
Hoi, leuk dat je er bent! Je leest hier de eerste editie van onze 

nieuwsbrief. Welkom bij HAVEN 5! Met deze nieuwsbrief willen 

we niet alleen informeren, maar ook inspireren en activeren. 

Broedplaats in Huizen 

Na de opening van HAVEN 5 eind augustus 2021 is de groei in bezoekersaantallen, 

activiteiten en ontwikkeling alleen maar toegenomen en dat is heel erg fijn!  

 
Foto: Larisa Landré 

 

Maar wat is een broedplaats eigenlijk? Die vraag horen we vaak.  

HAVEN 5 wil een uitnodigende plek zijn waar mensen samen vormgeven aan onderwerpen 

die zij belangrijk vinden. Mooie dingen, voor ontplooiing van onszelf, maar ook om 

verbinding met anderen te maken. Zo creëren we samen een fijne woonomgeving en een 

veerkrachtige toekomstbestendige samenleving. Omdat we dat met elkaar doen, versterken we 

elkaar. 

 

Samen maken wij de stad, of in dit geval ons dàrp! 

 

Heb jij een goed idee en wil je dat met anderen delen, kom eens langs of stuur een bericht aan 

info@haven5.nl ! Met een kop koffie (of thee) sparren we samen hoe we elkaar verder kunnen 

helpen. 

Ben je nog nooit binnengestapt bij HAVEN 5? Dan wordt dat hoog tijd. Check ons 

programma op onze website www.haven5.nl/programma/ en kijk of er iets voor je bij zit.  
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Ontwikkeling 

Werk aan de winkel! 

Aan HAVEN 5 wordt voortdurend getimmerd en gezaagd. We zijn zogezegd ‘organisch’. Dat 

wil zeggen dat we groeien, leren en open staan voor eigenlijk alles wat ons pad kruist. Onze 

vier pijlers geven HAVEN 5 richting, maar deze zijn niet in beton gegoten. Vaak overlappen 

ze elkaar ook. Een snelle inventarisatie: 

Collectief  

Vanaf de start hebben Buurten met Buren, Jongeren van Huizen en Huizen Duurzaam een 

plek gevonden in Haven 5, elk met een eigen doel, opzet en programma. HAVEN 5 werkt o.a. 

samen met Gemeente Huizen, Versa Welzijn en de Vrijwilligerscentrale.  

We doen het met elkaar en iedereen mag meedoen, we staan voor inclusiviteit en coöperatieve 

daadkracht. 

 
 

Emancipatie  

Buzz Women en het Vrouwencafé ondersteunen vrouwen in hun ontwikkeling. Het is 

belangrijk om beslissingen te kunnen nemen over het inrichten van je eigen leven, zodat je als 

vrouw ook je eigen boontjes kunt doppen. HAVEN 5 helpt met het oppakken van de eigen 

regie. Het loopbaanadvies en het leefstijlspreekuur dragen hieraan bij.  

Het thema-avond ‘Sterke vrouwen’ op 17 maart jl. stelde met de vertoning van de 

documentaire ‘Vlekkeloos’ menstruatiearmoede aan de kaak. Er zijn nu in HAVEN 5 gratis 

menstruatieproducten beschikbaar voor ieder die dat nodig heeft.  

Falafel-vrijdag geeft Syrische vrouwen de gelegenheid iets van hun moederland te delen. Voor 

bezoekers van Haven 5 een smakelijke lunch en een uitnodiging voor ontmoeting. 

De Groene Haven  

Huizen Duurzaam geeft tips en adviezen voor verduurzaming van de eigen woning. Daarnaast 

trekken zij met Huizen Klimaatbewust (vanuit de gemeente) en Versa Welzijn op om 

energiearmoede tegen te gaan, zowel financieel als praktisch met een op handen zijnde quick 

fix team voor snelle energiebesparende aanpassingen. 

