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MONNICKENDAM - Van leraar 
op een technische school tot be-
kende beeldhouwer. Het was let-
terlijk en figuurlijk keihard zwoe-
gen voor Rob Cerneüs (73). Hij is 
dan ook meer dan trots over wat hij 
heeft bereikt. Redacteur Daan Ruij-
ter zocht de beeldhouwer thuis in 
Monnickendam op en vroeg hem 
over zijn lopende tentoonstelling in 
de Grote Kerk van Monnickendam 
en zijn werk. 

In Robs benedenkamer, naast 
zijn atelier, hangt een fraai, kleur-
rijk schilderij van een bijeenkomst 
van het Cenootschap. De beginlet-
ter van dit genootschap is de C van 
Cerneüs. Deze stichting rond Rob 
Cerneüs heeft diens expositie sa-
mengesteld. “Ik heb al deze abstrac-
te, maar ook realistische beelden in 
de afgelopen vijftien jaar gemaakt”, 
zegt de kunstenaar. “De 22 leden 
van Het Cenootschap hebben de 
beelden vanuit het hele land opge-
haald. Bij het samenstellen hebben 
ze hun ziel en zaligheid erin ge-
legd.” 
Gevraagd naar wat mensen kun-
nen leren van de tentoongestelde 
beelden beschrijft Rob de warmte 
en liefde die in zijn werk zit en het 
gebrek daaraan in de wereld. “Met 
wat meer warmte en verdraagzaam-
heid en als mensen toegankelijker 
naar elkaar zouden zijn, met res-
pect voor verschillende meningen, 
zou de wereld er heel anders uit-
zien”, zo meent hij. “Daarom moe-
ten mensen naar de beelden komen 
kijken. Ze stralen deze warmte en 
liefde juist wel uit. Ik wil ermee 
zeggen: sta nou eens voor elkaar 
open. En als iemand bijvoorbeeld 
in een depressie zit en naar de beel-
den kijkt, kan diegene er vrolijk van 
worden. Iedereen moet zich er pret-
tig door voelen. Dat wil ik overbren-

gen en dat is als kunstenaar ook 
mijn intentie”
Bovendien wordt met de tentoon-
stelling geld opgehaald voor Stich-
ting Diabetesonderzoek Nederland 
(DON). Dit ten bate van het onder-
zoek naar diabetes, een ingrijpen-
de aandoening die bij veronachtza-
ming grote gezondheidsproblemen 
kan geven. “Ik vind het een hele 
goede actie. We moeten met zijn 
allen de schouders eronder zetten, 
massaal naar de expositie gaan en 
heel veel in de collectebus doen”, 
is de autodidactische kunstenaar 
daarom van mening. 

Werk
Rob Cerneüs groeide op in de Am-
sterdamse Jordaan en spreekt met 
liefde over zijn ouders. Breed had-
den ze het als middenstanders niet. 
Rob begon al op zijn veertiende 
oude materialen aan elkaar te las-
sen. Na de MTS combineerde hij 
het beeldhouwen aanvankelijk met 
zijn werk als leraar op een techni-
sche school. Toen hij wat meer ver-
diende, ging hij zich ook toeleggen 
op bronzen en stenen beelden. 
Hij kwam tot een rigoureuze be-
slissing en ging zijn passie achter-
na. “Ondanks dat ik een gezinne-

tje had, heb ik op mijn 47e besloten 
om ontslag te nemen en volledig 
kunstenaar te worden. Je moet goe-
de hersens hebben en wel weten 
waar je mee bezig bent. Ik ben au-
todidact en heb veel boeken van be-
kende kunstenaars gelezen”, aldus 
de beeldhouwer. “Het is vreselijk 
hard werken om het te redden.” 
Het is hem gelukt, maar toch is het 
niet zo dat hij het zich nu altijd kan 
veroorloven om het gewenste ma-
teriaal voor zijn beelden aan te ko-
pen. “Sommige stenen kosten maar 
liefst 15.000 euro. 
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‘Iedereen moet zich er prettig door voelen’
Beeldhouwer Cerneüs vertelt over expositie en werk

Rob Cerneüs aan het werk in zijn atelier. (Foto: Ria Houweling/Waterland in Beeld)

MONNICKENDAM - De Can-
torij start in april 2016 voor de 
tweede keer met een instroom-
project voor aankomend of er-
varen zangers/zangsters in de 
leeftijd tot ongeveer 45 jaar. Zij 
maken samen een begin met 
het instuderen van nieuw en re-
gulier repertoire van de Cantorij 
en waar nodig met de beginse-
len van het zingen in een koor. 

