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idden in de winter zijn we
gestart met de sloop en de
ruwbouw. Meteen kwam
naar boven wat we al vermoedden:
de Krachtcentrale is gebouwd voor de
eeuwigheid. We troffen betonijzer aan
van 30mm! Ik vroeg me soms af of er
ook nog beton in de kolommen zat, want
ik zag eigenlijk alleen maar staal. Zelfs
onze sloper Sandy Zanoli krabde achter
zijn oren dat het best wel een beetje tegen
viel allemaal. Zo bleek dat we de liftput
moesten maken onder een betonnen vloer
van 50cm dik. Sandy zei dat er best wel wat
grondwater omhoog zou kunnen komen als
we de zaag in de vloer zouden zetten. Nou
dat hebben we geweten! Sijsjesberg was er
niets bij! We hebben van alles geprobeerd
om het water weg te krijgen, want een
liftput moet natuurlijk helemaal droog zijn.
We hebben bronbemaling door de vloer
geboord, maar dat moest meteen overnieuw
omdat er een vervelende kleilaag onder de
Krachtcentrale zit, en we dus zowel onder
als boven die kleilaag het water moesten
wegzuigen. En ook toen nog bleven we last
houden van lekkage. Uiteindelijk had onze
aannemer Rik van Overhagen de oplossing:
in plaats van de put direct te maken op de
plek waar hij moest komen, hebben we een
prefab put gemaakt die we daarna in het gat
gehesen hebben en rondom aangevuld met
beton. En dat werkte! Echt hoor, zonder Rik
was ik waarschijnlijk al twintig keer aan de
beademing aangesloten geweest. We hebben met z’n allen keihard gewerkt en soms
zagen we het echt even niet meer zitten.
Maar dan kwam er weer iemand binnen
die zijn bewondering uitsprak of ons
sterkte wenste en dan kregen we weer
een duwtje in de rug.

m

warm Bouwen
We zijn nu acht maanden bezig en goed
de winter doorgekomen. Het was soms erg
koud maar we hadden de oude houtkachel
uit de Rookerij nog, die overuren draaide. Al
het afvalhout van de bouw hebben we opgestookt om ons een beetje warm te houden.
Meteen vanaf het begin is Endusol begonnen
met het aanleggen van het verwarmingsysteem dat een onderdeel is van het Warm
Bouwen concept (zie Krachtvoer 01). Dus
toen de vorst intrad draaide onze palletketel
al en konden de vloeren op de begane grond
worden verwarmd. Dit hield het gehele pand
vorstvrij, wat van groot belang was voor de
vloerverwarming op de begane grond. Er
zat al water in de buizen dat natuurlijk niet
mocht bevriezen. Dus we waren erg blij met
de heren van Endusol.

loKale BeDriJVen
We zijn ook al klaar met de stalen kozijnen in de buitengevel. Deze zijn allemaal
kaal gemaakt en waar nodig gerepareerd.
Daarna zijn ze door Erwin Pouw voorzien
van thermopane beglazing. Ik ken Erwin al
heel wat jaartjes en hij is de beste voor deze
klus. Zo werken we het lekkerst: een klein
vast team dat steeds wordt versterkt met een
specialist. Zodra Rik zijn fiat geeft aan een
bepaalde technische oplossing plannen we
het in en voeren we het uit. Voor ons is dat
een heerlijke en veilige manier van werken.
Het is eigenlijk iedere dag boetseren aan het
pand en kritisch zijn op het resultaat. Er is
tot op heden gelukkig nog niets misgegaan
en er zijn al vele problemen opgelost die we
van tevoren niet hadden voorzien.
In de tender hebben we gezegd dat we steeds
eerst op zoek gaan naar een lokale, dat wil
zeggen Huizerse partij voor alle klussen.

