
Harense Historische Kring Old Go 

 

Inleiding 

Hierbij een beknopt verslag van de organisatie en de activiteiten over het jaar 2020. 

 

Bestuur 

Het bestuur bestond in 2020 uit 5 personen: 

Eppo van Koldam  voorzitter 

Henk Bazuin   penningmeester 

Henk Dröge   secretaris 

Hermien Noordhoff  lid    

Henk Abbring   lid 

 

Gedurende 2020 heeft het bestuur 4 keer vergaderd en in de meeste gevallen was dat digitaal of bij 

één van de bestuursleden thuis. 

 

Aantal leden 

Het ledenbestand van Old Go liet in 2020 een lichte stijging zien . 

 

Stand per 01-01-2020:  221 

inschrijvingen 2020:   26 

overlijden:    4 

opzeggingen:    4 

Stand per 31-12-2020:  237 

 

Leden die opzeggen geven over het algemeen geen reden op. 

20% van het ledenbestand (45 personen) is ouder dan 80 jaar. Slechts 2 personen van het totale 

ledenbestand is jonger dan 40 jaar. 

Het aantal donateurs is constant gebleven en bestaat uit 11 personen. 

 

Jaarvergadering 

De jaarvergadering werd op 27 februari 2020 gehouden in de Hoeksteen te Noordlaren. 

Aanwezig waren buiten het bestuur en de financiële commissie 37 leden. Na de vergadering was er 

een boeiende voordracht van de heer Jim Klingers over het Huis “de Groninger Punt te Glimmen” . 

 

Activiteiten 

In 2020 hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: 

21 januari : lezing Sipke de Wind over de bevrijding van Haren met als titel  "Hoe Haren aan 

een ramp is ontsnapt". 

27 februari :lezing van de heer Jim Klingers over Huize de Groninger Punt 

13 september :excursie Hof van Hemmen 

De lezing van de heer Klingers volgde na de algemene ledenvergadering in februari. Door Old Go 

werd deelgenomen aan een initief van de Culturele Raad Haren om ter gelegenheid van 75 jaar 

vrijheid een groot aantal activiteiten in Haren te organiseren. Verder dan de bovengenoemde lezing 

van Sipke de Wind is het echter door de coroana-crisis niet gekomen. De opzet van een fietstocht 

langs plaatsen in Haren met een link naar WO-II was bijna gereed, maar de activiteit moest – net als 

alle andere activiteiten uit het programma van de Culturele Raad - worden opgeschort. 

 

Informatiecentrum + archief 

Het infocentrum aan de Oude Brinkweg (kantine judovereniging) is elke eerste donderdagmiddag 

van de maand geopend. Er wordt hard gewerkt door een groot aantal vrijwilligers om allerlei 

archiefmateriaal, documentatie, lectuur en literatuur te ordenen en toegankelijk te maken. 



Op zich bevindt het infocentrum zich in een mooie ruimte, maar het is geen eigen “thuis” en de 

toegankelijkheid laat te wensen over. Pogingen om een betere ruimte te vinden zijn tot nu toe op 

niets uitgelopen. Ook het informatiecentrum is vanwege de coronacrisis voor een groot gedeelte van 

het jaar gesloten gebleven. 

 

Website 

De website ziet er uitstekend uit. De heer Dick Schaap is nog steeds webmaster. Hermien 

Noordhoff is de webredacteur. Zij zorgt er voor, dat berichten op de website worden geplaatst en de 

inhoud actueel blijft.                                                                                                                            

De uitgaven van Old Goud zijn digitaal raadpleegbaar tot en met het jaar 2018. Vanaf 2019 is alleen 

een samenvatting van de inhoud te lezen.  Ook de columns van Eppo van Koldam die voorheen in 

het Harener Weekblad te lezen waren, staan nu op de website vermeld. 

Historisch Platform Haren 

Het Historisch Platform Haren wordt gevormd door vertegenwoordigers van Stichting 

Bezoekerscentrum Klooster Yesse, de Harener Historische Commissie en de historische vereniging 

Old Go. Namens Old Go heeft Hermien Noordhoff zitting in het platform. In 2020 is het Historisch 

Platform Haren niet bijeen geweest. 

 

Open Monumentendag 

Old Go organiseert al vele jaren de inhoud van de Open Monumentendag in de (voormalige) 

gemeente Haren. De eerder genoemde excursie “Hof te Hemmen” stond dit jaar op de agenda. In 

verband met corona werd gekozen voor kleine groepen deelnemers die langs de objecten Boerderij 

Laankamp, Huize Warmolts, de Jorissenwijk, de fabriek van Boddendijk en Huize Buitenzorg 

geloodst werden. 

Ruim 140 deelnemers hebben deelgenomen aan deze dag en de reacties tijdens en na afloop van 

deze zaterdag waren bijzonder enthousiast.   

 

Werkgroepen 

Een aantal werkgroepen is actief zoals het archief, het fotoarchief, en het verenigingsblad Harens 

Old Goud. De inzet van alle werkgroepleden is onmisbaar voor het goed functioneren van de 

vereniging. Van het blad Harens Old Goud zijn in 2020 weer twee prachtige nieuwe uitgaven in 

kleur verschenen. 

 

Tenslotte....... 

Het bestuur is bijzonder content met de diverse ontwikkelingen binnen en buiten de historische 

vereniging Old Go en wil alle mensen die dit mogelijk maken hartelijk danken 


