Voorwoord
Deze maand gaan we de Rookerij ontruimen.
Het pand is verkocht en zal worden omgetoverd tot een, ongetwijfeld schitterend, woonhuis. Elk pand is uiteindelijk natuurlijk niet
meer dan een stapel bakstenen. Maar toch
voel ik me er ook weemoedig over om weg te
gaan uit de Valkenaarstraat. Toen ik in 1990
de Rookerij kocht, was ik een van de weinigen
die in dat oude pand mogelijkheden zag. In
de meer dan twintig jaar daarna werd het een
bloeiende en boeiende plek. Een kunstgalerie,
maar ook een werkplek en atelier voor zeven
verschillende kunstenaars en creatieven. Zeven
autonome bedrijven die daar samen werken
én samenwerken. Als galerie hebben we in die
jaren talloze evenementen georganiseerd. Er
waren exposities van meer dan 35 kunstenaars.
We zijn gastheer geweest van tientallen concerten, hebben deelgenomen aan minstens twintig
beurzen en kunstevenementen in het hele land.
We hebben samengewerkt met en kunst gemaakt voor de gemeente. We zijn samen opgetrokken met Huizerse- en regionale bedrijven
en scholen, hebben meegewerkt en meegedacht
aan Huizerdagen, deelgenomen aan commissies en denktanks, aan stichtingen en besturen.
Wisten we dat van tevoren? Nee natuurlijk
niet. We (Pieter Hogenbirk en ikzelf) zijn in
1993 gewoon begonnen. Gelovend in onze eigen visie en ideeën en werkend vanuit ons hart.

Zelf onze eigen inhoud creërend. We voelen
ons verbonden met Huizen waar we zijn geboren en getogen en waar ons netwerk ligt. In
die jaren hebben we draagvlak gevonden in de
gemeenschap. Zonder dat we dat vooraf hebben gepland of bedacht is de sneeuwbal gaan
rollen. En in al die jaren heeft de Rookerij ‘zijn
eigen broek opgehouden’. Er is nooit één cent
subsidie naar toe gegaan. De Rookerij is voor
ons een mooi voorbeeld van wat creativiteit en
gezond Huizers ondernemerschap samen kunnen bewerkstelligen.

In de laatste jaren kwam alles in een stroomversnelling. Het was een project met veel, heel
veel hindernissen en obstakels. Het heeft een
enorme inspanning gevraagd van ons en alle
mensen die ons hebben geholpen om steeds
weer alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.
We hebben regelmatig bij de pakken neergezeten. Maar we hebben niet opgegeven. En nu is
het zover: iedereen is akkoord, de plannen zijn
goedgekeurd, alle papieren zijn klaar om getekend te worden en mijn sleutelbos verlangt al
naar de sleutel!

Want uiteindelijk begint voor ons alles bij creativiteit. Bij het zien van mogelijkheden. Maar
creativiteit alleen is niet genoeg. Pas als creativiteit wordt omgezet in daadwerkelijk bouwen
en ondernemen, krijgt het vleugels. Zoals de
Krachtcentrale de stepping stone moet worden
tussen de haven en het dorp, zo was in zekere zin de Rookerij onze stepping stone naar de
Krachtcentrale. In de Krachtcentrale willen we
het nóg een keer doen, maar dan groter, mooier, breder en nóg beter.

Voor nu is er vooral heel veel werk te doen. Leuk
werk, spannend werk. Ik heb er zin in. Binnenkort starten we met de verbouwing. De Krachtcentrale zal gaan zinderen van energie! Geworteld in en verbonden aan Huizen. Dat is onze
droom, onze visie. Daar hebben we prachtige
plannen voor gemaakt, waarover je meer leest
in onze eerste krant. Naar verwachting kan ik
je begin 2018 uitnodigen voor de opening van
een geheel vernieuwde Krachtcentrale!

Samen met Pieter ben ik sinds de jaren 90 bij
de gemeente aan het lobbyen geweest om de
Krachtcentrale te mogen kopen. In de eerste
jaren ging ik alleen maar eens per jaar koffie
drinken op het gemeentehuis, om duidelijk te
maken dat ik nog steeds belangstelling had.

Peter Kos
Peter Kos is samen met Pieter Hogenbirk het creatieve en ondernemende brein achter de transformatie van de Krachtcentrale. Hij werkt daar als
ontwerper, meubelmaker en kunstenaar.

Alle huidige ‘bewoners’ van de Rookerij verhuizen mee naar de Krachtcentrale.
Meteen vanaf het begin heeft het pand zo een hechte groep huurders die al
verschillende jaren samenwerkt. Deze basis wordt aangevuld met andere kunstenaars en ondernemers uit Huizen en omgeving die zich tot dit concept en het
dorp aangetrokken voelen. In deze en de komende kranten zullen we steeds één
bewoner speciaal uitlichten.

NATALIE HOOGEVEEN
Sieradenontwerper & goudsmid
Het was een spannende stap voor Natalie in 2007, om in de Rookerij een atelier te
beginnen. Ze studeerde in 2005 af als goudsmid-ondernemer in Amsterdam. Meteen daarna werkte ze twee jaar voor zichzelf vanuit een atelier in haar ouderlijk
huis. Het ging best goed, maar goed genoeg om een heus atelier te huren…? Het
was haar beste keus ooit, zegt ze er nu over. Inmiddels is Natalie niet meer weg te
denken uit de Rookerij. Haar sieraden fonkelen je tegemoet uit de vitrinekasten.
Ze is op haar plek in de kunstzinnige, lichtelijk anarchistische sfeer van de Rookerij, en ze verhuist dus graag mee naar de Krachtcentrale.
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Natalie is één van die gelukkige
mensen die van hun passie hun
werk maken. In de Krachtcentrale werkt ze verder aan haar
eigen collectie. Daar ontwerpt
en maakt ze de unieke sieraden
waarin ze is gespecialiseerd.
Ontwerpen in goud en zilver,
veelal in combinatie met edelstenen en andere onverwachte
materialen. Ook werkt ze straks
vanuit de Krachtcentrale in opdracht. Zo maakt ze graag van
oude sieraden nieuwe ontwerpen, door ze om te smelten en
er weer iets moois en eigentijds
van te maken. Zij onderscheidt
zich met haar creatieve, spannende en ook humoristische sieraden, en werkt elk jaar aan een
nieuw thema zoals ‘groeten uit
Holland’, ‘Below zero’ en ‘Alice in
Wonderland’.
Natalie krijgt in de Krachtcentrale op de eerste verdieping een
atelier waarin achterin het werkgedeelte is, met een grote ruimte
om cursussen in goudsmeden te
geven, en voorin de galerie van
waaruit ze haar werk verkoopt.
Iedereen is welkom in de galerie
en mag meekijken hoe Natalie
aan het werk is. Het galeriegedeelte heeft een industriële uitstraling met vintage elementen,
waar de klanten op hun gemak
rond kunnen kijken. Naast haar
eigen collectie verkoopt ze ook
werk van andere goudsmeden,
zodat er een grote variatie creatieve sieraden te koop zal zijn.
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