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Luchtfoto van de aanleg en bouw van het viaduct in de A28 nabij de Meerweg.

Bij het samenstellen van dit jaarverslag bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Voorzitter:
Mevr. Annet Boekel ( waarnemend)
Secretaris:
Dhr. Henk Bazuin
Penningmeester: Dhr. Henk Bazuin
Bestuursleden: De heren Henk Abbring en Jaap Vrieling
Vacatures:
3
Bestuur.
Het zittende bestuur bestaat uit 4 personen.
In 2018 heeft het bestuur 9 keer vergaderd. Er is beurtelings bij de bestuursleden thuis vergaderd.
De heer Jan Fokke de Boer die in de ledenvergadering van 23 mei 2017 gekozen wordt als voorzitter, is op 2 april 2018
overleden in de leeftijd van 69 jaar. We verliezen in hem een kundige bestuurder.
Mevrouw Annet Boekel biedt aan de voorzittersrol ad interim te vervullen tot aan de volgende ledenvergadering.
Daar het bestuur na het overlijden van de heer De Boer uit slechts 4 personen bestaat, wordt een oproep aan de leden
gedaan, zich beschikbaar te stellen als bestuurslid. Hierop komen gelukkig meerdere reacties.
Henk Bazuin vervult de dubbelfunctie penningmester/secretaris en wil graag ontlast worden van een aantal activiteiten.
De heer Henk Bakker biedt aan, hulp te willen bieden bij de contributie-inning.
Henk Werners zal daar waar nodig vragen op historisch gebied beantwoorden aan de vraagstellers.
Mevrouw Hermien Noordhoff stelt zich beschikbaar om mee te draaien in het bestuur om daar een coördinerende rol te
vervullen voor de activiteiten behorende bij de website, het verenigingsblad en de publicaties in Haren de Krant. Ook de
begeleiding van onderdelen van andere werkgroepen zal ze op zich nemen.
De heer Eppo van Koldam wil graag de sfeer van de bestuursvergaderingen proeven om te kunnen bepalen welk
aandeel hij kan leveren in het bestuur. Hij is aanwezig als gast vanaf de zomervakantie.
De heer Jaap Vrieling geeft te kennen nog 1 jaar mee te willen draaien en in de ledenvergadering van 2019 voortijdig af
te treden.
Old Go heeft de ANBI status toegewezen gekregen door het Ministerie van Financiën.
Ledenbestand en donateurs.
Leden.
Aantal per 01-01-2018
222
Ingeschreven
14
Overleden
5
Uitgeschreven
11
Aantal per 31-12-2018
220
De opzeggingen van de uitgeschreven leden zijn om verschillende redenen.
Het aantal van nieuwe 14 leden toont dat Old Go iets betekent voor de inwoners van Haren, Glimmen Noordlaren en
Onnen. Zelfs oud inwoners melden zich aan als lid

Gezien de relatief gemiddelde hoge leeftijd is het niet verwonderlijk dat er elk jaar een aantal leden overlijden.
Het aantal donateurs is constant en bestaat uit 11 personen.
De jaarvergadering.
De algemene ledenvergadering is gehouden in Zalencentrum Astoria in Haren op 27 februari 2018.
Mevrouw Klaassien Timmer uit Noordlaren heeft een diavoorstelling over Noordlaren gegeven en heeft de beelden
voorzien van informatief commentaar. Ze werd hierbij ondersteunt door Henk Abbring
Activiteiten.
23 januari:
Lezing door de heer Hein Bloemink over verdwenen winkels in Haren.
27 februari:
ALV in Zalencentrum Astoria in Haren met lezing over Noordlaren
14 april:
Bezichtiging Tuindorpschool en excursie door Tuindorp.
3 mei:
Aanwezig bij de 3 mei herdenking in de Appelbergen.
8/9 sept. :
Open Monumenten Dag. In samenwerking met het Historisch Platform Haren.
15 sept.:
Kunst en Cultuurmarkt Haren.
8 oktober:
Dag van de Groninger Geschiedenis. Groninger Archieven.
17 november:
Plaatsing stenen beeld bij zorgboerderij De Mikkelhorst met aansluitend excursie.
De leden zijn gewezen op de excursies die gehouden worden op de Zuiderbegraafplaats in Groningen. Hiervan is op
geringe schaal gebruik van gemaakt.
Er is in overleg met mevrouw Wil Legemaat een project opgestart om samen met leerlingen van basisscholen voor het
onderhoud van de geplaatste Stolpersteine in Haren te zorgen..
Infocentrum en archief.
