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Plantenvak contouren school
Bert, Pauline en Harry druk bezig met het plaatsen van de planten

Plantvak aan de straatzijde is klaar
Afgelopen dinsdag werden de eerste twee rijen met planten geplaatst in het 
plantvak met vaste planten aan de straatzijde. Dit is het plantvak dat de contouren 
weergeeft van het eerste schooltje dat Schoonebeek had. Het was niet groot: 6 bij 
7,5 meter groot. Het schooltje werd waarschijnlijk omstreeks 1633 gebouwd, toen 
Hendrick Kannegieter als eerste schoolmeester in Schoonebeek begon.

Hoe dit gebouw eruit zag weten we niet precies, maar het was meestal een vrij 
eenvoudig, slecht verlicht vertrek, waarin kinderen van alle leeftijden door elkaar 
zaten, stonden en liepen. De meester was de centrale figuur. Hij zat op een grote 
stoel met lessenaar, vaak op een platform, zodat hij de klas goed kon overzien. 
Bij hem stonden een paar kinderen hun les op te zeggen. Aan de muur hingen 
bordjes met het ABC. Het onregelmatige schoolgaan en het wel zeer eenvoudige 
schoolmeubilair leende zich niet goed voor het instellen van vaste zitplaatsen, 
terwijl het hele onderwijssysteem erop gebaseerd was de kinderen juist wel door 
het lokaal te laten lopen. Omstreeks 1811 werd dit oude schooltje vervangen door 
een nieuw schoolgebouw. Albert Kuipers was hier vanaf 1813 onderwijzer.

Wat staat er in het plantenvak van de school?
We hebben op 11 juni het vak volgezet met de volgende vaste planten

Verbena nobariensis  IJzerhard

Echinacea purpurea Magnus  Zonnehoed

Persicaria amplexicaulis Blackfield Duizendknoop

Liatris spicata   Prachtschaarde

Geranium Rozanne  Ooievaarsbek

Calamagostris acutifloria Karl Förster Struisriet

Anemone hybrida  Lorelei  Herfstanemoon

Deze planten hebben een hoogte variërend van 70 tot 150 centimeter. Ze bloeien 
vanaf juni tot en met de herfst en een aantal zelfs in de winter.

Irma Finke geeft de zojuist 
geplante bloemen water
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Houtsnippers voor de picknickplek . . .

Grondwerkzaamheden op 
zaterdag 18 juni 2022

Werkdag zaterdag 18 juni 2022
08:30 - 11:30 uur

meenemen: kruiwagen & schop
aanmelden bij Bert Finke
	 bfinke@ziggo.nl
 06-2255 9118

Wat staat er te doen?

Er staan twee taken op de agenda:

grondwerkzaamheden plantvak 1 

planten zetten in plantvakken 4

De grondwerkzaamheden houden het volgende in:

grond luchtig maken met grelinette

mestkorrels uitstrooien

laagje paardenmest erop en daarna compost

rondom houtsnippers aanbrengen

Weer een deel van de houtsnippers aangebracht

Het grote stuk grond naast de contouren van de kerk is op 11 juni 2022 door 
Harry de Heij en Bert Finke voorzien van houtsnippers en ook een deel langs de 
coniferen achter het plantvak waar straks riet komt te staan.

Zo langzamerhand werken we steeds dichter naar de straat toe en worden de 
afstanden met de kruiwagen kleiner. Voor volgende week staat het plantenvak 
voor de éénjarige zomerbloeiers op de planning om gevuld te worden met 
meststoffen en compost. Dit is het plantenvak dat op de onderste foto op de 
voorgrond is te zien. 

Als dat vak klaar is kunnen ook de eerste planten die door de jongeren van Cosis 
zijn geplant een plekje in de grond vinden. Daar worden geplant: strobloem, witte 
dille, amaranth, violier, leeuwenbek, duifkruid, pimpernel en cosmea. In stroken 
van 10 meter lang. Deze bloemen worden 80-150 centimeter hoog.

Contouren van de Nicolaaskerk met op de 
achtergrond het nieuwe stuk houtsnippers


