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CAFE 
HOORNSEMEER

PALMELAAN 305 

Onnes coiffures
PALMELAAN 301

PATERSWOLDSEWEG 16-1

LAAN CORPUS DEN HOORN 300

INTERIEURARCHITECTUUR  
GRAFISCHE VORMGEVING

WWW.FICTOORVORMGEVING.NL

FICTOOR 

Molenstaart 9 • Stedum • www.studio7.nl

T (050) 525 42 48
www.eenprachtigelach.nl

CAFETARIA DE STEIGER

WASAWEG28
T 06 48 95 36 32

Paterswolde  050-3092516
www.vankalker.nl

Gezondheidscentrum Hoornsemeer  
Schaaksport 132  T 050 - 525 78 88

    schilderijen www.annemiekefictoor.nl • M 06 549 242 11

ALS BESTE GETEST VAN GRONINGEN
WWW.WOLDRINGH.NL

Deze flyer verschijnt 3 tot 4 keer 
per jaar bij een oplage van 4000. 

Interessant voor u om hier te 
adverteren?

STICHTING MEER HOORNSE MEER 

STELT ZICH TEN DOEL ALLERLEI 

ACTIVITEITEN TE (HELPEN) 

ORGANISEREN IN DE WIJKEN 

HOORNSEMEER, HOORNSE PARK, 

PICCARDTHOF, TER BORCH. VOOR 

EN DOOR WIJKBEWONERS, OM ZO 

DE ONDERLINGE SAMENHANG IN 

DE WIJKEN TE VERSTERKEN.

CORRESPONDENTIEADRES

F. LEGGERSTRAAT 4
9728 VS GRONINGEN
info@meerhoornsemeer.nl

MEER INFORMATIE: BEL OF MAIL

Elly Hohé - voorzitter  
T  (050) 526 51 45
E   elly@meerhoornsemeer.nl
Antoinet Willems (secretaris)
T (050) 527 27 79
E   info@meerhoornsemeer.nl
Berry Bernardus 
pr/penningmeester
T  (050) 527 00 70
E   a.h.bernardus@home.nl

VRAAG NAAR 
DE VOORWAARDEN

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Reeds 5 maanden zijn circa 400 bewoners, waarvan 
100 kinderen, van de Noodopvang Vluchtelingen 
aan de Van Swietenlaan onze medewijkbewoners. 
De meesten komen uit Syrië en ruim 100 bewoners 
zijn kinderen. Die gaan inmiddels allemaal met veel 
plezier naar school. Vanuit de bewoners zijn er diverse 
initiatieven. Zo is er een fietswerkplaats en is er een 
koor opgericht, New Life, waarin bewoners met 
zowel een moslim- als een christelijke achtergrond 
samen zingen. Het koor heeft al een aantal keren 
opgetreden en doet dit op verzoek graag vaker.  
Er zijn diverse activiteiten voor de kinderen. Vanuit 
de wijken rondom de Noodopvang is de afgelopen 
maanden heel positief gereageerd op de komst van 
de vluchtelingen. Vrijwilligers helpen de volwassenen 
onder andere bij het leren van de Nederlandse taal. Er 
wordt momenteel vanuit de overheid hard gewerkt aan 
duidelijkheid en eenheid in de aanmeldingsprocedure.

Op 27 april, Koningsdag, is er weer vrijmarkt op het 
Allendeplein. Dat het een zonnige dag mag worden en 
er veel verkocht wordt door en aan kleine en grote 
deelnemers.

Zondag 29 mei is Rondje Méér, de open atelierroute 
van kunstenaars rond het Hoornse Meer en het Paters-
woldsemeer. Altijd een aanrader. Ook in het najaar, op 
8 oktober, kunt u genieten van kunst in allerlei vormen. 
Buurtcentrum De Semmelstee stelt een mooie ruimte 
beschikbaar voor de kunstenaars. 

Bent u enthousiast over deze activiteiten en wilt u vrij-
williger worden, neem contact met ons op. Vrijwilli-
gers hebben wij nooit genoeg. Wilt u helpen met een 
bepaald project, o.a. het verspreiden van de flyers of 
helpen tijdens de Kerstmarkt of de vrijmarkt op Ko-
ningsdag, u bent van harte welkom.



