
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Beste leden van Groei & Bloei Meppel en regio, 
 

 
Dit is de tijd van het jaar, waar het 
allemaal om draait bij Groei en Bloei. 
Afgelopen weekend, 15/16 juni, was 
het landelijk Open tuinen weekend. 
Maar liefst 11 tuinen van onze 
afdeling deden mee!  Daaruit blijkt 
wel dat de afdeling bruist van het 
leven en enthousiasme. De schrale, 
droge zomer van 2018 lijkt nu  ver 
achter ons te liggen.  
 
De tuinen laten zich nu van hun beste 

kant zien. Meer rozen dan ooit, frisgroene gazons en fleurige borders. De natuur heeft 
zich prachtig hersteld. We hadden een fijne dagtrip naar Gardenista en van de 
deelnemers aan de meerdaagse reis naar Parijs e.o. hoorden we enthousiaste verhalen. 
Daar doen we het voor! 
 
Zo hopen wij dat bijgaand lezingenprogramma voor het seizoen 2019/2020 u net zo blij 
maakt als ons. De start van het lezingenseizoen is op 18 september, met  Modeste 
Herwig.  Zij heeft de kennis over tuinieren met de paplepel binnengekregen; haar 
grootvader en vader gingen haar voor. Met meer dan 30 boeken op haar naam kunnen 
we niet om haar deskundigheid heen. Maar ook de overige lezingen mogen er zijn. Zoals 
de lezing van Hans Ringers over de ‘Dutch Wave’, het nieuwe tuinieren of Wilfred Hilbers, 
die ons meeneemt naar de levende begraafplaatsen; Arjan Schepers, kweker van 
bijzondere vaste planten, komt in februari 2020.  
Kortom: van september tot en met april hebben we voor elk wat wils: lezingen en 
workshops. Noteer de data alvast in uw agenda. Wij hopen u tegen te komen. 
 
Tilly Vriend, voorzitter Groei en Bloei Meppel en regio, 23 juni 2019 

Karin Hilbers      secretaris 

Haagwinde 2 

7944 NZ Meppel   Tel. 06-52501902 

Tilly Vriend   Tel. 0522-282686  voorzitter 
Piet Koster   Tel. 0522-855510  penningmeester 
Caroline Hendriksen  Tel. 06-13849121  bestuurslid en pr 
Baukje Miedema   Tel. 0522-253900  bestuurslid 
Karin Sebėl   Tel. 06-24406935  bestuurslid 
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Toegang tot de lezingen: 
 
 

- De lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden van Groei&Bloei en hun partner. 
- Elk lid mag één keer per jaar een introducé meenemen; die hoeft geen entree te 

betalen.  
- Om te stimuleren dat jongeren onze lezingen bezoeken, betalen personen 

jonger dan 40 jaar geen entree. 
- Niet-leden betalen € 5,00 entree. 

 
 

Woensdag 18 september 2019 
 

Modeste Herwig: “Het kleurenpalet van de tuinontwerper” 
 
Zolang zij tuiniert is Modeste gefascineerd door het 
wonderlijke verschijnsel Kleur.  
Kleur is een krachtig expressiemiddel en zeer bepalend voor 
de sfeer van een tuin. De kleurige bloemen en bladeren 
vormen als het ware het “schilderspalet” voor de 
tuinkunstenaars, aldus Modeste. 7 jaar werkte zij in de 
modeltuinen in Lunteren van haar vader Rob Herwig om 
praktijkervaring op te doen. In haar eigen tuin, 
experimenteert ze met kleurgebruik in een ruime border, 
ook heeft ze een moestuintje, een proeftuin en een vijver.  
 