Voor het bouwen van de toren in het hoge
gedeelte bleek dit echter niet eenvoudig.
Gelukkig stuitten we door toeval op Global
Bouw uit Almelo, die deze klus voor ons
heeft geklaard. De toren weegt meer dan 200
ton en staat los in de ruimte op 4 kolommen.
En die staan op hun beurt weer op de oude
keldervloer van 50 cm dik gewapend beton.
Gelukkig zijn we nu uit de ruwbouw. We
zijn nu bezig met het afbouwen van het
pand. Bijvoorbeeld met het aanbrengen en
repareren van de kozijnen voor de entree
van de galerie en de bar. Ook de leidingen
en buizen voor het alarm, de elektra en de
luchtbehandeling zijn in aanleg. Vlaanderen
en Van de Willik neemt de elektra voor zijn
rekening en het alarm wordt uitgevoerd
door Maurtiz Beveiliging. Twee Huizer bedrijven met veel kennis en eerlijke offertes.
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Ook een bedrijf als Staalwerk, waar ik zelf
al jaren zaken mee doe, is heel fijn om in
de buurt te hebben. Een open begroting
en vakmensen die het werk uitvoeren.
Zij hebben de liftschacht, de entresol,
alle stalen trappen en diverse onderdelen
van de constructie gebouwd. Voor de
Krachtcentrale is alles maatwerk, en er
is dus ook veel te tekenen en te ontwerpen. Dit is bij Joost Leeuwerke in goede
handen. De trappen naar de toren bleken
een lastig projectje te zijn. Gelukkig heeft
Joost na dertig ontwerpen en vijfhonderd
A3 vellen de oplossing gevonden en gezamenlijk met Rik en Staalwerk is er een
mooi en functioneel resultaat bereikt.

KelDer
We moesten ook een beslissing nemen
wat we met de kelder zouden gaan doen.
Er diende zich een partij die een gym wil
beginnen in de kelder, maar ons bestemmingsplan bood daar geen ruimte voor.
En de kelder was volgens de BNI ook nog
eens lek, dus moesten we eerst wat gaatjes
dichten. Pas toen we daarmee begonnen
zagen we hoe kolossaal de kelder eigenlijk
is. Uiteindelijk hebben we het college
gevraagd om een verruiming van het
bestemmingsplan en daarin hebben ze
toegestemd. We zijn daar erg blij mee en
vinden een gym ook erg goed passen in
de Krachtcentrale. Alleen al vanwege de
naam zou er een gym in moeten! Maar
het past natuurlijk ook prima in het totale
concept. Eerst even lekker trainen in de
gym en dan een vers sapje of een welverdiende cappuccino drinken in het restaurant bijvoorbeeld. Een praatje maken
met de serveerster, die weet dat je daar
net hebt getraind, misschien wel gevolgd
door een zakelijke afspraak. Zo wordt de
Krachtcentrale je tweede thuis.
De kelder is zo groot dat er ook een club
in komt waar je kan vergaderen, maar
ook bijvoorbeeld een filmhuisfilm kan
kijken of een jamsessie bijwonen. Als je
langs komt, kijk dan ook eens in de kelder
om een idee te krijgen wat er nog meer
mogelijk is.

nieuwe Bewoners
We zijn bijzonder blij met de aanwas van
de nieuwe bewoners, mensen van allerlei
soorten en maten, maar allemaal gedreven door de passie om mooi, goed en
eerlijk werk te doen. Dat wordt een mooie
club mensen, daar ben ik zeker van!
We hopen in de zomer het gebouw in
gebruik te nemen. De opening zal naar
verwachting eind augustus plaatsvinden.
En om dat te realiseren kan jij je steentje
bijdragen. Elders in deze krant lees je
meer over de net opgerichte Stichting
ter Financiering van de Krachtcentrale.
Die stichting gaat certificaten uitgeven
waarmee ze een lening verstrekken aan
de Krachtcentrale waarmee wij dan weer
de rekeningen kunnen betalen. Want het
zal je niet verbazen dat er veel geld gaat
zitten in dit project. De certificaten kosten € 1.000 per stuk en zijn een lening aan
de stichting waarop je een aantrekkelijke
rente krijgt. En dat niet alleen, want er
zijn nog veel meer voordelen voor certificaathouders. Hiernaast lees je meer over
de net opgerichte Stichting ter Financiering van de Krachtcentrale. Doe je mee?
Peter Kos
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CERTIFICATEN
JIJ KUnT MeeDoen!

