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Haren in Kerstsferen
Het bleek niet haalbaar om de
plannen voor een Kerstmarkt rond te
krijgen. Er was te weinig animo en
partijen die al hadden toegezegd
bleken af te haken.
In plaats hiervan wordt er alles aan
gedaan om Haren toch een echte
trekpleister te maken voor de (5)
dagen vóór Kerstmis. Aan de diverse
winkeliers is en wordt gevraagd om
het zo mooi en gezellig mogelijk te
maken in deze periode. Ons doel:
heel Haren betrekken in een extra
vrolijke Kerstsfeer.
En dat gaat lukken. Om te beginnen
hebben wij van de winkeliers
vernomen dat op zondag 21
december het leeuwendeel van de
winkels open zal zijn. Ook op de
koopavonden maandag 22 en
dinsdag 23 december zullen de
meeste winkels open zijn. Met die
informatie kunnen wij ook zoveel
mogelijk ruchtbaarheid geven aan de
festiviteiten. Om zoveel mogelijk
publiek naar Haren te trekken zijn er
posters gemaakt en zullen er
advertenties komen in kranten. Ook
wordt er flink gebruik gemaakt van
social media. Check de
facebookpagina ‘Kerstsferen in
Haren’. De portalen bij de
uitvalswegen zullen melding maken
van de festiviteiten.

dagen. Er rijdt een Kerstkoets met als
vertrekpunt de pub in de Kerkstraat.
Er zal glühwein, warme
chocolademelk en erwtensoep
geserveerd worden vanuit een
sfeervol chalet bij eetcafé Uniek. Voor
de kerk zal een levende Kerststal
staan van de Mikkelhorst. Tevens
zal er een draaimolen aanwezig
zijn. Op beide dagen zal de
muzikale omlijsting worden
verzorgd door Sax & Zo. Op
de Brinkhorst en in de Kerkstraat
staan op beide dagen diverse
kraampjes georganiseerd door de
winkeliers zelf. Ook Blokker zal met
een kraam buiten staan. Er is gezorgd
voor zoveel mogelijk Kerstbomen in
het dorp. Hartelijk dank daarvoor (en
mensen versier ze!). Op maandag 22,
dinsdag 23 en woensdag 24
december zal er een Kerstman in een
arreslee door Haren rijden.
En er wordt nog gewerkt aan meer!
heeft u ideeën? Deel ze met ons.
Het programma is dus:
21 december koopzondag.
maandag 22 december winkels open
vanaf 09.00 of 10.00 uur.
22 en 23 december
Kerstkoopavonden tot 21.00 uur.

nieuwe bewoners van Haren. Kort
daarvoor hebben wij onze leden
gevraagd om iets te doneren voor
een aan iedere nieuwe bewoner te
overhandigen goodiebag. Een goede
kans voor de leden om zich te
profileren bij de nieuwe bewoners.
Velen van u hebben hier gehoor aan
gegeven, met als resultaat hele leuke
en goed gevulde goodiebags. Wij
hebben gezorgd dat de goodiebags
na afloop van het programma van de
dag op het Raadhuisplein werden
uitgedeeld. De actie werd goed
ontvangen en leverde erg positieve
energie op. Dit krijgt de volgende
keer zeker vervolg. Dank voor het
meedoen.

Netwerkbijeenkomsten 2015
De agenda voor de
netwerkbijeenkomsten van 2015 is
bijna rond. We gaan het naast de
vertrouwde elementen wat actiever
aanpakken. Zo gaan we bijvoorbeeld
met de Rabobank naar een wedstrijd
van FC Groningen en gaan we karten
op een buitenbaan in Emmen.
Uiteraard houden we ook buffet- en
ontbijtbijeenkomsten, op nieuwe
locaties waaronder Groningen Airport
Eelde. Op de ALV van 21 januari 2015
zal Ronald Zuidema de volledige
agenda presenteren.

ALV januari 2015

Kerstborrel

Op zaterdag 20 december houden wij
Erratum: er was ook een leuke flyer
vanaf 17:00 uur een Kerstborrel bij de
gemaakt, echter daar zat een
Pub in de Kerkstraat. Een mooi
storende fout in. Ze zijn zoveel
moment om de ervaringen van de
mogelijk weer ingenomen, maar heeft
zaterdag met elkaar te delen en
u er nog een, let erop dat de data niet
alvast terug te blikken op het jaar
kloppen. Onze excuses hiervoor.
2014. Hapjes en (de eerste paar)
drankjes verzorgd door de Pub en
Wat staat er allemaal op stapel?
Ondernemend Haren. Komt allen!
In het Kerstweekend van 20 en 21
december zijn er in het dorp allerlei
Nieuwkomersdag
leuke straatactiviteiten. Er is een
Onlangs is er weer een
Kerstvrouw en een Christmas
nieuwkomersdag gehouden voor alle
Dickens koor aanwezig op beide

Misschien staat het al in uw agenda:
op woensdag 21 januari 2015 zal de
ALV plaatsvinden, zoals gebruikelijk
inclusief stamppot maaltijd. Locatie:
De Twee Provinciën aan de Meerweg.
Het plan is om de ALV ditmaal iets
anders aan te pakken, met korte
presentaties over diverse
onderwerpen in 2015.
Wij wensen u hele fijne dagen en
een gelukkig 2015!
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