Het minimumaantal is tien deel-
nemers. De groep wordt on-
dersteund door ervaren koorle-
den. Deelname aan het project 
is gratis. Na afloop van het pro-
ject kunnen de projectleden des-
gewenst doorstromen naar de 
Cantorij. In de projectfase gaat 
de dirigent Marcel den Dulk tien 
avonden van een uur intensief 
met de deelnemers aan de slag. 
Aan de orde komen zangtech-
niek, zuiverheid, performance, 
ensemblezang en van bladmu-
ziek zingen. Koorervaring is 
niet vereist. De repetities vinden 
woensdag van 19.00 tot 20.00 
uur plaats in gebouw Samuel 
in Monnickendam. Het project 
start woensdag 20 april. Het in-
stroomproject eindigt woensdag 
29 juni. Aanmelden voor het in-
stroomproject liefst voor vrij-
dag 15 april bij Frans Ronchetti, 
e-mail: f.ronchetti@ziggo.nl en 
tel.: 0299-652042. 
De Cantorij Monnickendam telt 
circa zestig koorleden. Daarnaast 
doet op projectbasis een wisse-
lend aantal projectleden mee 
met specifieke uitvoeringen van 
de Cantorij. Het koor repeteert 
woensdagavond in Monnicken-
dam. Ze voeren dan het reper-
toire van onder anderen Bach, 
Händel, Mozart, Fauré, Vivaldi, 
Rutter en Jenkins uit.

Gratis proeven 
aan de Cantorij

In Gedachten...In Gedachten...
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Ik voel me dan soms echt een kind 
in een snoepwinkel. Dan denk ik: 
die steen is zo mooi. Als ik die toch 
kopen kon, zou dat toch geweldig 
wezen!” Met die gedachte vindt hij 
het vreselijk als hij een steen in twee-
en slaat, al dan niet omdat de kwali-
teit niet deugt. Het is hem wel eens 
gebeurd: “Oóóh, dan heb ik het niet 
meer hoor. Dan ga ik even fietsen.”

De geboren Amsterdammer is 
vol trots op wat hij heeft bereikt. 
Zijn beelden zijn te vinden in de 
publieke ruimten van vele Neder-
landse plaatsen. In 1991 bijvoor-
beeld, onthulde prinses Juliana 
bij het nieuwe kinder-AMC zijn 
beeldje ‘moeder met kind’. Het 
beeld De Visroker siert zijn huidi-
ge woonplaats Monnickendam en 
een standbeeld van accordeonist 

Johnny Meijer de Jordaan. Rob 
“Als je uit de klasse komt waar ik 
vandaan kom, verwacht je niet dat 
je zo’n groot kunstenaar wordt.” 
De expositie is tot en met maan-
dag 23 mei gratis te bezichtigen in 
en tijdens de openingstijden van 
de Grote Kerk van Monnicken-
dam aan Zarken 2. Meer informa-
tie op: www.grotekerkmonnicken-
dam.nl.
Meer foto’s zijn te vinden op: 

www.rodi.nl/Waterland/Water-
land/Nieuws. (Foto’s: Ria Houwe-
ling/Waterland in Beeld)

REGIO - De ontvangstruimte van 
Europarcs Resort Poort van Am-
sterdam stroomde onlangs vol met 
ongeveer tachtig leden en partners 
van de ondernemersvereniging 
Waterland. Het doel was een be-
drijfsbezoek aan het in aanbouw 
zijnde Resort en de Algemene le-
denvergadering. 

Voorzitter ondernemersvereniging 
Waterland Bas van Baarsen heette 
iedereen welkom. Daarna gaf Bart 
Homan, parkmanager van het com-
plex, een korte uitleg over de het be-
drijf en de opzet van het park. Daar 
worden onder andere een hoofdge-
bouw met een restaurant, wellnes-
sfaciliteiten, zwembad en jachtha-
ven gerealiseerd naast een groot 
aantal recreatiewoningen en appar-
tementen.  
Bij terugkomst wachtte een buf-
fet, verzorgd door een aantal Wa-
terlandse ondernemers: Eetwinkel 
Jesse, Dolce&Gelati, Bakker Gut-
ter, Delicatessen zuid, Dick Schaap 
en Coffee& Cacao. Hierna begon 
om acht uur de algemene leden-

vergadering. Als eerste kwam Paul 
Close aan het woord, de nieuwe be-
drijfscontactfunctionaris van de 
Gemeente Waterland. De nadruk 
van zijn werkzaamheden ligt de ko-
mende tijd vooral op het samen-

