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Project X en andere gewichtige gebeurtenissen

1 Het jaar 2012 was een hard gelag voor onze noordelijke Groene Parel: er was namelijk 
een overvloed aan superhectische gebeurtenissen zoals Project X, de nieuwbouw 
van horeca-etablissement in art-decostijl Intermezzo, het wegbonjouren van een 
gestreste wethouder en het gênante leeglopen van het roestvrijstalen zwembad van 
accommodatie Scharlakenhof.

2 Het onderzoek naar die Project X-ongeregeldheden kostte een x-aantal euro’s inclusief 
btw, terwijl de dorpsguerrilla’s met lelijke X-benen die verantwoordelijk waren 
voor omvergehaald straatverlichtingsmeubilair niet eens allemaal bij de rechter-
commissaris of de officier van justitie werden voorgeleid.

3 De aangerichte schade hebben we inmiddels gedeletet uit onze herinnering, maar 
deze viel ook in het niet bij het laconieke en vileine wegschoffelen van de befaamde 
groenbeboomde bult op het Raadhuisplein, het allerlaatste Hondsrugrestantje van 
Harens roemruchte verleden.

4 Maar onze dorpse horecatycoon (taikoen) Gert, ook bekend van zijn Astoriasnackbar 
en de visplas Sassenhein, had gewoon zijn leges betaald, zodat het eigenlijk het 
college van burgemeester en wethouders was dat en bloc had zitten slapen, en dat 
dus ook verantwoordelijk was voor veel ingezondenbrievenschrijverij.

5 De politieke nieuwkomer Gezond Verstand Haren daarentegen heeft het voorbije 
jaar goed opgelet en had alle antennes continu uit voor een behoeftepeiling bij echt 
iedereen, of het nu ging om Groningers, Drentenaren, Eskimo’s, indianen, Lelystatters, 
Zuid-Hollanders of islamieten.

6 Ook konden we in Haren het afgelopen jaar nieuwe initiatieven verwelkomen 
zoals kinderyoga, een armestudentenhotel en een tapasrestaurant, waarbij 
trouwens ook de radio-uitzendingen van Haren FM vanuit een opgekalefaterd 
verpleegstersappartementje een choquerend grote rol speelden.

7 En vergeten we niet Haren de Krant, waarin niet alleen volop ruimte is voor rare 
sperziebonen die prowildedierencircus zijn, maar ook voor de zich het apezuur 
werkende redacteur-columnist Hein Bloemink, die beslist geen potjeslatijn schrijft.

8 Maar goed, laten we het jaar gaan afsluiten met een staakt-het-vuren en een 
lekker glaasje curaçao, en niet meer non-stop de zielenpoot uithangen; want dat is 
tenhemelschreiend sneu en daar schieten we geen sikkepit mee op. Vrolijk kerstfeest 
dus allemaal!


