
Hoi, je leest de tweede editie van onze nieuwsbrief. Welkom bij 

HAVEN 5! Met deze nieuwsbrief willen we informeren, inspireren 

én activeren. 

Ontwikkeling 

Groei en bloei 

In de vorige nieuwsbrief https://haven5.nl/nieuwsbrief-mei-2022/ kon je lezen dat HAVEN 5 

continue in ontwikkeling is. Doordat we onszelf en anderen de vrijheid gunnen van 

experimenteren en ontdekken, ontstaat er lucht en ruimte voor nieuwe gebeurtenissen. Soms 

komen we er tijdens het proces achter dat iets op een andere manier beter gaat of dat we 

andere keuzes kunnen maken. Daar leren we van, wat waardevol is en helemaal past bij een 

organisch proces.  

 

Samen maken we de stad 

 

Marktdag 

In juni stond HAVEN 5 op de markt in het Oude Dorp. Aan bezoekers van onze kraam 

vertelden we onze activiteiten én doelstellingen. HAVEN 5 wil een plek zijn voor en door 

mensen. We geven zogezegd de gelegenheid zélf vorm te geven aan onderwerpen die men 

belangrijk vindt. Zo creëren we samen een fijne woonomgeving en een veerkrachtige, 

toekomstbestendige en inclusieve samenleving. Omdat we dat met elkaar doen, versterken we 

elkaar. 
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Buurttafel 

Samen met Buurten met Buren organiseerden we in het kader van ‘de week van de buurttafel’ 

een lunch in onze eigen achtertuin. Buurttafels zijn een toegankelijke en leuke manier om 

buurtbewoners te leren kennen en met elkaar te verbinden. De ontspannen manier van contact 

werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld. Ook zijn er nieuwe connecties gelegd. De sfeer 

was goed, de temperatuur fantastisch en de aanwezige hapjes en drankjes deden de rest. Dat 

smaakt naar meer! 

 

 

Banenmarkt 

HAVEN 5 ligt centraal midden in het Oude Dorp. Om die reden hebben we vanaf de start 

verbinding gezocht met de winkeliers en hoe we als HAVEN 5 kunnen meehelpen een 

levendig centrum te creëren. Economisch is er grote behoefte aan winkelpersoneel. Na de 

zomervakantie, als ook de behoefte aan personeel weer toeneemt, wil HAVEN 5 een helpende 

hand bieden door een ‘anders dan anders banenmarkt’ te organiseren, waarbij HAVEN 5 een 

uitnodigende locatie wil zijn voor ontmoeting en een verbindende rol wil spelen tussen 

werkgever en werknemer. 

 

Emancipatie 

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

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

  

Sociale coöperatie  

Wist je dat in Nederland 1 miljoen mensen in armoede leven? En dat in armoede leven 

betekent dat je niet alleen moet leven van een minimaal aanvaardbaar leefpatroon, maar vaak 

ook uitgesloten bent van sociale contacten? HAVEN 5 verkent de mogelijkheden voor een 

sociale coöperatie, waarbij mensen in kwetsbare posities de kans krijgen om in collectief 

verband met behoud van uitkering of bijstand een eigen onderneming te starten. Een sociale 

coöperatie kan een manier zijn om zelfredzamer te worden en daardoor meer zelfvertrouwen 

te krijgen om mee te doen in de samenleving. Heb je ook interesse? Neem dan contact op met 

HAVEN 5 via info@haven5.nl. 

 

Buzz Women  

In augustus en september start Buzz Women weer met een tweetal nieuwe trainingen. Deze 

training is voor iedere vrouw die weer zelf aan het roer wil staan van haar eigen leven. De 

training bestaat uit drie dagdelen, waarbij je op zoek gaat naar je innerlijke drive. Heb jij ook 

zin om samen met andere vouwen dit avontuur aan te gaan? Meld je via e-mail aan bij 

anneclaire.bos@buzzwomen.org of stuur een appje naar 06-11223156. 

Nieuwe activiteiten 
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Engelse les 

Sinds juni is er op de woensdagen een initiatief gestart voor Oekraïense mensen die tijdens het 

verblijf in Nederland graag hun taalvaardigheid willen bijspijkeren. 

 

 

Arabische ochtend 

Ook in juni gestart: een ochtend waarbij vrouwen met een Arabische achtergrond elkaar 

tweewekelijks ontmoeten in HAVEN 5.  

 

De Groene Haven  

Voedselbos  

De initiatiefgroep Voedselbos heeft locaties die voor een voedselbos in aanmerking kwamen 

onderzocht. Een beste optie qua bodemgesteldheid en andere factoren wordt verder in kaart 

gebracht. Meer weten? Lees verder op: www.voedselboshuizen.nl  

 

Duurzame Dagen 

Tijdens de Nationale Klimaatweek van 26 oktober t/m 1 november organiseert HAVEN 5 een 

groen event. Een week vol met lezingen, presentaties en workshops waarbij we ondernemers 

en inwoners advies geven op het gebied van circulariteit en een duurzame leefstijl. We willen 

hiermee een handreiking geven maar bovenal bewustzijn creëren om goed voorbereid te zijn 

op de gevolgen van klimaatverandering. Heb je zelf een idee en wil je meewerken aan onze 

groene missie? Laat het ons weten via info@haven5.nl  

 

Creatieve makers 

Weet je nog? Twee maanden geleden kwamen we in het bezit van de sleutel van de schuur. 

Omdat deze ruimte bij uitstek geschikt is als creatieve werkplek, hebben we contact gezocht 

met participatie-initiatieven vanuit de gemeente. Inmiddels heeft zich een eerste kandidaat 

gemeld en kan er gevolg worden gegeven aan de creatieve plek. Een werkbank of gereedschap 

zou hierbij goed van pas komen. Donaties zijn altijd welkom! 

Ben jij of ken jij een creatieve makers die hier graag aan meewerkt? Neem dan contact met 

ons op. 
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Plannen 

In de komende zomerperiode zal de vaste programmering hier en daar aangepast worden. 

Initiatiefnemers nemen ook graag rust om op te laden of gebruiken deze tijd voor het 

ontwikkelen van nieuwe ideeën. Raadzaam is om in deze periode vooraf onze website en 

socials te checken. 

Eenjarig bestaan 

Op 28 augustus is het feest! Dan viert HAVEN 5 het éénjarig bestaan. Het wordt een open dag 

met korte intermezzo’s, waarbij onze meemakers een en ander kunnen vertellen over hun 

initiatief, maar het bovenal een dag vol feestelijkheden wordt.   

 

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.  

Locatie nodig? 

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

Voorwaarde is dat het initiatieven zijn die passen bij onze doelstellingen. De prijs is  

vanaf € 25 per dagdeel. Interesse? Mail dan naar info@haven5.nl 

 

Vriend worden? 

Een initiatief als HAVEN 5 kan natuurlijk niet bestaan zonder gezonde bodem. Ben je 

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

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

info@haven5.nl  

 

  
 

Havenstraat 5, 1271 AB Huizen 

www.haven5.nl 

info@haven5.nl 

06 22307344 

Meedoen 

Plannen 
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