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Welkom terug van vakantie

Saturday Night Fever

Voor diegenen die met vakantie zijn
Vrijdag 12 september om 20.15 uur
geweest: wij hopen dat u een fijne
wordt het Raadhuisplein in Haren een
vakantie heeft gehad. De
Openlucht Bioscoop. Wegens het
2e helft van het jaar
succes van vorig jaar wordt ook
heeft nog een aantal
nu weer een leuke muziekfilm
Weet u een
leuke en belangrijke
vertoond: Saturday Night Fever.
nieuw lid? Meld
dingen in petto.
Toegang is gratis.
hem/ haar aan!
Ondernemend Haren is
nieuwe leden 50%
hoofdsponsor
van deze avond,
Agenda
instapkorting!
samen met Haren de Krant en
centrumactiviteiten
Intermezzo.
- 30 augustus Kunst- en
Cultuurmarkt
Hakkenrace
- 12 september Openlucht Bioscoop
Op vrijdag 26 september zal de
- 26 september Hakkenrace
Hakkenrace plaatsvinden, om 17.00
- 12 oktober 4 Mijl
uur aan de Brinkhorst. Dit ludieke
- 22 november Intocht Sinterklaas
evenement vond 2 jaren geleden ook
- 29 november Sinterklaasshow
al plaats en was een succes. Dit jaar
- 3 & 4 december Sinterklaas
doet de organisatie er alles aan om
koopavonden
het nog leuker te maken. Deelnemers
- 21 t/m 24 december Kerstmarkt
kunnen zich inschrijven vanaf 16.00
- 21 december Kerst koopzondag
uur voor de Bruna bij Irene Praaning.
- 23 en 24 december Kerst
Presentatie is in handen van Piet van
koopavonden.
Dijken en de hoofdprijs wordt
verzorgd door HA Juweliers.

Kunst- en Cultuurmarkt

Voor de 32e keer wordt op 30
augustus tussen 11 en 5 in het
centrum van Haren de kunst- en
cultuurmarkt georganiseerd door ‘t
CKC en de Culturele Raad. ’t
Clockhuys -CKC laat in het cultureel
centrum, op het podium en in de
kramen zien wat zij het komende
seizoen weer te bieden heeft op het
gebied van muziek, dans, theater en
beeldende kunst. Tegelijk wordt de
kunst en cultuurmarkt gehouden.
Honderd kunstenaars uit het hele
land etaleren en verkopen hun werk.
Het niveau is hoog. De kunstenaars
worden uitgenodigd als zij aan de
criteria van de kunstmarktcommissie
voldoen. De hele dag activiteiten in
Haren, waaronder uitreiking van de
Dickens Award, zie voor meer
informatie en het volledige
programma www.clockhuys.com of
www.deagendavanharen.nl.

4 Mijl
Op 12 oktober vindt de 4 mijl plaats.
Op initiatief van Ronald Zuidema is
het plan opgevat om een
Ondernemend Haren bedrijventeam
te laten meelopen. Het plan is
opgepakt door het bestuur en
hardlooptrainer/ runningcoach
Hermen Grasman. Inmiddels zijn er
14 deelnemers en dus twee teams!
Ideeën/ initiatieven, bijvoorbeeld van
winkeliers langs de route, om het
evenement zo waardevol mogelijk te
laten zijn voor Haren, zijn welkom.

Waardebon van Haren
Het bestuur geeft vanaf heden de
Waardebon van Haren uit. Deze is
enkel in Haren te besteden. Deze
waardebon is een op een
inwisselbaar is bij het bestuur. U
hoeft deze enkel te sturen naar de

penningmeester om het bedrag van
de bon naar u overgemaakt te
krijgen.

Adoptie activiteiten
Wie van de leden wil (een keer)
meehelpen met het organiseren
activiteiten? Sommige activiteiten
worden georganiseerd door externe
organisaties, veelal met financiële
hulp van Ondernemend Haren als aan
de activiteit een meerwaarde kleeft
voor de leden. Andere activiteiten
worden door onze vereniging zelf
georganiseerd. Uw hulp zou nog
meer mogelijk maken. Meldt u dus
alstublieft aan!

Welkom in Haren
Het bestuur wil u graag informeren
over deze promotietool voor Haren
(www.welkominharen.nl). De
bedoeling is om meer overnachtende
bezoekers naar Haren te trekken en
er vervolgens voor te zorgen dat deze
bezoekers bij hun activiteiten Haren
niet links laten liggen. Postillion Hotel
heeft hiervoor een
weekendarrangement met een
aantrekkelijk tarief. Bedoeling is om
de bezoeker een aantrekkelijk pakket
aan te bieden met ‘lokkers’, zoals
kortingsbonnen voor de plaatselijke
horeca, fietsenverhuur,
kledingwinkels,
bezienswaardigheden, enzovoorts.
Met dit geheel zal landelijk
geadverteerd worden via online
marketing. Daarbij zal ook worden
aangehaakt bij grote evenementen in
de buurt. Bezoekers van over ver die
deze evenementen bezoeken kunnen
overnachten in Haren en een deel van
hun verblijf in Haren doorbrengen. Er
is participatie van diverse
ondernemers nodig. De bezoeker
krijgt bij zijn aankomst een
‘goodiebag’ met daarin de diverse
aantrekkelijk opties in Haren. Wilt u
meedoen? Laat het ons weten.
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