De renovatie en herinrichting van de Krachtcentrale gaat naar verwachting € 1,6 miljoen
kosten. en dat is een boel geld. Voor het grootste deel komt dat uit eigen vermogen
en uit de verkoop van ons oude pand de Rookerij. De provincie noord Holland
heeft ons een subsidie gegeven van maximaal € 100.000
voor het gebruik van WarmBouwen.
aar een deel moeten we nog
financieren. Dat gaan we doen
door het uitgeven van 500
certificaten. Zo geven we iedereen die dit
project een warm hart toedraagt de kans
om mee te doen. Dus hebben we onlangs de Stichting ter Financiering van de
Krachtcentrale opgericht. Deze onafhankelijke stichting draagt zorg voor de uitgifte,
betalingen en administratieve afhandeling
van de certificaten.
Het stichtingsbestuur bestaat uit: Piet de
Bruin (voorzitter en penningmeester),
Martin Heynen (secretaris) en Pieter Hogenbirk (lid). Het bedrag dat de stichting
daarmee ophaalt wordt uitgeleend aan de
eigenaar van de Krachtcentrale: Peter Kos
Beheer.

M

Het werKt als Volgt:
De stichting geeft maximaal 500 certificaten uit van € 1000 per stuk.
■ Ter garantie van de certificaten wordt
een eerste en enige hypotheek gevestigd
op de Krachtcentrale. Dat betekent dat
alle bedragen die je inlegt gegarandeerd
worden terugbetaald, desnoods uit de
verkoop van het pand.
■ Zodra je je hebt aangemeld, akkoord bent
gegaan met de voorwaarden en je betaling is ontvangen, word je als certificaathouder ingeschreven in het registerboek
van de stichting.
■ Als persoon of organisatie kan je maximaal 35 certificaten kopen.
■ De geboden rente is 2% rente per jaar.
Jaarlijks zal dus een rente worden uitgekeerd van € 20 euro per certificaat. De
rente wordt betaald in de maand januari
van elk jaar voor alle dan nog lopende
certificaten. De rente wordt berekend van
de eerste dag van inschrijving tot de dag
van uitschrijving.
■ De eerste drie jaar vervallen in totaal niet
meer dan 25 certificaten, door inlevering.
Vanaf het derde jaar vervallen elk jaar
precies 25 certificaten door inlevering of
uitloting.
■ Ingeleverde of uitgelote certificaten
komen te vervallen. Als certificaathouder
krijg je het ingelegde bedrag van € 1.000
terug, alsmede de rente waarop je dan
nog recht hebt.
■ Het is elk jaar mogelijk je certificaat
in te leveren door voor het einde van
het kalenderjaar aan te geven dat je je
certificaat wil laten uitschrijven. Tussentijdse uitschrijving is alleen mogelijk met
goedkeuring van het bestuur.
■ Per jaar kunnen maximaal 5% dus 25
van de certificaten worden ingeleverd.
Uitschrijving geschiedt op volgorde
van binnenkomst van de aanvraag tot
uitschrijving, tot het maximale aantal van
25 certificaten per jaar is bereikt.
■

Als het aantal ingeleverde certificaten
minder dan 25 is, zal na het derde jaar
ook een uitloting van certificaten plaatsvinden. Na de uitschrijving van aangeboden certificaten worden dan ieder jaar
nog certificaten uitgeloot, tot het aantal
van 25 certificaten per jaar is bereikt.
■ Per jaar ontvangen de lopende certificaathouders een genummerd kunstwerk. Dit
kunstwerk wordt per lopend certificaat
gemaakt, dus naarmate meer certificaten
zijn uitgeloot zal het kunstwerk in een
kleinere oplage worden gemaakt. De
kunstwerken zijn vrij verhandelbaar. Per
jaar is een budget van € 3.000 beschikbaar voor de kunstwerken.
■ Naast deze kunstwerken worden per
jaar tien speciale werken ter beschikking
gesteld voor speciale doeleinden, zoals
bijvoorbeeld een veiling voor een goed
doel.
■

