
Hoi, voor je ligt alweer de derde editie van onze nieuwsbrief. 

Welkom bij HAVEN 5! Graag inspireren, informeren en activeren 

we je met deze nieuwsbrief.  

Ontwikkeling 

Groei en bloei 

“Bewonersinitiatieven leveren een grote bijdrage aan het versterken van de sociale cohesie, 

Ze gaan eenzaamheid tegen, bevorderen de participatie van groepen en zetten zich in voor 

leefbaarheid, gezondheid en preventie.”  

KNHM foundation  

 

Eerste verjaardag 

Op 26 augustus vierden we onze eerste verjaardag. Een feest! Het was de hele dag een komen 

en gaan van bezoekers, die graag deze dag met ons wilden meevieren. Het afwisselende 

programma leidde als een rode draad door de dag. In één jaar is HAVEN 5 gegroeid naar een 

plek van betekenis met een diversiteit aan activiteiten, waar warme ontmoetingen en 

verbindingen plaatsvinden. Fantastisch! We zijn verwend met bloemen, cadeaus en financiële 

bijdragen. Hartelijk dank daarvoor! 

Nacht van Collectieve Kracht  

Tijdens het event op vrijdag 16 september jl. van Collectieve Kracht, hét kennisplatform voor 

burgercollectieven, sprak Karin over de betekenis van HAVEN 5 en de plek die het inneemt in 

de (lokale) samenleving. Daarbij haalde zij de Theory U aan, beschreven in het boek van Otto 

Scharmer: ruimte bieden in de breedste zin, voor anderen maar ook voor jezelf, om van 

betekenis te zijn.  
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Samen maken we de stad 

 

HAVEN 5 in Franse sferen. 

Ook een feestje was onze Franse middag met de muzikanten Ernst en Joke van der Sloot. Zij 

speelden een heel repertoire van Franse chansons, van Edith Piaf tot Jacques Brel! HAVEN 5 

was feestelijk aangekleed, we hadden onszelf in een Franse outfit gestoken en natuurlijk 

waren er lekkere Franse hapjes en drankjes. ‘Café Vivre’ trok veel bezoekers en de sfeer zat er 

goed in! Een heerlijk begin van de zomervakantie. Er werd nog lang nagezongen.  

 

 

 

Buurten met Buren 

Met de actie ‘Heel Huizen plant tulpenbollen voor de buren’ verbindt Buurten met Buren 

bewoners met elkaar. De actie -die 20 tot en met 24 september liep- was behalve bevordering 

van levendige wijken, ditmaal ook gericht op een gezellige en groene woonomgeving. Ben jij 

(al) burenverbinder of organiseer je wel eens iets voor de buurt? Neem vooral eens contact op 

met Buurten met Buren, zij kunnen je op weg helpen met suggesties en ondersteuning.  

Sssstille disco 

Op vrijdagavond 14 oktober wordt in HAVEN 5 een silent disco gehouden, waarbij je op de 

beats van DJ Otto met een koptelefoon op uit je dak kunt gaan! Kom je ook? Graag 

aanmelden via info@haven5.nl, dan houden we rekening met je op je komst. Welkom! 

 

Emancipatie 

 

Zin in je werk! 

Op dinsdagavond 11 oktober vindt het gratis inspiratie-event Zin in je werk! plaats. Tijdens dit 

event ga je samen met anderen nadenken over vragen als: Wat inspireert jou in je werk? 

Welke drijfveer is voor jou belangrijk? Wat is voor jou de zin van je werk? De vraag is 

eenvoudig maar het antwoord hierop misschien niet. Ervaringsdeskundigen delen de positieve 

impact van zingeving in hun werk in de zorg en in ontwikkelingswerk. In de workshop maak 

je een praktische vertaalslag naar jouw werk en leven. Graag aanmelden: info@haven5.nl  

 

Taart van Adnan 

Adnan komt uit Aleppo waar hij meesterbanketbakker was. In HAVEN 5 deelt hij graag zijn 

passie met een heerlijke taart van luchtig biscuitdeeg met een vulling van room en fruit, 

omhuld met chocolade. Verrukkelijk! Kom je een keer proeven? 

mailto:info@haven5.nl
mailto:info@haven5.nl
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Bezoekers 

Een van de doelstellingen van HAVEN 5 is dat we een plek willen zijn voor en door mensen. 

De foto linksonder geeft precies weer wat we daarmee bedoelen. Twee bezoekers die elkaar 

helpen, de een met de uitspraak van de Nederlandse taal, de ander met een gevoel van 

waardering en zingeving.  

 

 

De Groene Haven  

Voedselbos 

Inmiddels heeft het de initiatiefgroep Voedselbos Huizen een geschikte plek gevonden! Het 

stadspark langs de Randweg blijkt na onderzoek een uitgelezen plaats te zijn. Het park kan op 

deze plek verlevendigd worden, waarbij biodiversiteit uitgangspunt is. Ook kan op deze plek 

samenwerking gevonden worden met de naastgelegen Kinderboerderij De Warande, het IVN 

Natuureducatie en GNR. Op de website kan je de ontwikkelingen van het voedselbos volgen: 

www.voedselboshuizen.nl  

 

Nationale Klimaatweek 

De Nationale Klimaatweek van 26 oktober t/m 1 november legt dit jaar vooral de nadruk op 

de bijdrage die mensen zelf kunnen leveren. HAVEN 5 heeft deze gelegenheid aangegrepen 

om een groen event te organiseren vanuit de initiatieven die al in Huizen en omstreken 

aanwezig zijn. Het wordt een week vol met lezingen, presentaties en workshops waarbij we 

inwoners en ondernemers advies geven en inspiratie bieden op het gebied van circulariteit en 

een duurzame leefstijl. We willen hiermee een handreiking geven, maar bovenal bewustzijn 

creëren voor de (gevolgen van) klimaatverandering. Houd onze website en socials in de gaten 

voor het programma! 

 

Creatieve makers 
 

OUT OF SPACE – Party 

Tegelijk met de Atelierroute organiseert onze creatieve doener Lisa Brouwer op 8 oktober een 

Kunst/Cultuur en Diversiteit feest waarbij iedereen welkom is. ‘Kom zoals je bent’ is het 

motto, een uitnodiging om lekker los te gaan! Het uitgebreide programma met o.a. een 

proeverij, expo, workshop en prijsvraag staat inmiddels online. Entree € 2,50. Graag 

aanmelden via de website: https://haven5.nl/programma/out-of-space-party 

 

 

 

http://www.voedselboshuizen.nl/
https://haven5.nl/programma/out-of-space-party
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Plannen 

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. In 

november 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. Momenteel zijn we dit plan met 

de winkeliers van het Hart van Huizen en de Gemeente Huizen verder aan het uitwerken.  

 

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.  

Naast de website en sociale media (facebook, instagram, twitter) heeft HAVEN 5 sinds kort 

ook een app-groep die iedere week speciale bijeenkomsten en activiteiten deelt buiten de 

reguliere agenda. In deze app-groep kan niet gecommuniceerd worden. Wel zo rustig! Wil je 

ook in deze app-groep? Stuur dan even een bericht naar info@haven5.nl  

 

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 

Plannen 

Meedoen 

mailto:info@haven5.nl
http://www.haven5.nl/programma/
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