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rest van het jaar ziet er nu als volgt
uit:
De vakantie zit er weer op en de
- 12 oktober 4 Mijl
eerste gesprekken zijn gevoerd om
- 24 & 25 oktober Heerlijk Haren
samen, Gemeente - Vastgoed - 22 november Intocht Sinterklaas
Ondernemend Haren, de invoering
- 29 november Sinterklaasshow
van het Ondernemersfonds uit te
- 3 & 4 december Sinterklaas
werken. In detail is daar nog niet
zoveel over te zeggen, wel is duidelijk koopavonden
- 20 en 21 december Kerstmarkt
dat deze partijen het
Ondernemersfonds met open armen - 21 december Kerst
zullen ontvangen. Het is echter geen koopzondag
- 23 en 24
kwestie van een knopje omzetten.
Weet u een
Enige tijd geleden heeft u inzake de december Kerst
nieuw
lid? Meld
koopavonden.
werkateliers een bericht van ons
hem/ haar aan!
ontvangen om de data 7 en 8 oktober
nieuwe leden 50%
4 Mijl
onder voorbehoud in de agenda te
instapkorting!
zetten. De definitieve data zijn
Dit jaar zal het
woensdag 8 en 9 oktober geworden. evenement
De uitnodigingen voor deze avonden opgeluisterd worden
zijn vanuit de gemeente reeds
door een band op het Raadhuisplein
verzonden aan een selecte groep.
en een DJ aan de Rijksstraatweg ter
Het aantal deelnemers is beperkt tot hoogte van Blokker. De twee
25/30 per avond. Onder toeziend oog Ondernemend Haren bedrijventeams
van een ter zake deskundige spreker zijn hard aan het trainen. Komt u ze
worden deze avonden gehouden, de ook aanmoedigen op 12 oktober?
onderwerpen zijn per avond
verschillend: 1) de ruimtelijke invulling Heerlijk Haren
van het centrum en 2) ondernemen
‘Heerlijk Haren' is op vrijdag 24 en
en vermarkten van Haren.
zaterdag 25 oktober van 14.00 uur tot
Ook wordt er gewerkt aan een
22.00 uur geopend. Locatie: rondom
informatieavond voor de detaillisten
de dorpskerk en het plein voor de
om het onderzoek ,,De kern van
muziekschool. Bezoekers kunnen
Haren'' toe te lichten. Uiteraard krijgt genieten van kleine gerechten die
u de gelegenheid om uw vragen te
restaurants uit Haren en omgeving in
stellen. De belangrijkste vraag is: wat hun eigen (buiten)keuken bereiden en
gaan we met deze kennis doen?
serveren. Doordat iedere
Het bestuur oriënteert zich
restauranthouder één of meerdere
momenteel over mogelijke
kleine gerechtjes aanbiedt, kan de
vervolgstappen. We willen graag
bezoeker zijn of haar eigen proeverij
winst behalen uit dit rapport!
samenstellen. Daarnaast is er een
Wilt u het rapport lezen? Hierbij de
foodmarket en vertier voor de
link: www.ondernemendharen.nl/
kinderen.
onderzoekrapportage-de-kern-vanHet wordt een smakelijk feest voor
haren
jong en oud met vermaak en een
Wordt vervolgd!
hoop gezelligheid.

Agenda centrumactiviteiten
We hebben er weer een activiteit bij,
namelijk het culinaire evenement
Heerlijk Haren. De agenda voor de

Oproep kerstmarkt
Op 20 en 21 december is het de
bedoeling een kerstmarkt te
organiseren rondom de dorpskerk.

Dit kan echter alleen bij voldoende
deelname.
Hoewel de organisatie al druk bezig
is met de invulling hiervan, hebben
wij aan de leden de nadrukkelijke
vraag of zij zelf een kraampje willen
huren in dat weekend. Ook uw
suggesties voor andere potentiële
standhouders zijn zeer welkom,
evenals (uiteraard) alle andere hulp en
ideeën.
Het moet een markt van en voor
ons allen worden, waarmee wij in
deze periode een nog groter
aantal bezoekers naar Haren
kunnen trekken.

Netwerkbijeenkomsten 2015
We zijn voor 2015 hard op zoek naar
leden die de netwerkbijeenkomst en
willen sponsoren. Ook zoeken we
locaties voor de verschillende buffeten ontbijtbijeenkomsten. Wilt u helpen
en uw bedrijf in de spotlight zetten?
Laat het ons weten.

Waardebon van Haren
Zo ziet hij eruit, de Waardebon van
Haren.

De bon is enkel in Haren te besteden.
Deze waardebon is een op een
inwisselbaar bij het bestuur. U hoeft
deze enkel te sturen naar de
penningmeester om het bedrag van
de bon naar u overgemaakt te
krijgen.

ALV januari 2015

Zet het alvast in uw agenda: op
woensdag 21 januari 2015 zal de ALV
plaatsvinden, zoals gebruikelijk
inclusief stamppot maaltijd. Locatie:
De Twee Provinciën aan de Meerweg.

Contact met het bestuur:

Contact met de activiteitencommissie:

secretariaat@ondernemendharen.nl

activiteiten@ondernemendharen.nl