Naast deze kunstwerken bieden we de
certificaathouders nog andere mooie
privileges en voordelen, in de vorm van
kortingen en speciale acties. Per jaar
ontvangt elke certificaathouder hiervoor
zes vouchers die dat gehele kalenderjaar
geldig blijven.
■ Alle privileges vervallen zodra een certificaat is uitgeschreven.
■

Let op: aan het bovenstaande kunnen geen rechten
worden ontleend. De voorwaarden en reglementen
zoals die staan vermeld in de stichtingsakte en op
de certificaten zijn geldig. Deze zijn ter inzage in de
Krachtcentrale en worden bij aanschaf van één of
meer certificaten verstrekt.

De sticHting

op stoom
DooR MARTIn HeIJnen
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Het bestuur van de onlangs opgerichte
Stichting ter Financiering van de Krachtcentrale. Van links naar rechts: Martin Heynen
(secretaris), Pieter Hogenbirk (lid) en Piet de
Bruin (voorzitter en penningmeester).

‘Kijk hier komt de toren en dan komt daar
de lift en het trappenhuis. Dus daar kan je
van de entresol overstappen naar de hal. En
beneden komen de toiletten naast de lift en
dan krijg je daar een kleine ruimte waar ik…’
Peter aan het woord. Het is december en
stervenskoud en ik sta in een groot leeg
gebouw. Ik knik als een halve idioot en zeg
dat ik het begrijp. Iedere keer wijst hij met
zijn handen naar een plek ergens in de lucht.
Zou hij nou denken dat ik het wel snap? Of
heeft hij wel door dat ik geen idee heb waar
hij over praat? Dat ik na de eerste zin al geen
inzicht meer heb in de verhoudingen en welke ruimte aan welke andere ruimte grenst.
‘Wacht ik pak even de tekening’ zegt hij. Hij
komt met een stelletje beduimelde vellen papier aan en wijst aan wat hij bedoelt. Ik knik
als een Japanse toerist in een rondvaartboot
op de Amsterdamse grachten. Lijntjes en
maten, voor-, onder-, boven- en zij-aanzichten komen in hoog tempo voorbij terwijl
Peter onverdroten verder gaat met uitleggen.
Ik blijf knikken terwijl net dat kleine beetje
dat ik wél dacht te begrijpen nu ook uit mijn
hersens glipt. Ik stel maar eens een vraag en
ik zie aan zijn ogen dat hij denkt ‘huh?’. Kennelijk is het geen vraag die getuigt van inzicht in wat hij zojuist heeft verteld. ‘Je moet
erdoorheen kijken’ zeggen ze dan. Je moet de
mogelijkheden zien. Maar ik zie niks. Ja een
hoge toren met ramen en een laag gebouw er
aan vast. Ik kan me voorstellen dat iemand
er mogelijkheden in zou kúnnen zien, maar
ik ben blij dat ik niet degene ben die hoeft te
zeggen welke mogelijkheden dat dan zouden
moeten zijn.
Gelukkig is het inmiddels april. De toren
staat en zelfs in mijn hoofd begint zich nu
iets van een voorzichtige plattegrond af te tekenen. Langzaam snap ik de hoogteverschillen, al komt dat dan voornamelijk omdat ik
iedere keer dat ik er ben van Peter verplicht
omhoog moet lopen over een stuk of zeven
akelige laddertjes en onder grote ijzeren balken door. Ik doorgrond het pas echt als ik er
met mijn hoofd tegenaan loop kennelijk. Ok,
dus hier komt mijn kantoor. Dus dat is wat
ik zie als ik mijn bureau daar neer zet. En
zo groot is de galerieruimte dus. Ja nu snap
ik dat restaurant en waarom daar de keuken
komt en hoe je dan bij de entresol komt.
Michelangelo (u weet wel) zei: ‘het beeld zit
al in de steen, je hoeft alleen maar de rest
weg te hakken’. Het is inmiddels een cliché.
Zoiets geldt denk ik ook voor oude gebouwen. De galerie, het restaurant, de ateliers,
de club en de gym, ze waren er al. Alleen je
hebt iemand als Paeter nodig om dat te zien.
En om het er allemaal even in te bouwen
natuurlijk.

