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Juni evenementenmaand!
In juni vinden er maar liefst 3
evenementen in het centrum plaats:
allereerst de Braderie op 7 juni. We
zijn druk bezig om zoveel mogelijk
deelnemers te krijgen. Daarnaast
proberen we via extra publiciteit
zoveel mogelijk publiek te trekken. U
kunt zich nog altijd inschrijven via
www.ondernemendharen.nl.
Op zaterdag 21 juni organiseren
Ondernemend Haren en ClockhuysCentrum voor Kunst en Cultuur voor
de 2e keer de Voice of Haren.
Talentvolle amateur zangers van hoog
niveau krijgen de kans om met de
Eemsmond Big Band een pop of jazz
lied te zingen. Ruim 10 kandidaten
tussen de 12 en 45 jaar zijn zich aan
het voorbereiden voor dit live met
groot orkest te zingen evenement,
gepresenteerd door Erna Moragues.
Het geheel staat onder leiding van
dirigent Hennie Maring. Komt allen
naar De Brinkhorst nabij ClockhuysCKC, tussen 14.00 en 17.00 uur.
Op 28 juni sluiten we de maand af
met het Fietsfestijn Haren-Haren.
Zaterdagochtend vroeg beginnen we
met allerlei warming-up activiteiten
op het Raadhuisplein en de start van
grote groepen fietsers die aan hun
tocht beginnen. Men kan kiezen voor
35 km, 80 km of 150 km. Bij deze
laatste afstand fietst men naar Haren
Duitsland en weer terug. Vanuit
Duitsland start ook een groep die
halverwege ons dorp aandoet. De
hele dag zijn er activiteiten,

waaronder muziek. zie ook
www.haren-haren.nl.

Wijziging kalender 2014
De kalender voor 2014 voor wat
betreft centrumactiviteiten is ietwat
gewijzigd. Er is een openlucht
bioscoop bijgekomen op 12
september. Verder is de Hakkenrace
verschoven naar het najaar.

Versterking activiteitencommissie
Er is versterking gekomen in de
persoon van Irene Praaning. Zij
verzocht het volgende bericht te
plaatsen: ‘Ondernemend Haren heeft
mij gevraagd om mee te denken bij
bepaalde evenementen. Tevens is mij
gevraagd een aantal evenementen te
gaan organiseren (bijv. de
Hakkenrace). Ik kan
dit uiteraard niet
alleen en heb u
als Harense
ondernemer
hierbij hard

portalen een stuk goedkoper kunnen
maken. Vermeldingen kosten nu €
100 excl. BTW. Wilt u een activiteit of
evenement op de portalen doen
vermelden? Kijk op
www.ondernemendharen.nl/
publicatie-portaalborden.

Workshop meer rendement per m2
Onlangs organiseerde Ronald
Zuidema de workshop meer
rendement per m2, met name gericht
op winkeliers en de invulling c.q.
uitstraling van hun winkels. Dat was
een succes. Bestuurslid Pim
Albronda, zelf winkelier, gaf aan dat
wat hem betreft iedere winkelier de
workshop zou moeten volgen.
Ronald Zuidema werkt aan een
vervolg op de workshop.
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Weet u een
nieuw lid? Meld
hem/ haar aan!
nieuwe leden 50%
instapkorting!

nodig. Graag uw
ideeën, support,

De Algemene
Ledenvergadering met als
hoofdonderwerp de
begroting voor 2014 zal
plaatsvinden op dinsdag 17
juni a.s. om 19.30 uur. Locatie:

Astoria Haren. Uiteraard met de

energie en enthousiasme,
zodat Haren weer op de kaart gezet
wordt. U zult mij regelmatig
tegenkomen dit jaar.’ Irene is te
bereiken via
activiteiten@ondernemendharen.nl.

Portalen
Bij de toegangen van Haren staan de
zogenaamde portalen, u kent ze wel,
de groene informatieborden. Het
bestuur heeft vermeldingen op de

gebruikelijke borrel. Komt allen, dan
maken we er een gezellige avond
van!

Heeft u vragen?
Deze nieuwsbrief hebben wij in het
leven geroepen om u te informeren,
naast de gebruikelijke kanalen. Mocht
u desondanks met vragen zitten, leg
ons die dan alstublieft voor op
secretariaat@ondernemendharen.nl.
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