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Beste dorpsgenoten, het eerstvolgende
nummer van Gört zal in mei, dus ruim na
de jaarvergadering van de dorpsvereniging, verschijnen. Dat betekent dat
dit het laatste nummer is dat ik als
bestuurslid schrijf. Met de overige
bestuursleden is echter afgesproken dat
ik vooralsnog doorga met het schrijven
van dit blad. Aangezien dit inmiddels het
achtste jaar is dat de Gört verschijnt, ben
ik wel benieuwd naar jullie reacties en
suggesties voor eventuele verbeteringen.
Dus, als je een suggestie hebt en wilt
reageren,
mail
mij
dan
even:
l.postma@rug.nl. Ik zie jullie reacties
met belangstelling tegemoet. Op de
achterpagina van dit nummer vinden
jullie de uitnodiging voor de algemene
ledenvergadering op 25 maart a.s. Zorg
dat je er bij bent en laat horen wat je
vindt van het beleid en het functioneren
van het bestuur. Tenslotte het
programma voor tweede paasdag, 25
april a.s., op pagina 3.
De CITO toets: myth busted!
Je hoort het af en toe wel op verjaardagsvisites en aan de stamtafel: de
opleiding van de basisschoolleerlingen
van tegenwoordig stelt niks meer voor

vergeleken met die van de generaties die
in de vijftiger en zestiger jaren van de
vorige eeuw naar de lagere school
gingen. Rekenen kunnen ze niet meer en
hun schrijfsels staan stijf van de fouten.
Ik geef toe dat ik ook zo mijn
bedenkingen had. Maar wil je het echt
zeker weten, dan moet je gaan meten. En
geen beter meetinstrument dan de
landelijke CITO toets die leerlingen in
groep 8 moeten maken en die bepalend
is voor het advies m.b.t. vervolgonderwijs. Ik heb dus de stoute schoenen
aangetrokken en Juf Dineke van de
Kromme Akkers gevraagd of ik zo’n
toets mocht maken. Dat mocht. Sterker
nog, ze wilde het met alle plezier
nakijken en van een advies voorzien..
Daarop toog ik vol goede moed aan het
werk om in totaal bijna 300 opgaven te
maken over taal, rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Laat
ik, om een lang verhaal kort te maken,
direct maar erkennen dat de huidige
leerlingen in groep 8 flink wat meer
kennis hebben van de wereld om hen
heen dan hun leeftijdgenootjes van zo’n
halve eeuw geleden. En ook met hun
vaardigheden in rekenen en taal is
weinig mis. Ze leren het alleen anders

dan in mijn tijd; meer spelenderwijs en
met meer plezier dan wij op de ouderwetse op gehoorzaamheid en discipline
gestoelde manier waarbij de meester
nooit te beroerd was om je een draai om
je oren (of erger) te geven als hij vond
dat je die verdiend had. Hoe kan het dan
toch dat ik soms werkstukken van
studenten onder ogen krijg die vergeven
zijn van taal- en schrijffouten? Juf
Dineke had daarvoor een simpele
verklaring: de taalvaardigheid van
leerlingen in groep 8 van het basisonderwijs blijkt beter te zijn dan die van
leerlingen in de hoogste klas van het
middelbaar onderwijs. Met andere
woorden: in het middelbaar onderwijs
wordt verwaarloosd wat in het
basisonderwijs is aangeleerd! We
kunnen rustig concluderen dat het een
mythe is dat het basisonderwijs van nu
slechter zou zijn dan dat van een halve
eeuw geleden en die mythe is hierbij dus
“busted”. Nu wilt u natuurlijk graag
weten hoe ondergetekende op de toets
heeft gescoord. Laat ik volstaan met een
anekdote: tijdens de oorlog werden
generaal Eisenhower en premier
Churchill uitgenodigd om een nieuwe
Amerikaanse karabijn uit te proberen.
Beiden mochten een aantal schoten
lossen op een schietschijf. Aan het eind
bleek dat Eisenhower
treffers had
geplaatst. De schijf van Churchill werd
echter heel tactvol weggehaald voordat
zijn resultaten door de aanwezige journalisten bekeken konden worden..
Lambertus Postma
Paasduik 2011
Ook dit jaar zal op tweede paasdag een
aantal (voormalige) Garnwerders het
Reitdiep in duiken. Dit alles vindt plaats
om 13.30 uur bij de steiger van het
Pierebadje. Aanmelding niet nodig;
zwemkleding verplicht. Na afloop kun je
een warme douche nemen in de tuin van