inFormatieDagen
certiFicaten
10, 11, 12, 13 MeI
VAn 15:00 - 18:00 UUr
HaVensTraaT 76 1271 aG HuiZen
OF KIJK OP DE WEBSITE
WWW.DE-KRACHTCENTRALE.NL
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Bezoekers tijdens de Atelierroute.

KracHtcentrale
nu al Volop in
geBruiK!
et afgelopen jaar is er al
veel gebruik gemaakt van
het pand terwijl daar nog
volop aan werd gewerkt. Ter ere
van de 20 jarige atelierroute werd
in de Krachtcentrale, net als in
de jaren daarvoor in de Rookerij,
kunst geëxposeerd. Deze keer was
het een expositie van jong talent
en werk van leerlingen van de Huizermaat en het Erfgooierscollege.
Het Ouder & Kind festival werd op
het terrein gehouden en er werden
opnames gemaakt voor diverse
televisieprogramma’s. Tijdens de
fotodagen kwamen fotografen uit
het hele land de Krachtcentrale
in zijn oude staat vastleggen. En
nog veel meer fotografen vonden
hun weg naar het pand om mooie
reportages te maken. Er was een
zeer geslaagde wijnproeverij en
Microsoft presenteerde de nieuwe
XBOX oneX in de Krachtcentrale.
Tijdens het stijlvolle Gooisch feest
werd het Gooisch Blad gepresenteerd

H

Opnames voor het tv programma
‘Geloof, Hoop en Liefde’ van de
eO, met Bert van Leeuwen.

Fotografen doen hun best om
het mooiste plaatje te schieten
op de fotodagen.

FOTO’s JeT HelslooT/VinCenT snoek

Het Gooisch feest en presentatie
van het Gooisch Blad in en rondom
de Krachtcentrale.
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Open dag van de Krachtcentrale
met onze nieuwe opgooimolen.

Lucas de Man
tijdens de
opnames van
Kunstuur in De
Krachtcentrale.

Actrice Aukje van
Ginneken speelde
mee tijdens de
theaterroute in
de Krachtcentrale.

Architect Cees
Dam bekijkt met
Peter Kos de
maquette van de
Krachtcentrale.

Mooie trouwfoto’s werden
gemaakt van Chris en Thea.

Winnaars en
verliezers bij
de presentatie
van de nieuwe
Micrsoft
XBOX oneX.

Genieten tijdens de wijnproeverij van het Kaaps
Wijnhuis van Antia en Albert Hagendoorn.
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De bewoners

Tarek Zaouia
TeKsT JeT HelslooT FOTO JeT HelslooT

Na ruim 5 jaar zijn eigen restaurant Sitges
te hebben gehad, zijn Tarek en Olga naar
Nederland verhuisd voor het werk van
Olga. Ze kochten een woning in Huizen. In
Nederland diepte Tarek zijn horeca ervaring
verder uit door zich tot chef kok te ontwikkelen. Na zijn opleiding was hij werkzaam
in verschillende restaurants in Amsterdam
en omgeving, tot hij uiteindelijk kookte op
sterrenniveau. En eigenlijk is dat niet eens
zo gek, want één van de betekenissen van
Tarek is ‘ster’.