 

Vier pijlers 
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De werkgroep Circulaire Economie Huizen, de lokale afdeling van de regionale werkgroep, 

adviseert ondernemers op het gebied van circulariteit. HAVEN 5 wil vooral bewustwording 

creëren en een handreiking geven aan bedrijven en inwoners om goed voorbereid te zijn op de 

gevolgen van klimaatverandering.     

Het is voorjaar! We hebben op de achterplaats tegels gewipt en er een geveltuin aangelegd van 

zaailingen, gekregen stekjes en zaadjes. In het verlengde daarvan is een workshop 

zaadbommetjes-maken georganiseerd, volgende week is er een wildplukwandeling en zondag 

organiseert de initiatiefgroep Voedselbos Huizen een excursie naar het voedselbos in 

Zeewolde om inspiratie op te doen. Voor het voedselbos in Huizen worden twee mogelijke 

plekken onderzocht. 

In HAVEN 5 hebben STEK, de Boekenruil en Kledingswap (T)UNIEK een plek gekregen.  

 

 

Creatieve makers 

Afgelopen zomer was HAVEN 5 onderdeel van de Atelierroute. Creatieve geesten zorgen 

voor nieuwe energie, flow en inspiratie. Zodra je HAVEN 5 binnenstapt voel je dat. Onze 

inrichting is tweedehands en circulair, waarmee we laten zien dat het ook anders kan. Met die 

inrichting zijn we lekker flexibel; een kast of tafel kan snel aan de kant geschoven worden 

voor theateruitvoering, muziekpodium of presentatie. 

 

Een eerste recycle initiatief, gekoppeld aan de kledingswap heeft zich verbonden met HAVEN 

5. Een naaimachine was eerder al gedoneerd. Soms vallen dingen spontaan samen. 
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Toekomstplannen 

Waar willen we heen? 

HAVEN 5 wil een proeftuin zijn voor experiment en vernieuwing, zowel op het gebied van 

nieuw organiseren (bottom-up) als praktisch uitvoerend. Daarmee heeft HAVEN 5 een 

aanzuigende werking. In deze onzekere tijd wint de kracht van initiatieven van onderaf steeds 

meer terrein. Met lezingen en thema-avonden willen we mensen inspireren. 

Onlangs kwamen we in het bezit van de sleutel van de schuur. Deze ruimte is bij uitstek 

geschikt als creatieve werkplek, waarmee we onze vierde pijler verder vorm kunnen geven. 

Nu we toegang hebben tot de schuurruimte is de weg vrij voor bijvoorbeeld het up-cyclen van 

meubelstukken of repareren van spullen. Een werkbank en gereedschap zou hierbij goed van 

pas komen. Donaties zijn altijd welkom! 

In het najaar is het plan om twee duurzame marktdagen te organiseren. Een dag voor 

ondernemers vanuit de werkgroep circulaire economie en een dag voor inwoners op het 

gebied van verduurzaming van huis, tuin en interieur. Circulariteit staat hierbij voorop. 

Alhoewel HAVEN 5 geen horeca-plek is, kan je er soms lekker eten. De Syrische falafel-

vrijdag is inmiddels een begrip in Huizen. In de nabije toekomst willen we het aanbod 

uitbreiden, bijvoorbeeld met taart en vegan hapjes. 

Locatie nodig? 

De ruimten van HAVEN 5 zijn, buiten de openingstijden, beschikbaar om te huren. 

Voorwaarde is dat het initiatieven die passen bij onze doelstellingen. De prijs is € 25 per 

dagdeel. Interesse? Mail naar info@haven5.nl  

Vriend worden? 

Enthousiast geworden over HAVEN 5 en wil je ons ondersteunen? Word dan Vriend van 

HAVEN 5! Voor € 5 per maand ondersteun je ons in onze missie. Meer weten, mail ons 

info@haven5.nl  

 

  
 

Havenstraat 5, 1271 AB Huizen 

www.haven5.nl 

info@haven5.nl 

06 22307344 

Plannen 

Meedoen? 
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