de fam. Van Reijswoud op de Hanekamp.We verwachten dit jaar meer deelnemers dan in voorgaande jaren omdat
Pasen laat valt en het water in ieder
geval veel warmer zal zijn dan op
Nieuwjaarsdag..
Auke Schotanus en Age van der Mei
Parkeerproblematiek
In de periode 1 april – 1 oktober geldt
voor de Hunzeweg een parkeerverbod.
Verkeer wordt via te plaatsen bewijzering naar parkeerruimtes verwezen. Op
hoogtijdagen kan door organisatoren ook
voor de Krassumerstraat een parkeerverbod worden aangevraagd. Het
gebruik van de parkeerplaats achter de
begraafplaats wordt aangemoedigd. Er
zijn plannen voor een voetpad vanaf de
parkeerplaats tussen school en begraafplaats door naar de Hunzeweg. Tevens
wordt bekeken wat er gedaan kan
worden aan de grote hoeveelheid
hondepoep op de parkeerplaats.
Uitslag sigarenrookwedstrijd
De sigarenrookwedstrijd op 29 januari in
’t Woaterbörgje heeft voor wat de
plaatselijke deelnemers betreft, de
volgende uitslag opgeleverd:
Peter Nooren: 2,49 uur, Mark Nooren:
2,27 uur, Johan Keizer: 1,51 uur,
Richard Kramer: 2,29 uur, Sjors
Siersema: 1,36 uur, Sip Siersema: 1,50
uur, Brecht Hilgersom: 2,21 uur, Corrie
van Dijken: 1,47 uur, Erik Medema: 20
minuten, Johan Faber: verslapen.
Agenda
- 27 maart, 12.00-15.00 uur: muzikale
lunch m.m.v. La Vida, Marietta Rust,
Hielke de Boer en Bert Kooistra in de
doorrit van Hammingh.
- 24 april, 13.00-16.00 uur: muzikale
lunch m.m.v. mezzo sopraan Karin
Strobos in de doorrit van Hammingh.

Onderhoud Oostumerweg
Uit welingerichte kringen hebben wij
vernomen dat er dit jaar groot onderhoud
aan de Oostumerweg gepleegd gaat
worden. Voorbereidingen daartoe zijn al
in gang gezet.
Gevraagd:
- vrijwilligers die mee willen doen aan
het klootschieten in Rossum: bel
0646782331. Zie ook de vorige Gört.
- klachten of aanmerkingen m.b.t. uw
woonomgeving t.b.v. het dorpskernenbezoek van B&W op 6 april.
Reacties mogelijk tot 20 maart:
0646782331. Zie ook de vorige Gört.
- ideeën m.b.t. Garnwerd Grandioos:
mail naar totsinas78hotmail.com. Zie
ook de vorige Gört.
- vrijwilligers voor het mee helpen
organiseren van de braderie tijdens
Garnwerd Grandioos: bel voor
informatie of opgave 0646782331.
Wist u dat:
- de capuchon van Hein Zeevalking
een eldorado is voor drinkebroers?
- Sarah onderweg is naar de Kromme
Akkers?
- Martje van der Ploeg geen bonensoep
kan maken?
- De beroemdste koe van Garnwerd op
non-actief is gesteld?
- er onderwijzers zijn die in een jolige
bui hun auto midden op de Grote
Markt plegen te parkeren?
Deze Gört wordt gesponsord door:

VOF G & J Logistiek
Voor al uw opslag & vervoer
Ringoven 2
9951 SB Winsum
Tel: 050-3049310

Paasfestiviteiten
Op tweede paasdag, maandag 25 april a.s.,
organiseert de dorpsvereniging haar
jaarlijkse paasfestiviteiten.
Eieren zoeken:
Voor kinderen t/m groep 8 van de
basisschool. Om 13.15 uur verzamelen wij
ons op het oude schoolplein en lopen dan
samen naar de plaats waar de eieren
verstopt zijn. Ouders van kinderen tot zes
jaar mogen mee om toezicht te houden. Zij
mogen echter niet mee helpen zoeken. Er
zijn een paar genummerde eieren verstopt.
Wie zo’n ei vindt, krijgt een presentje.
Neut’n schait’n:
Om 14.30 uur gaan we neut’n schait’n in de
schuur van Nooren. Iedereen kan meedoen
en voor de hele kleintjes wordt een aparte
baan uitgezet waar niet om geld maar om
paaseitjes wordt gespeeld. Vergeet niet om
voldoende kleingeld mee te nemen!
Knutselen met eieren:
Tijdens het neut’n schait’n is er voor de
kleuters gelegenheid om onder begeleiding
te knutselen met paaseieren. Daarvoor wordt
in de schuur van Nooren een aparte hoek
vrijgemaakt.
Eieren gooien:
Later in de middag kan iedereen meedoen
aan het spel ‘eieren gooien’. Dit spel wordt
gespeeld door teams van twee personen. De
spelregels worden ter plekke uitgelegd. Dit
spel is voor zowel deelnemers als publiek
altijd erg leuk. Kom niet al te netjes gekleed
want er wil nog wel eens een ei buiten de
baan komen..

Uitnodiging
Het bestuur van de dorpsvereniging Garnwerd en omstreken nodigt de leden uit tot het
bijwonen van de

algemene ledenvergadering
op vrijdag 25 maart 2011 om 20.00 uur in de bovenzaal van café Hammingh.

Agenda
1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vergadering van 19 maart 2010 is op de vergadering
verkrijgbaar. Indien u dit verslag eerder in uw bezit wilt hebben, kunt u contact
opnemen met de secretaris, L. Postma (tel. 621532)

4.

Bespreken van gehouden, lopende en komende activiteiten

5.

Financiën
financieel verslag 2010
voorstel begroting 2011
vaststellen contributie

6.

Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid

7.

Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is Harriët Visscher. Aftredend en niet herkiesbaar is
Lambertus Postma. Kandidaten voor het bestuurslidmaatschap kunnen zich tot
uiterlijk 25 maart a.s. om 18.00 uur melden bij de secretaris (tel. 621532).

8.

Rondvraag

9.

Sluiting
****

