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Van het bestuur, jaargang 2014, nr. 2
Activiteiten centrum
De voorlopige kalender voor 2014 is
bekend en ziet er als volgt uit:
26 april Koningsdag;
7 juni Braderie;
14 juni Hakkenrace Brinkhorst;
21 juni Voice of Haren;
28 juni Fietsfestijn Haren-Haren;
30 augustus Kunst- en Cultuurmarkt;
6 september Culinaire Markt;
22 november intocht Sinterklaas;
29 november Sinterklaasshow;
3 & 4 december Sinterklaas
koopavonden;
21 t/m 24 december Kerstmarkt;
21 december Kerst koopzondag;
22 & 23 december Kerst
koopavonden;
Zijn er leden die willen meehelpen
aan een van deze activiteiten,
bijvoorbeeld als ‘oproepkracht’?
stuur ons een e-mail op
activiteiten@ondernemendharen.nl.
Andere vragen en ideeën zijn
uiteraard ook welkom.
Het bestuur en de
activiteitencommissie zijn met nog
een aantal centrum activiteiten bezig,
zoals een Oktoberfest op 3 oktober.
Indien te realiseren volgt nadere
informatie zo spoedig mogelijk.

Nieuw dit jaar is een muziekfestijn op
het Raadhuisplein, mede mogelijk
gemaakt door een aantal
enthousiaste vrijwilligers, de
Oranjevereniging en Ondernemend
Haren. We hopen uiteraard dat het
ouderwets mooi weer wordt en dat er
veel bezoekers naar Haren
komen.

Onderzoek ‘Haren terug naar de
kern’.

Er zal geen ondernemer in Haren zijn
die niet bezorgd is over de situatie in
de dorpskern. De crisis heeft de
afgelopen jaren toegeslagen.
Leegstand en een teruglopend aantal
bezoekers zijn het gevolg.
Ondernemend Haren is van
mening dat er iets moet
Weet u een
Braderie 7 juni
gebeuren. Het tij moet
nieuw lid? Meld
Na Koningsdag
worden gekeerd. Dat is niet
hem/ haar aan!
zal het
iets van alleen de
nieuwe leden 50%
eerstvolgende
ondernemers. Ook het
instapkorting!
evenement de
College, de politiek, de
Braderie zijn op 7 juni
vastgoed eigenaren,
a.s. Daarvoor kunt u zich
verenigingen en inwoners spelen
nog altijd inschrijven via
daar een rol in. Het gaat nl. ook om
www.ondernemendharen.nl.
de leefbaarheid van Haren. Zeker in
het licht van de
participatiemaatschappij. Om een
Hakkenrace 14 juni
beeld te krijgen van de huidige
Hij is terug! 2 jaar geleden was de
situatie heeft de Hanzehogeschool
hakkenrace een groot succes. De
Groningen een onderzoek gedaan
organisator van de hakkenrace in
onder de centrum ondernemers en
2012, Irene Praaning, is
publiek. De uitkomst hiervan
aangeschoven bij de
verwachten we begin juni. Zodra er
activiteitencommissie van
meer bekend is zullen wij u nader
Ondernemend Haren om dit
informeren.
evenement ook dit jaar te doen
plaatsvinden. Gedetailleerde
informatie volgt nog.

Heeft u vragen?

Deze nieuwsbrief hebben wij in het
leven geroepen om u te informeren,
Parkeren met pinpas
naast de gebruikelijke kanalen. Mocht
Koningsdag 26 april
Wist u al dat in het centrum de wijze
u desondanks met vragen zitten, leg
De eerstvolgende centrumactiviteit is van betalen voor parkeren met pinpas
ons die dan alstublieft voor op
Koningsdag op zaterdag 26 april a.s. is vereenvoudigd? Er is nl. geen
secretariaat@ondernemendharen.nl.
Voor degenen die het programma niet pincode meer nodig. Simpelweg pas
Goede ideeën zijn ook van harte
kennen is als apart bestand het
invoeren, tijd instellen en op akkoord
welkom. Onze vereniging heeft de
programma van de dag bijgevoegd,
drukken. Dit bevordert de doorstroom
input van haar leden hard nodig!
zoals samengesteld door de
bij de meters.
Oranjevereniging Oranje Nassau.
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