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Bezoek de gloednieuwe showroom van Art and Paint, een bedrijf dat uw wand verandert in een kunstwerk

ADVERTORIAL

Originaliteit met hoofdletter O
H

ENSBROEK- Zijn woning aan de Dorpsstraat 63a in Hensbroek is hét
visitekaartje. De architectuur, de kleurstelling, de uitstraling: het heeft
helemaal niets dat doet denken aan West-Friesland en dat is ook de boodschap
die Kees Hoogewerf wil afgeven. Creativiteit, originaliteit, vindingrijkheid…
het zijn allemaal woorden waarmee kenners en klanten hetzelfde willen zeggen: wat de Hensbroeker doet en maakt is mooi en niet alledaags. Hoogewerf
heeft het schilder- en stucwerk namelijk zodanig geperfectioneerd dat hij een
woning van binnen en buiten elke gewenste uitstraling kan geven. Dat kunnen
mensen nu ook op locatie zien, voelen en ‘proeven’, want het bedrijf beschikt
over een gloednieuwe showroom die op afspraak te bezichtigen is.

Dagblad De Telegraaf kon in een lyrisch stuk
zijn werk slechts als ‘eigenzinnig’ omschrijven. Dat is absoluut waar, maar daarmee
doe je hem nog eigenlijk tekort. Hoogewerf
kan je woning transformeren tot een andere
wereld. Eén waarmee je de show steelt.
,,Soms schilder ik wanden en stuc ik er overheen en soms doe ik het andersom.” Het is
de even eenvoudige als alleszeggende visie
van Kees Hoogewerf. Een visie die toch echt
meer inhoudt. Hij beschikt namelijk ook
over een natuurlijk gevoel voor dat kleurenpalet dat past bij een woning. ,,Mijn woning
in Hensbroek heeft veel grijze tinten, maar
bij een ander huis kan blauw of rood juist
heel erg mooi zijn”, vertelt hij.
Wie rondloopt in de woning ziet de meest
originele wanden. Sommige lijken met
hout te zijn afwerkt, sommige lijken door

de fresco’s zo uit de Romeinse tijd te komen
en sommigen hebben weer bewust een
betonlook omdat er gewerkt is met de zogeheten geschuurde pleistertechniek. Ook
opvallend is de zogeheten old school-stijl
waarbij bewust hier en daar een plek op de
muur niet of half is gestuct. Het geeft de
wand een stoere aanblik, je zou er zo een
videoclip kunnen opnemen. ,,Stoer of strak,
trendy of stijlvol, Art and Paint kan zowel
voor particulieren als de zakelijke markt
bijdragen aan een geheel eigen uitstraling
die je de woning of het kantoor wilt geven”, vertelt Hoogewerf. ,,Wij schilderen of
stucen met de hand, maar beheersen ook
het spuitwerk. Kortom, wij beheersen alle
facetten van het vak voor een persoonlijke
wandafwerking.”
Meer weten? Maak dan een afspraak met
Art and Paint!
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…Kees Hoogewerf met een impressie uit zijn showroom.
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