Eén van de leden heeft een paar archiefkasten die hij niet meer gebruikt, aan Old Go geschonken, Er is nu voldoende
opbergruimte. Sinds het eind van het jaar is een groep leden actief om het archief op orde te brengen zodat er meer
overzicht ontstaat. De aangeboden jaargangen van het Harener Weekblad worden verwerkt.
Uit de nalatenschap van het overleden verenigingslid Freerk Mulder heeft Old Go een groot aantal boeken mogen
ontvangen. Af en toe worden ook nieuw uitgegeven boeken ontvangen zoals het boek geschreven door Henk Werners
over Vervlogen jaren in Haren. Ali Bakker heeft het aan haar aangeboden eerste exemplaar doorgegeven aan Old Go.
Ook wordt besloten dat vanaf 2019 het infocentrum 1 keer per maand geopend zal zijn voor bezoekers. Dit besluit is
genomen vanwege het gering aantal bezoekers en .een moeilijk te vervullen personele bezetting.
Er zijn contacten met de gemeente Haren geweest om te kijken naar een ander onderkomen voor het archief en
infocentrum. Het huidig onderkomen in de kantine van de judoschool is niet geëigend om er een eigen thuis van te
maken. Bovendien is de toegankelijkheid slecht.
Helaas zijn er geen mogelijkheden bv. in leegkomende scholen. Misschien zijn er mogelijkheden om samen met het
Groninger Landschap en klooster Yesse iets te regelen op dit punt.
Website.
De heer Dick Schaap onderhoudt de website van de vereniging. De huidige website zal worden vervangen door een
nieuwe versie. Hieraan wordt gewerkt door Dick Schaap en Hermien Noordhoff.
Historisch Platform Haren.
Het HPH wordt gevormd door vertegenwoordigers van Stichting Bezoekerscentrum Klooster Yesse,
de Harener Historische Commissie, Stichting Gedeelde Verhalen en Harense Historische Kring Old Go.
De Stichting Gedeelde Verhalen heeft afgehaakt. Gezien de commerciële doelstelling was er geen aansluiting.
Namens Old Go heeft Henk Bazuin zitting in het platform.
Het HPH heeft de organisatie van de Open Monumentendag op zich genomen omdat dit een goede combinatie leek voor
de jaarlijkse activiteit onder de naam ”Verdwenen………………………..”
Zie hiervoor onder Monumentendag.
Toen het zeker was geworden dat de gemeente Haren zal opgaan in de gemeente Groningen, evenals de gemeente Ten
Boer, zijn er contacten gelegd met culture organisaties in de gemeente Ten Boer om samen te kijken naar eventuele
samenwerking in de richting van de nieuwe gemeente Groningen op het gebied van historisch culturele activiteiten zoals
bv de Open Monumentendag die nu gesubsidieerd wordt door de gemeente Haren. Dit overleg zal in 2019 voortgezet
worden.
Monumentendag.
De Open Monumentendag 2018 is door het Harens Historisch Platform georganiseerd.
Thema: Verdwenen waterwegen in de gemeente Haren
De opening heeft plaatsgevonden in de kerk van Noordlaren door wethouder Mathilde Stiekema, gevolgd door een lezing
door Eppo van Koldam over de verdwenen waterwegen. Hiervoor is een boekje gemaakt dat aan alle belangstellenden
voor de activiteiten is aangeboden.
Activiteiten vonden plaats vanuit Noordlaren ( vaartocht en huifkartocht over het Zuidlaardermeer en de Osdijk naar
Palingrokerij Vos. In Essen werd een lezing en struuntocht gehouden onder de naam van het thema “Op zoek naar
verdwenen waterwagen” en in Haren kon onder leiding van Henk Werners gepraat worden over het verdwenen Haventje
van Haren.Totaal hebben ongeveer 100 mensen deelgenomen aan de activiteiten.
Werkgroepen.
Een aantal werkgroepen is actief zoals het archief, het fotoarchief en het verenigingsblad Harens Old Goud.
Ook is er een schrijfrooster voor de stukken in Haren de Krant.
Nog steeds is een werkgroep “oude kaarten” actief om een publicatie bewerkstelligd te krijgen.
In deze werkgroep is ook een lid van Old Go vertegenwoordigd.
Er is in november een aparte bijeenkomst geweest met mensen die zich in willen zetten voor het op orde brengen van
het archief. Zie hiervoor ook onder Archief.
Ten slotte.
Het bestuur erg is blij met de geweldige ontwikkeling van Old Go en wil alle mensen die dit mogelijk maken van harte
bedanken.