stellen van een economische agen-
da. Verder kan bij het zogenaamde 
ondernemersloket iedereen terecht 
die een vraag heeft over vergunnin-
gen, aanbestedingen en verbeter-
punten in algemene zin. Dit jaar 

doet Close de verschillende kernen 
aan samen met een bestuurslid 
van de ondernemersvereniging. De 
agenda staat op de website www.ov-
waterland.nl.
Vervolgens kreeg Jan Meerman het 
woord. Hij organiseerde samen met 
Gerard Meij vorig jaar de visdagen 
in Monnickendam: zes vrijdagen 
waarop in de haven van alles rond 
vis valt te beleven. Meerman deed 
een dringend beroep op de aanwe-
zige ondernemers om dit voor Wa-
terland belangrijke evenement te 
steunen. Tot slot volgde het forme-
le deel van de vergadering met een 
terugblik en toekomstbeeld door 
de voorzitter. De financiën werden 
uit de doeken gedaan door de pen-
ningmeester, waarna het bestuur 
decharge werd verleend. Een sa-
menzijn onder het genot van nage-
rechten sloot de avond af.
Meer foto’s op: www.rodi.nl/Wa-
terland/Waterland/Nieuws. (Fo-
to’s: Ria Houweling/Waterland in 
beeld)

Leden van de OVW bestuderen aandachtig de maquette van Europarcs Resort Poort van 

Amsterdam. (Foto: Ria Houweling/Waterland in Beeld)

WARDER - Het is zaterdag 30 
april landelijke Reddingboot-
dag. Ook Station Warder opent 
dan tussen 10.00 en 16.00 uur 
haar deuren voor het publiek 
om zo iedereen die daarin ge-
interesseerd is een kijkje achter 
de schermen van het reddings-
wezen te gunnen. 

Station Warder verzorgt di-
verse demonstraties en door-
lopend uitleg over de diverse 
onderdelen van haar hulpver-
leningstaak. Hoogtepunt van 
de dag is om 11.00 uur de ont-
hulling van het nieuwe logo 
door (onder voorbehoud) Bur-
gemeester Willem van Beek 
van de gemeente Edam-Volen-
dam. Verder is er om 12.45 uur 
een demonstratiereddingsactie 
met inzet van al het materieel. 
Een uitgebreid programma is 
te vinden op de website: www.
stationwarder.nl. Het boothuis 
van Station Warder is te vinden 
aan  IJsselmeerdijk 6A in War-
der (naast het strandbad). Na-
dere informatie via: www.stati-
onwarder.nl.

KROMMENIE - De kaartverkoop 
van Babbels Live gaat hard. Wie 
nog naar het evenement wil moet 
op tijd bestellen. Kensington, Het 
Goede Doel en Tino Martin zijn en-
kele hoogtepunten van Babbels Live 
Festival. “Een mooier programma 
kan je als organisator niet wensen”, 
vertelt initiatiefnemer Ad de Lange 
enthousiast. Een prachtige line-up, 
goede organisatie en een prima lo-
catie. Wie wil er nou niet naar zo’n 
mooi festival?

Babbels Live pakt deze derde edi-
tie echt groots uit. Zaterdag 25 juni 
wordt een Hollandse Dag in sa-
menwerking met de Radio NL Zo-
mertoer. De Amstel Live Band 
speelt hits van Doe Maar, Het Goe-
de Doel, Stefan Storm, Edison win-
naar Tino Martin, Peter Beense, 
Wesly Bronckhorst, Glenn de Ko-
ning, Ronnie Ruysdael, Sven Davis, 
Ronald Engel, een showballet er-
bij: de mensen zullen dansend naar 
huis gaan. 

Mensen uit Krommenie kijken al 
maanden uit naar de zondag. Voor 
deze dag heeft de organisatie name-
lijk ook weer een indrukwekkend 

programma samengesteld. Ken-
sington zal zondag 26 juni een twee 
uur durend concert geven op Bab-
bels Live Festival. 

Onlangs werden ze bij de 3FM 
Awards uitgeroepen tot de beste 
band, beste rock en beste live act. 
Deze dag treden behalve Kensing-
ton, ook Weekend Warriors, Queen 
Forever en Memphis Maniacs op. 

