkten 
van DEEN ook ruilmiddagen 
gaan organiseren. Kinderen 
kunnen dan hun ontbre-
kende spiralz ruilen. DEEN 
merkt nu al aan de klantenre-
acties, dat veel kinderen aan 
het tekenen geslagen zijn. En 
dat is nu juist bedoeling!

DEEN geeft SPIRALZ weg om mee te tekenen. (Foto: aangeleverd)

MONNICKENDAM - Bij-
na twee maanden lang kon-
den kunstliefhebbers zich in 
de Grote Kerk Monnicken-
dam laten betoveren door 
de beeldhouwkunst van Rob 
Cerneüs. Zondag 22 mei was 
de laatste kans om de di-
verse werken in de materi-
alen brons, marmer en me-
taal van de beeldhouwer uit 
Monnickendam te bewonde-
ren. Binnenkort verschijnt er 
een downloadbare app waar-
in alles is terug te zien. Alle 
opbrengsten van de tentoon-
stelling en de app gaan via 
Stichting Diabetes Onder-
zoek Nederland (DON) naar 
het fundamenteel onderzoek 
naar diabetes type 1. In het 
atelier van Cerneüs blikte 
redacteur Daan Ruijter met 
Puck Hulstaert en Cerneüs 
terug op de zaterdag 2 april 
geopende tentoonstelling. 

Hulstaert is voorzitter van 
Stichting Cenootschap, de 
kunststichting die is opge-
richt met als doel de kunst 
in het algemeen en die van 
Cerneüs in het bijzonder te 

belichten. Hij kijkt met te-
vredenheid terug. “De ten-
toonstelling is goed gelopen. 
Vooral op zon- en feestdagen 
was het zeer druk. Het heeft 
aan onze verwachtingen vol-
daan.” Het succes blijkt vol-
gens Hulstaert ook uit de 
berichten die bezoekers na 
afloop achterlieten. “Veel 
mensen hebben vrij lovend 
commentaar gegeven.” Ook 
Cerneüs is enthousiast: “Het 
was een schitterende exposi-
tie. Ik zag mijn hele oeuvre 
voorbijkomen en raakte daar-
om erg ontroerd.” 
Een grote uitdaging was het 
wel om alle tentoongestelde 
beelden naar de Grote Kerk 
te krijgen. Er was veel onder-
zoek nodig om te achterha-
len waar de werken zich be-
vonden en wie de eigenaren 
waren. “Het kostte twee jaar 
research om alle beelden bo-
ven water te krijgen”, weet 
Hulstaert. “Cenootschap-lid 
Carel Sassen heeft zich daar-
voor sterk ingezet. Hij zorg-
de ook voor de materiaalkeu-
ze en positie van de beelden. 
Hoe je ze neerzet, is belang-

rijk, want het geeft bijvoor-
beeld een hele andere kijk 
als je ze naast elkaar zet 
dan wanneer je ze kantelt of 
draait.”

Tijdens de tentoonstelling 
zijn al 360-graden foto’s ge-
maakt voor de app. Ook is 
een film van de expositie-
opening gerealiseerd met 
beelden van nu en met Rob’s 
visie op het werken met ste-
nen. Bovendien gaan ambas-
sadeurs van Stichting Dia-
betes Onderzoek Nederland 
(DON) met Cerneüs beelden 
hakken. De video-opnames 
daarvan worden in de app op-
genomen en de gehakte beel-
den worden verkocht voor 
Stichting DON. De beeld-
houwer gaat zelf eveneens 
een beeld creëren. Hij heeft 
al zin in de workshops: “Als 
het zover is, gaan we er wat 
leuks van maken.” De work-
shops zullen ook op de nati-
onale televisie worden uitge-
zonden. 
De app, die zowel in het Ne-
derlands als Engels ver-

Tentoonstelling beeldhouwer Cerneüs afgesloten

Indruk van hoe de app eruit komt te zien. (Foto: aangeleverd)

KATWOUDE - Sportieve-
lingen kunnen zaterdag 17 
of zondag 18 september 
wandelen, fietsen of ren-
nen om geld in te zamelen 
voor Stichting Huis aan het 
Water. Huis aan het Water 
in Katwoude vergeeft, zoals 
vorig jaar, een aantal start-
bewijzen voor de Dam tot 
Damloop. 

Van deelnemers vraagt het 
huis een sportieve presta-
tie en een minimaal spon-

sorbedrag van 100 euro. 
Het inschrijfgeld voor de 
Wandeltocht, zaterdag 17 
september, bedraagt maxi-
maal 14 euro. Het inschrijf-
geld voor de Damloop, zon-
dag 18 september, is 24,50 
euro. Voor de fietsclassic, 
zondag 18 september, is dat 
maximaal 16 euro. De tarie-
ven zijn afhankelijk van de 
afstanden. Meer informatie 
over de afstanden en verde-
re informatie is te vinden 
op de website: www.dam-

loop.nl. Aanmelden kan 
via: info@stichtinghuis-
aanhetwater.nl. 
Huis aan het Water is er 
voor iedereen die te ma-
ken heeft/had met kanker: 
patiënten, partners van pa-
tiënten, familie en vrien-
den. Het is een plek waar zij 
het hoofd vrij kunnen ma-
ken, tot rust komen, de ba-
lans terugvinden of juist sa-
men dingen doen. Het huis 
bevindt zich op Hoogedijk 
7a/7b in Katwoude.
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