 

Ze heeft al honderden lezingen gegeven en tuinrubrieken voor verschillende tijdschriften 
geschreven, en op haar 25e is Modeste begonnen met het maken van tuinboeken. 
inmiddels  staan er 30 titels op haar naam. Voor het maken van deze boeken doet 
Modeste inspiratie op in veel opengestelde tuinen. Ze maakt zelf de foto’s voor haar 
publicaties. Tijdens de lezing krijgt u fraaie voorbeelden te zien van binnen- en 
buitenlandse tuinen, waarin kleur een belangrijke rol speelt. Modeste vertelt hierbij over 
de kleurentheorie voor tuiniers, harmonieuze en contrastrijke kleurcombinaties en ook 
bijzondere tuinplanten komen aan bod. 
 

Plaats:   Schouwburg Ogterop in de Engelenbak 
  Zuideinde 70, 7941 GK Meppel 
Aanvang:  20:00 uur 
  



 Vrijdag 20 september 2019 
 

Workshop najaarsboeket samenstellen 
 
Deze workshop is onder voorbehoud. 
Onder begeleiding van Caroline en Karin (leden van het bestuur) wordt er een 
najaarsboeket samengesteld. De workshop vindt plaats in de inspirerende tuin van de 
“Vriendenhof”. De materialen die worden gebruikt, zijn afkomstig uit deze tuin en 
worden eventueel aangevuld met ingekochte materialen. Tijdens de workshop wordt u 
voorzien van koffie of thee en wat lekkers.  
 
Opgave uiterlijk tot 13 september bij Baukje Miedema,  
Tel: 0522 253900, e-mail: b.miedema@telfort.nl  
 

Plaats: De Vriendenhof 
Veneweg 1 

7946 LA Wanneperveen 
Aanvang: 14.00 tot ongeveer 16.00 uur 
De kosten van deze workshop bedragen €15,00 
 
  

mailto:b.miedema@telfort.nl


Woensdag 23 oktober 2019 
 

Hans Ringers: “Dutch Wave” 
 
De term Dutch Wave kwam van een Zweedse botanicus en sloeg op de ontstane 
stroming in de Nederlandse tuincultuur. Vóór de eeuwwisseling ontstonden er  tuinen 
met als kenmerk een meer natuurlijke,  lossere beplanting. Dat was het gevolg van onder 
andere het weven van hoge en lage planten door elkaar. 
 
Piet Oudolf, Rob Leopold, Henk Gerritsen en Ton ter Linden waren de voorlopers van 
deze stroming. Het gebruik van vaste planten, eenjarigen, grassen en bolgewassen 
gecombineerd, die het hele jaar door de moeite waard zouden zijn. Hiermee creëerden 
ze zo’n weldadige sfeer, dat je de indruk  krijgt in wonderbaarlijk mooi natuurschoon te 
zijn beland.  
 
Piet Oudolf is waarschijnlijk de meest invloedrijke tuinontwerper van Nederland en in het 
buitenland misschien nog wel beroemder dan hier en de belangrijkste vertegenwoordiger 
van de Dutch Wave. De Vlinderhof en Piet’s eigen tuin in Hummelo, tuinen in Engeland, 
o.a.  Pensthorpe, Scampston Hall en tuinen in Duitsland van zijn hand, komen vanavond 
voorbij. Ook wordt er aandacht besteed aan privétuinen in binnen- en buitenland met 
het stempel: Dutch Wave. 
 

Plaats:  Schouwburg Ogterop in de Engelenbak 
  Zuideinde 70, 7941 GK Meppel 
Aanvang:  20.00 uur 
 

 
  



Vrijdag 8 November 2019 
 

Workshop Bollenmand vullen 
 
Wegens groot succes nogmaals de workshop “bollenmand vullen” 
 
Deze workshop is onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen. 
We gaan een mand vullen met zo’n 100 voorjaarsbollen om in maart/april van 2020 te 
kunnen genieten van een prachtige bollenmand. Kosten € 30,- per mand. 
 

