
 
 

Het is feest!  

 

Op vrijdag 26 augustus vieren we de 1e verjaardag van HAVEN 5. Heel bewust noemen we het een 

verjaardag en niet een 1-jarig bestaan. Want een burgerinitiatief als HAVEN 5 ‘bestaat’ niet, maar het 

beweegt, leeft en groeit. Het was een levendig jaar waarin veel mensen HAVEN 5 hebben ontdekt en 

een bijdrage hebben geleverd. Heerlijk!  

 

Wie jarig is, organiseert een feestje. Dat doen we zeker. Met een veelzijdig programma en een brede 

waaier aan activiteiten waaraan je kunt deelnemen. Groen, persoonlijke ontwikkeling, duurzaam, 

creativiteit, high tea, lezing…. volop keuze. Zie het programma hieronder. Elke activiteit duurt 

maximaal 30 minuten. Kies uit wat je leuk en/of interessant lijkt en geef je op via info@haven5.nl. 

Gewoon langskomen voor een kop thee of koffie met wat lekkers kan natuurlijk ook.  

 

Wil je een verjaardagscadeautje meenemen voor HAVEN 5? Leuk idee! Mogen we een tip geven? Een 

financiële bijdrage is heel welkom. We kunnen dan het 2e jaar opnieuw ruimte bieden aan sociale, 

creatieve en duurzame initiatieven in Huizen.  

 

 

PROGRAMMA 

 

11.00 uur Buzz Women 

Buzz Women is een wereldwijde beweging van honderdduizenden vrouwen die gezamenlijk vanuit 

innerlijke kracht en solidariteit aan een betere toekomst werken.  

Onze programma’s bieden educatie, inspiratie & netwerk. Met de Inner Power Training creëren we 

samen een omgeving waarin we leren, delen en elkaar versterken. Kom je de sfeer proeven? 

 

11.30 uur Sisterhood 

Women, let’s connect and let our light shine together! 

Gewoon Zijn, verbinden, delen, luisteren, net een stapje dieper, in het ritme van de maan, veilig, her-

inneren, met elkaar, thuis komen… in sisterhood. 

Samen gaan we een half uur verbinden, delen en zijn. Sisterhood verandert levens! Kom en ervaar 

het zelf! 
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12.00 uur Lokale gouden honing met internationale impact 

Bijen zijn de belangrijkste ecosysteemcomponenten die bijdragen aan het grote evenwicht in de 

natuur. Hier in het Gooi wordt aandacht besteed aan de broodnodige biodiversiteit, bijvoorbeeld 

door voor wilde en honingbijen drachtplanten te planten en in water te voorzien. Door duurzaam te 

imkeren kunnen wij meegenieten van honing terwijl er voldoende nectar overblijft voor de bijen.  

Maar nog veel belangrijker is kennis over biodiversiteit en dus kennis over bijen te delen, hier in het 

Gooi maar ook in Nepal. Zodoende kunnen we onze verantwoordelijkheid jegens de natuur 

vervullen. Nieuwsgierig? Kom dan op 12 september luisteren! 

 

12.30 uur Duurzaamheidsquiz 

Test je kennis op gebied van duurzaamheid met deze leuke en interessante quiz van Huizen 

Duurzaam. De winnaar ontvangt een Huizen Duurzaam tas met waardevolle inhoud. 

Het is meteen DE gelegenheid om kennis te maken met Huizen Duurzaam. Het burgerinitiatief dat 

huiseigenaren en huurders helpt bij energiebesparende en verduurzamende maatregelen. 

  

13.00 uur Lisa’s creative dreams 

Lisa is een creatief ontwerper die al jong startte met het visualiseren en uitwerken van ideeën. Haar 

doel is om te laten zien dat ‘anders-zijn’ een kracht is. Lisa neemt je op een inspirerende en 

verrassende manier mee in het ontwerp- en maakproces.  

 

13.30 uur Kennismaken met permacultuur 

Marit, onze groene coach, geeft in de HAVEN 5 tuin een praktische uitleg over de 12 principes van 

permacultuur. Met de eenvoudige en laagdrempelige informatie kan je direct aan de slag. Maak 

kennis met onze tuin, permacultuur én Marit. 

 

14.00 uur Demonstratie digitaal schilderen 

Met het tekenprogramma ProCreate kan je op de IPad prachtige digitale schilderijen maken. Tijdens 

deze demonstratie laat Hannie graag zien hoe. 

 

14.30 – 16.00 uur High tea met Buurten met Buren 

Buurten met Buren viert graag de 1e verjaardag van HAVEN 5 mee. We nodigen je van harte uit voor 

een lekkere high tea tussen 14.30 en 16.00 uur. Kom gezellig langs voor een hapje en een drankje, tot 

dan!  

De high tea wordt muzikaal omlijst met akoestische gitaarmuziek door Paul Steenbrink. 

 

15.00 uur Burgerinitiatief, community building, participatie, co-creatie  

Prachtige en krachtige thema’s waarin mensen centraal staan. Waarin mensen samen de mouwen 

opstropen om hun omgeving leuker, duurzamer, socialer etc. te maken. Waar iedereen in theorie 

enthousiast over is en de waarde van inziet. Tegelijkertijd is de praktijk weerbarstiger omdat het niet 

past binnen de bestaande procedures/werkwijzen. Dat betekent: gedoe om een (betaalbare) plek te 

vinden, veel moeite om aan (start) financiën te komen, ingewikkelde samenwerking met de 

gemeente en veel tijd en energie om een veerkrachtige gemeenschap te vormen. Het kan jaren 

duren voordat een initiatief het licht ziet. Als het zo lastig en ingewikkeld is, wat maakt het dan toch 

de moeite waard? Waarom zijn dit soort initiatieven belangrijk voor een samenleving? 

Een pasklaar antwoord is er niet. Gelukkig wil Joop Hofman van Rode Wouw vanuit zijn jarenlange 

ervaring met burgerinitiatieven de opgedane inzichten met ons delen.  

 