NL Doet in boomgaard Hoornse Meer

29 MEI - BEROEPSKUNSTENAARS - 29 MEI KONINGSDAG – VRIJMARKT
WOENSDAG 27 APRIL

Net als in voorgaande jaren is er ’s morgens een vrijmarkt op het S. Allendeplein, 
wijk Hoornse Meer. Vanaf 07.30 uur kunt u een plekje zoeken om uw spullen  

te verkopen, rond 13.00 uur is de markt afgelopen. Deze markt is uitgegroeid  
tot een gezellige grote vrijmarkt, waar altijd wel iets leuks te vinden is voor uzelf, 

voor een kind of kleinkind. Voor de prijs hoeft u het meestal niet te laten.  
Show & Marchingband Cadans zal rond 11.30 uur een muzikaal optreden 

verzorgen. Kinderen die muziek willen maken zijn van harte welkom.  
Dat voegt iets feestelijks toe aan deze mooie dag.  

 
Vriendelijk verzoek van de organisatie om de niet verkochte spullen  

weer mee naar huis te nemen en géén afval achter te laten. 

Het begint een traditie te worden: NL Doet in buurtboomgaard 
Hoornse Meer. Op zaterdag12 maart gingen 20 volwassen buurt-
genoten en 14 kinderen aan de slag in de boomgaard. Onder een 
stralende lentezon werd er onkruid gewied, compost verspreid en 
werden nieuwe bramen- en frambozenstruiken geplant. Bij de thee 
kon iedereen genieten van heerlijke home-made vruchtencake, uiteraard 
van eigen oogst uit de boomgaard. Laat de lente nu maar komen, de 
boomgaard is er klaar voor! Lijkt het jou ook leuk om mee te helpen 
in de boomgaard? Mail naar buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com

RONDJE MééR ZONDAG 29 MEI -11.00-18.00 UUR

Rondje Méér, de open atelierroute van beroepskunstenaars rond het 
Paterwoldsemeer, vindt plaats op zondag 29 mei. Startlocatie is het 

Talentencentrum van het Woonzorgcentrum van De Noorderbrug 
(tegenover het Maartenshof). Hier kan men op z’n gemak, onder het genot van 
een kopje koffie, de ideale route plannen. De open ateliers zijn te vinden tussen 
Groningen en Drenthe.Behalve van de ateliers kunt u tijdens dit rondje genieten 
van de natuur op de fietsroute. Het Wall House is deze dag gratis toegankelijk. 

Iedereen is welkom tussen 11.00 en 18.00 uur. 
Maar info: www.kunstenaarsrondjemeer.nl

In de vorige flyer kondigden we aan dat er op zaterdag 28 mei een kunstmarkt 
is in buurtcentrum De Semmelstee. In de maand mei zijn al veel kunstmarkten 

en andere kunstactiviteiten. Daarom is besloten de datum van de kunstmarkt te 
verschuiven naar 8 oktober. De Kunstmarkt Hoornse Wijken in De Semmelstee wordt 
gehouden op zaterdag 8 oktober van 13.00-17.00 uur. Een aantal kunstenaars heeft 

zich al aangemeld, maar er is zeker nog plaats voor meer creatieve mensen.  
Het wordt een markt met diverse vormen van kunst: schilderijen, sieraden, tekeningen, 

keramiek, glaswerk, bloemsierkunst, kleding of toegepaste kunst. Wijkkoor 
Hoorngeschal geeft 2 korte optredens. Opgave en info: Elly Hohé (050) 5265145,  
of Matthé Snijders (matsnijders@kpnplanet.nl) www.kunstmarkthoornsewijken.nl

8 OKTOBER - KUNSTMARKT

HOORNSE MEER CONCERT STOPT DEFINITIEF

De vijfde editie van het Hoornse Meer Concert (HMC) op zaterdag 6 juni 2015 was 
een succes. Topsolisten Laura Fygi en Miranda van Kralingen, de Provinciale Brassband 

Groningen en studenten van het Prins Claus Conservatorium en Lucia Marthas 
verzorgden spetterende optredens op het S. Allendeplein van de wijk Hoornse Meer. 
Vanaf 2007 heeft het huidige bestuur met veel inzet, plezier én humor de concerten 

georganiseerd. Die humor was ook nodig om in tijden van de financiële crisis het 
benodigde budget bij elkaar te krijgen.  Het besluit om stichting HMC op te heffen 
valt ons zwaar. Andere verplichtingen en nieuwe uitdagingen liggen ten grondslag 

aan de reden dat het huidige bestuur stopt. Dat het daarnaast niet is gelukt nieuwe 
bestuursleden te vinden die het HMC verder vorm kunnen geven is buitengewoon 
jammer. We bedanken iedereen die het samen met ons mogelijk hebben gemaakt  
deze prachtige gratis openlucht concerten in de afgelopen jaren te organiseren.  

Met speciale dank aan alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet.  

Berry Bernardus, Annemieke Fictoor, Elly Hohé, Klaasje Vonk, Karel Brookhuis 