Plaats:  Kwekerij-tuincentrum Bert Visscher 
  Kolderveen 21, 7948 NG Nijeveen 
  Aanvang: 14.00 uur 
 
Aanmelden vóór 4 september bij Piet: pietkoster@ziggo.nl of Caroline: 
multiflora12@gmail.com  
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Donderdag  21 november 2019 

 
Henk Wiebe van der Meulen: “Fotografie van allerlei vogels, vooral in het natte 
gebied” 
 
Na jaren een praktijk voor fysiotherapie/manuele therapie in Meppel gerund te hebben, 
besloot Henk Wiebe dat het tijd werd voor een zinvolle invulling van de vrije tijd. Ook 
maatschappelijk ( voorzitter FC Meppel en De Meppeler Hengelaarsvereniging ) had hij 
ondertussen besloten gas terug te nemen. Gezien zijn van jongs af aan bestaande 
belangstelling voor de natuur, was de keuze niet zo moeilijk. Het vastleggen van vogels 
via fotografie leek hem het meest boeiend. De vele aspecten van deze hobby zijn een 
uitdaging, waarin je elke keer weer voor verrassingen komt te staan en daardoor 
geprikkeld wordt om steeds maar opnieuw tot “betere“ opnamen te komen. 
Deze lezing wordt in samenwerking met de Natuurbeschermingswacht Meppel 
georganiseerd. 
 
 

Plaats:  Schouwburg Ogterop in de Engelenbak 
  Zuideinde 70, 7941 GK Meppel 
Aanvang:  20:00 uur 
 

   
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Workshop Kerststuk: onder voorbehoud 
 
Deze workshop is onder voorbehoud en de datum wordt in november 2019 vastgesteld. 
De kosten bedragen € 25,- inclusief alle materialen. 
 
Opgave uiterlijk tot 1 december bij Baukje Miedema,  
Tel: 0522 253900, e-mail: b.miedema@telfort.nl  
Plaats: Terra MBO Meppel 
Werkhorst 56, 7944 AV Meppel 

Aanvang: 16.00 uur tot plusminus 18.00 uur.  
 

December 2019 

mailto:b.miedema@telfort.nl


 
 
 
 
  



 

Donderdag 23 januari 2020 

 

Wilfred Hilbers: “Levende Begraafplaatsen” 
 
Als landschapsarchitect is Wilfred één van de weinige gespecialiseerde begraafplaats-
ontwerpers van Nederland. Zijn ontwerp voor uitbreiding van de Kranenburg Zwolle was 
spectaculair anders dan de traditionele begraafparken en trekt veel meer bezoekers dan 
nabestaanden alleen. Met zijn Buro Stad en Land werkt hij aan nieuwe begraafplaatsen, 
uitbreidingen en renovaties. Hij tekende o.a. de buitenruimte van het crematorium in 
Meppel en werkte aan het ontwikkelingsplan voor de begraafplaatsen Meppel en 
Nijeveen. 
 
Begraafplaatsen zijn niet dood(s). In grote steden vormen begraafplaatsen de weinige 
nog rustige gebieden. Naast gedenken vormen ze voor veel mensen de plaatsen om tot 
rust te komen. Dieren vinden er schuil-, nestel- en fourageerplaatsen. Juist op veel 
begraafplaatsen vind je de meest bijzondere planten, zowel natuurlijk, als aangeplant. 
Begraafplaatsen leveren ons een schat aan cultuurhistorische waarden, er zijn trends 
(zoals natuurbegraven) en ontwikkelingen in begraafvormen en asbestemmingen en er 
ontstaan nieuwe functies. Wilfred neemt u ook mee naar het buitenland waarbij hij in 
vogelvlucht een beeld geeft van de lijkbezorging in andere culturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaats:  Schouwburg Ogterop in de Engelenbak 
   Zuideinde 70, 7941 GK Meppel 

Aanvang:  20:00 uur 
 
 
 
 
 
 



 
 

Donderdag 13 februari 2020 

 

Arjan Schepers: “Waarom groeit mijn plant niet”? 

 

Arjan Schepers is eigenaar van een vaste plantenkwekerij met een  bijzonder assortiment 

in Mariënheem (bij Raalte). Hij kweekt alledaagse soorten en variëteiten maar ook heel 

bijzondere. In zijn lezing legt hij uit welke planten hij kweekt en welke niet (en waarom!).  