Het is een koude februarimorgen met een strak blauwe lucht, als
Tarek Zaouia vlak na mij de Krachtcentrale komt binnen stuiven.
Vol enthousiasme stapt hij in zijn leren jasje door de ruimte waar
hij binnenkort zijn gasten zal ontvangen.
et is raar om te bedenken dat op
deze ijskoude vlakte van beton en
ijzer straks lachende en pratende
mensen zullen zitten en de geur van goed
eten de ruimte zal vullen. Tarek is de man
die deze uitdaging aan zal gaan. Uitdagingen

H

aangaan zit hem in het bloed, net als de horeca. In 1975 werd hij geboren aan de Costa
Brava waar zijn van oorsprong Marokkaanse
ouders een restaurant hadden. Hij laat me
op zijn telefoon een foto zien waarop de hele
familie Zaouia voor het restaurant poseert.

De familie Zaouia voor hun restaurant aan de Costa Brava

De KracHtcentrale kopen?
Het kan! Sterker nog, je kan er zelfs aan failliet gaan als je niet oplet. Want in de Gooise editie
van Monopoly is de Krachtcentrale opgenomen! Net als de Huizer haven en het oude dorp.
Ook de andere gemeenten van het Gooi staan op het bord, waaronder Muiderberg met onder
andere de Groote Zeesluis en Graaf Floris V, Hilversum met onder andere het Mediapark,
Bussum, Naarden en Laren. De duurste ‘straten’ zijn ijssalon De Hoop en The Red Sun in
Blaricum. De stations zijn de culture hotspots in de regio: museum Singer, het Muiderslot,
Gooiland en Spant! Het spel is te koop via: www.gooischspel.nl
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gehouden. Je moet met allerlei mensen
kunnen omgaan, en écht gastvrij zijn. Ik wil
iedereen die bij me komt eten blij maken.
Als de gasten een topavond hebben, dan ben
ik gelukkig.’

Peter Kos, Pieter Hogenbirk en
Rik van Overhagen met de Gooise
editie van Monopoly

Het plaatje straalt warmte en gezelligheid
uit. De liefde voor koken heeft hij van hen
meegekregen. Zijn moeder liet hem al
meehelpen toen hij tien jaar oud was. ‘Wat
waren de beste gerechten van je moeder?’,
vraag ik. Hij hoe niet lang na te denken en
lacht: ‘Spaanse tortilla en kip bereid op zijn
Marokkaans!’

Barcelona
Tarek vestigde zich in Barcelona en werkte
daar in de bediening en het management
voor verschillende grote horeca namen in
Spanje, waaronder diverse restaurants van
de bekende Grupo Tragaluz (o.a. Agua).
In restaurant Agua heeft hij ook zijn
Nederlandse vrouw Olga leren kennen.
Olga werkte en woonde in Barcelona en
stapte op een mooie dag het restaurant
binnen. De rest kunnen we invullen.
Maar hij wilde meer. Al op 25 jarige leeftijd
begon hij in Barcelona zijn eerste horeca
onderneming, in een straat parallel aan de
Ramblas. In zijn eigen restaurant Sitges
kon hij zestig gasten ontvangen. ‘Wat heb
je geleerd in Barcelona?’ vraag ik. Ik ken de
moordende concurrentie van Barcelona, de
vele restaurants. ‘Hoe ga je daar mee om?’
‘Ik heb gewoon een grote passie voor horeca’
zegt hij. ‘Daarmee heb ik mijzelf staande

Tarek en Olga hebben inmiddels een gezin
met twee prachtige dochters van twaalf en
zes jaar, met de fijne trekken van Olga en het
vurige in de haren en ogen van Tarek. Hij
straalt als hij vertelt over zijn leven als vader
en echtgenoot. Ook al is het horecaleven
zwaar, toch maakt Tarek tijd om te genieten
van het leven, van zijn gezin en zijn vrienden. Hier haalt hij energie uit. Zo gaat hij
graag op een crossmotor de Spaanse bergen
in met vrienden. ‘En dan ‘s avonds lekker
eten, een glas wijn en goede gesprekken’.

