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212 WINT WEDEROM PRESTIGIEUZE PRIJS – EEN ZILVEREN IDA 
En opdrachtgever Stichting Oude Groninger Kerken is ook in zijn nopjes 
 
212 wint wederom een zilveren International design award (IDA), dit keer voor het 
sleutelbewaardersconcept dat zij voor de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) 
bedachten en ontwikkelden. De SOGK wil met het project kinderen bewust maken van het 
erfgoed in hun eigen dorp. Vorig jaar sleepte 212 al een zilveren IDA voor MusicMonster, 
een bronzen IDA en een 'Honourable Mention' voor de boekenkast in de synagoge van 
Appingedam (eveneens een project in opdracht van de SOGK) in de wacht. 
 
De SOGK wil met het Sleutelbewaardersproject de jonge generatie dorpsbewoners bewust 
maken van de rol die de kerk speelt in het dorp, en laten nadenken over welke rol de kerk in 
de toekomst kan spelen. Zo wordt bewustzijn en interesse gewekt bij de kinderen over het 
erfgoed dat zich al eeuwen in hun midden bevindt. Aan de hand van een spel met vragen 
leren kinderen over kerk en erfgoed. Wanneer de juiste antwoorden zijn gegeven, opent zich 
door middel van een sleutel het desbetreffende ‘quizkerkje’. 
 
International Design Awards 
De International Design Awards worden jaarlijks uitgereikt in Los Angeles aan architecten en 
ontwerpers over de gehele wereld. Deze IDA’s worden uitgereikt om het werk van deze 

architecten en ontwerpers te erkennen, eren en te promoten. 
 
212 
212 is een creatief bureau in Groningen. Reclamebureau, communicatiebureau, ontwerpers, 
kunstenaars? Lastig in een hokje te plaatsen dat 212. En dat is precies waar zij voor staan. 
‘Geen trucjes, geen oude wijn in nieuwe zakken, niet denken in middelen maar eerst in 
doelen.’ Samen met onze opdrachtgevers bekijken en bepalen zij deze doelen.  
 
Wat is het project Sleutelbewaarders? 
Een kerk en een basisschool gaan een structurele samenwerking aan, door de sleutel van 
de kerk samen te delen. Het ‘delen’ van de sleutel is een feestelijk moment. Hierbij wordt een 
certificaat ondertekend door zowel de kerk als de school. De school ontvangt een 
Sleutelbewaarderskist, met daarin de sleutel van de kerk, het certificaat, het 
Sleutelbewaardersspel en educatief materiaal. De leerlingen spelen op de startdag het 
Sleutelbewaardersspel. Met een quiz in en rond de kerk kunnen de kinderen het speciale 
‘quizkerkje’ openen. Terug in de klas praten ze over wat ze in de kerk hebben gezien, en 
over de waarde die de kerk voor hen heeft of zou kunnen hebben.  
 
OBS Garmerwolde wordt achtste school op rij  
Op dinsdagmiddag 23 mei krijgt OBS Garmerwolde de sleutel van de middeleeuwse kerk in 
het dorp en hiermee wordt het startsein gegeven voor de structurele samenwerking tussen 



de school en de plaatselijke commissie die de kerk beheert. OBS Garmerwolde is de achtste 
school in de provincie die meedoet aan het project ‘Sleutelbewaarders’ van de SOGK. 
 
EINDE BERICHT 
 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke 
Woldring, medewerker pr en communicatie van de Stichting Oude Groninger Kerken tel: 050-
3672042, 06-52102342 of woldring@groningerkerken.nl 
Of met 212 Fahrenheit, Paul Mulder paul@212f.nl – 06-26076029 
 
Geïnteresseerden zijn welkom bij de kerk van Garmerwolde om 13.30 uur. Adres: Dorpsweg 
69, 9798 PD, Garmerwolde. 
 
Beeld: het Sleutelbewaardersspel 
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