Veel nadruk ligt op de herkomst van de planten in de natuur; de natuurlijke standplaats. 

Een plant groeit en bloeit immers het best op een plek die zoveel mogelijk lijkt op haar 

natuurlijke standplaats. Toch maken we allemaal dezelfde fout: we kopen een prachtig 

bloeiende plant en thuis gaan we er een plekje voor zoeken. Eigenlijk zou het andersom 

moeten: zoek de plant uit bij de plek die je hebt. De kans op succes is dan veel groter; de 

plant heeft het in uw tuin naar zijn zin en zal mooier bloeien. Tijdens de lezing zal Arjan 

Schepers uitleggen hoe hij planten indeelt op basis van hun natuurlijke standplaats en 

hoe dat helpt bij het succesvol samenstellen van een mooie en gezonde beplanting voor 

iedere plek.  

 

Natuurlijk laat hij ook veel foto’s zien van interessante en nieuwe vaste planten en zal hij 

wat planten meenemen voor de verkoop. 

 

Plaats:   Schouwburg Ogterop in de Engelenbak 

   Zuideinde 70, 7941 GK Meppel 

Aanvang:  20:00 uur 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Donderdag 19 maart 2020 
 

Algemene ledenvergadering 
 
Hierna nog een lezing of presentatie, informatie volgt later in de nieuwbrief. 
 

Plaats:   Schouwburg Ogterop in de Engelenbak 
  Zuideinde 70, 7941 GK Meppel 
Aanvang: 19:15 uur 
 
 

Donderdag 16 april 2020 
 

Plantenruilbeurs 
 
Alle tuinliefhebbers zijn welkom om stekken en planten te brengen en te halen, dus niet 
alleen leden van Groei en Bloei. 
 

Plaats:   Welkoop Meppel 
Zomerdijk 1, 7942 JR  Meppel 

Aanvang: 19.00 tot 20.30 uur 
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Overige activiteiten: 
 
Over de andere activiteiten van onze afdeling in het voorjaar van 2020 volgt nadere 
informatie in de nieuwsbrieven. Het betreft: 
 

 De workshop “Zaaien in de kas” (week 12 gepland)  

 De workshop “Hanging Basket” 

 Eendaagse busreis eind mei of in september 

 De meerdaagse buitenlandse tuinenreis in juni  

 De Drentse Open Tuinen Carrousel 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
Internet:    www.meppel.groei.nl 

E-mail:    info@meppel.groei.nl  

Bankrekening:   NL39 INGB 0685 9971 89 t.n.v. P. Koster 

inzake     K.M.T.P. Staphorst. Bank: ING 

Aantal leden op 1 januari 2019: 224 

U kunt zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief via info@meppel.groei.nl  

 

 
Kijk ook eens op onze facebook-pagina 
 
www.facebook.com/groeienbloeimeppelenomstreken 
 
 
 

Agenda Groei & Bloei afd. Meppel 2019-2020 

  

Woensdag 18-09-2019 Modeste Herwig: “Het kleurenpalet van 
een ontwerper” 

Vrijdag 20-09-2019 Workshop najaarsboeket 

Woensdag 23-10-2019 Hans Ringers: “Dutch Wave” 

Vrijdag 8-11-2019 Workshop bollenmand vullen 

Donderdag  21-11-2019 Henk Wiebe van der Meulen: “Fotografie 
van allerlei vogels, vooral in het natte 
gebied” 

December 2019 Workshop Kerststuk (onder voorbehoud) 

Donderdag 23-01-2020 Wilfred Hilbers “Levende Begraafplaatsen” 

Donderdag 13-02-2020 Arjan Schepers “Waarom groeit mijn plant 
niet”? 

Week 12 Zaaien in de kas (exacte datum volgt) 

Donderdag 19-03-2020 Algemene ledenvergadering en een 
presentatie  

Donderdag 16-04-2020 Stekken- en plantenruilbeurs 
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