DaupHine
Van 2008 tot 2011 en van 2014 tot 2018 was
Tarek sous chef van Café Restaurant Dauphine, dat is gevestigd in de voormalige
Renault garage tegenover het Amstel Station.
Deze positie heeft hij begin dit jaar opgezegd
om zijn droom waar te maken. Sindsdien is
hij is druk bezig met de voorbereidingen
voor het restaurant in de Krachtcentrale. Dat
hij hier binnenkort zijn eigen restaurant gaat
openen is de kers op de taart. ‘Ik ben dankbaar!’ zegt hij, terwijl we samen de ruimte
inspecteren waar de keuken moet komen.
Natuurlijk ben ik heel benieuwd naar het
eten dat we kunnen verwachten in Café
Restaurant De Krachtcentrale. Tarek brandt
los: ‘Mooie seizoensproducten. Franse brasseriegerechten zoals oesters, kreeft, ribeye of
kalfswang. Maar ook mediterrane gerechten
zoals fattoush (een Libanese salade met
gebakken brood) en gegrilde groenten en vis
uit de houtskooloven. Goed en betaalbaar
eten. We gaan ons richten op de zakelijke en
de particuliere markt. Je kan bij ons straks
een kwalitatief hoogstaande maaltijd krijgen
zonder dat je lang hoe te wachten. We gaan
een lekkere warme sfeer creëren en het al
onze gasten naar de zin maken!’

sportschool, verzekeren ze, al vinden ze het
nog te vroeg om alle details prijs te geven.
“Sporten met je eigen lichaamsgewicht. Dat
is het uitgangspunt. Je zult hier straks nauwelijks apparaten aantreffen, geen displays
of beeldschermen. We zullen veel aandacht
besteden aan de beheersing en de krachtopbouw van het lichaam. Een ’old school gym’
eigenlijk’’, vertelt Jephrey. “We gaan terug
naar de basis.’’

TeKsT MarJolein Vos FOTO sTudio kasTerMans/leon dakkus

VoeDing

Henny WesTLAnD
& JePHRey De ROOiJ
“

et is een droom die uitkomt’’, zegt
Jephrey, die al meer dan tien jaar
personal coach is. Een van zijn
pupillen is sinds vier jaar Henny. “Ik was
eigenlijk helemaal niet sportief. Ja, ik deed
een beetje aan hardlopen. Maar verder
niets. Ik kan je zeggen: het heeft voor
een complete ommezwaai in mijn leven
gezorgd, voel me zo goed, zo fit door al dat
sporten. Nooit verwacht. Ik sport nu vijf,
zes keer per week.’’

H

rocK ’n’ roll
Jephrey valt haar lachend in de reden: “Je
was een beetje Rock ’n’ Roll. Lekker eten,
gezellig een wijntje. De switch die jij hebt
gemaakt is gigantisch. Het mooie is, dat we
van het begin af aan elkaar goed begrepen.
Als personal coach praat je veel met mensen.
Het is eigenlijk heel intiem.’’
Vorig jaar zomer leest Henny een bericht
over de start van De Krachtcentrale. ‘Het is
ons eindelijk gegund’, schrijven de culturele

ondernemers Peter Kos en Pieter Hogenbirk.
Dit nieuws laat Henny niet meer los en ze
begint samen met Jephrey plannen te maken
voor het starten van een eigen gym.
“Ik heb Peter en Pieter echt gestalkt, wilde zo
graag met ze praten over de mogelijkheden.
Ik wist dat er veel kapers op de kust waren.
Logisch, want De Krachtcentrale, dat is zo’n
bijzonder project. Iedereen heeft het erover.’’

licHaamsgewicHt
Jephrey en Henny worden uiteindelijk
uitgenodigd om hun plan te presenteren aan
Peter en Pieter. En met succes. De heren zien
de komst van KCG helemaal zitten. Als de
gemeente begin dit jaar ook akkoord gaat,
kunnen de twee verder met het uitwerken
van hun ideeën. KCG wordt geen doorsnee
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De kogel is door de kerk: Henny Westland en Jephrey de Rooij
mogen hun gym starten in De Krachtcentrale aan de Havenstraat
in Huizen. De naam? Daar hoefden ze niet lang over na te denken
KCG, inderdaad Krachtcentrale Gym.