Dit is al weer de derde editie van Bab-
bels Live. Het eerste jaar kwamen 
onder andere De Dijk, Edwin Evers 
en Niels Geusebroek naar het Provi-
ly sportpark in Krommenie. Tijdens 
de tweede editie stonden Golden Ear-
ring, Jett Rebel en Roberto Jacketti & 
The Scooters op het podium. 
Tickets voor zaterdag 25 juni kosten 
20,- euro. Tickets voor zondag 26 juni 

37,50 euro. Een combiticket voor bei-
de dagen heb je voor 50,- euro. Koop 
nog vóór 2 mei je tickets in de voorver-
koop en bespaar \ 5,- op een dagticket 
en maar liefst \ 10,- op een combitic-
ket. Beide dagen duurt het program-
ma van 14.00 tot 23.00 uur. Toegang 
vanaf 16 jaar. Tickets zijn te koop op 
www.babbelslive.nl en bij Bar Bab-
bels, Noorderhoofdstraat 143 in Krom-
menie.

Twee onvergetelijk dagen op het Provily sportpark in Krommenie

Babbels Live. (Foto: aangeleverd)

REGIO - Jongeren kunnen maan-
dag 2 mei meedoen aan de vierde 
editie van de Slag om Waterland. 
Dat is een ééndaags jongerenevene-
ment in de vorm van een sport-spel-
kennisspektakel. Het evenement is 
bedoeld voor kinderen uit groep 8 
van de basisscholen in de gemeen-

te Waterland. Het vindt plaats in de 
vier grootste kernen. 

De start is in Ilpendam. Via Broek 
in Waterland gaat de ontdekkings-
reis naar Marken, met als eindstop 
Monnickendam. Er wordt in alle 
kernen op sport-, spel- en kennison-
derdelen gestreden. Aandacht is er 
voor de rijke (cultuur)historie van 
dit gebied en de bijzonderheden 
van de verschillende kernen. Voor 

één dag zijn de kinderen toeristen 
in de eigen gemeente en doen ze 
ontdekkingen die wellicht bijblij-
ven. Wie scoren de meeste punten, 
wie geven de beste antwoorden, wie 
zijn het snelst in deze race tegen de 
klok en wie winnen na een lange 
dag uiteindelijk de vierde editie van 
de Slag om Waterland?
De teams bestaan uit vier of vijf 
vrienden/vriendinnen. Er is ruimte 
voor maximaal zestig deelnemers. 

Ook dit jaar worden de deelnemers 
gratis per streekbus vervoerd door 
busmaatschappij EBS. De feeste-
lijke afsluiting is in De Bolder met 
een gezamenlijk diner en prijsuit-
reiking. Dit evenement wordt geor-
ganiseerd door de jongerenwerker 
van de Gemeente Waterland, Soci-
aal Cultureel Centrum De Bolder 
en Sportservice Zaanstreek Water-
land.

Gemeente
Edam-Volendam

Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Edam-Volendam maken 
op grond van artikel 3.7 van de Wet 
ruimtelijke ordening juncto artikel 
3:42 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend, dat de gemeenteraad 
op 21 april 2016 heeft besloten te 
verklaren dat een bestemmings-
plan wordt voorbereid (voorberei-
dingsbesluit) voor een deel van het 
buitengebied van de gemeente. Het 
gaat om een belangrijk deel van de 
Lange Weeren en het gebied van 
de Pieterman/Slobbeland. E.e.a. is 
aangegeven op de bij het betreffende 
raadsbesluit horende tekening. In het 
voorbereidingsbesluit is een aanleg-
vergunningstelsel en een gebruiksre-
geling opgenomen. 

Het besluit treedt in werking met 
ingang van 29 april 2016. 

Het raadsvoorstel, het raadsbesluit 
en een kaart van het gebied liggen 
vanaf donderdag 28 april 2016 voor 
een ieder gedurende zes weken 
ter inzage en kunnen gedurende de 
openingsuren van 9.00-12.30 uur 
en buiten die uren volgens afspraak 
worden ingezien bij de afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling van de 
Gemeente Edam-Volendam, 
Mgr. C. Veermanlaan 1f te Volendam 
(tel. 0299-398398). Daarnaast is het 
voorbereidingsbesluit te raadplegen 
middels de website van de gemeente, 
www.edam-volendam.nl/voorbe-
reidingsbesluiten met een link naar 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Uiteraard 
kunt u het voorbereidingsbesluit ook 
op de site van www.ruimtelijkeplan-
nen.nl  zelf raadplegen.

Tegen dit besluit is geen bezwaar en/
of beroep mogelijk (artikel 8:5 Awb).

Voorbereidingsbesluit 
voor een deel van 
het buitengebied 
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