Ook de sfeer zal anders zijn dan in de meeste
sportscholen, zegt Jephrey.
“Mensen moeten het gezellig vinden om hier
te komen. Onze gym zal voelen als thuis.
Omdat voeding alles met trainen te maken
heeft, gaan we nauw samenwerken met
Tarek Zaouia, de chef-kok van restaurant De
Krachtcentrale. Eerst een uurtje bij ons sporten, en daarna kun je ervoor kiezen te ontbijten in het restaurant, of je eten meenemen
in een ’doggy bag’. Tarek kookt heel ’healthy’,
dus dat past perfect bij onze filosofie.’’
Maar het belangrijkste vinden Henny en
Jephrey dat sporters bij KCG geen nummer
zijn. “Je bent hier een persoon, met een
naam. De opzet is kleinschalig. Door onze
aanpak is het fenomeen ’personal coach’
eigenlijk niet meer nodig. Inderdaad, ik
maak mezelf straks overbodig. Gewoon
omdat iedereen bij ons heel veel persoonlijke
aandacht krijgt’’, zegt Jephrey.
Het is de bedoeling dat de oplevering 1 september is. Dan zal het zeker nog zes tot acht
weken gaan duren om alles op zijn plaatst te
krijgen. Dus hopelijk gaan we op 1 december formeel van start.
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ZweVen
Voor Het goeDe Doel
e hebben een zweefmolen gekocht! Hij (of is het een zij?) is gebouwd
in 1952 en heeft eerst als draaimolen dienst gedaan waarin de kleintjes
heerlijk hun rondjes draaiden, met een suikerspin in de hand om extra
misselijk te worden. Later is hij verbouwd naar een opgooimolen. Dat wil zeggen
dat de bakjes nu aan kettingen hangen en door een medewerker omhoog geslingerd
worden. Dat is meer van deze tijd en maakt de molen meer geschikt voor oudere
kinderen en volwassen.
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We hebben hem vorig jaar gekocht voor het Ouder en Kind festival in en om de
krachtcentrale. We wilden iets spectaculairs. En toen hij eenmaal stond en gekeurd
was, zagen we dat deze molen wel heel erg goed bij de krachtcentrale past. Dat
bracht ons op het idee om de molen voor het goede doel in te zetten!
Wat is ons plan? In alle 52 weken van het jaar wordt voor een goed doel gecollecteerd. De Alzheimer stichting, de Hartstichting, KWF, Jantje Beton, de Dierenbescherming, enzovoort. Alleen blijkt dat er steeds minder gecollecteerd wordt en
ook steeds minder wordt opgehaald. Daarom leek het ons een goed plan om onze
molen te laten draaien voor het goede doel. Voor elk rondje vragen we een euro om
daarvan, na aftrek van de kosten voor onderhoud en energie, minimaal 50 cent af te
staan aan het goede doel dat die week centraal staat. We verwachten dat we meer dan
50 cent zullen doneren, maar we willen op voorhand niet teveel beloven.
In de winter breken we de draaimolen af en hopen we op vorst zodat op dezelfde
plaats een ijsbaantje kan komen. We denken door dit soort ideeën meer levendigheid te creëren in de Huizer gemeenschap en een stukje nostalgie te laten herleven.
Iedereen wil immers graag weer jong zijn en de wind door de haren voelen! En als
je geen haar meer hebt dan dat heerlijke aerodynamische gevoel van de wind over je
blote bolletje.

We willen graag draaien in de weekenden en we zoeken nog vrijwilligers om de molen te bemensen. Zo hopen we met jullie hulp veel te
kunnen bijdragen aan de verschillende goede doelen.

tot Ziens in De KracHtcentrale!
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