
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• T (050) 573 50 85

Albert Heijn, B.S.F. von Suttnerstraat 1, 9728 WZ Groningen

ALS BESTE GETEST VAN GRONINGEN
WWW.WOLDRINGH.NL

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN!

OPENINGSTIJDEN
maandag t/m vrijdag 
08.00 - 20.00 uur

zondagen   
12.00 - 17.00 uur

FRANK VERBOUW
INSTALLATIE TECHNIEK • VERBOUWINGEN

VASTGOED ONDERHOUD

G. STERRINGASTRAAT 49 • HOORNSEMEER
M 06 42 75 30 57 • WWW.FRANKVERBOUW.NL      

‘T BINNENHUIS
eindelijk eenvoudig mooi wonen
NIEUWE EBBINGESTRAAT 15 • GRONINGEN

WWW.TBINNENHUIS.NL 

▲ ▲

SPONSOREN 2015

ALBERT HEIJN
ONNES COIFFURES
SIGN-UP
HAMPSHIRE HOTEL
WOLDRINGH OPTIEK
TANDARTSPRAKTIJK PIËST
FYSIOTHERAPIE NEGENTIG
BAR HOORNSEMEER & STEIGER
FRANK VERBOUW   
AUTOSCHADEHERSTEL VAN KALKER
STUDIO7
ANNEMIEKE FICTOOR

VORMGEVING: FICTOORVORMGEVING
DTP: STUDIO 7 - DRUK: DRUKKERIJ GERLACH

KOMT HIER UW LOGO? 
VRAAG NAAR 

DE VOORWAARDEN

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

De winter is voorbij, het is voorjaar. Langzaam maar zeker 
wordt alles een beetje groen. Nog even een korte terug-
blik op de decembermaand. Het bezoek van Sinterklaas 
was een mooi kinderfeest. Onder begeleiding van de Gro-
ninger Reddingsbrigade arriveerde Sinterklaas per boot. 
Schitterend om te zien hoe de kleine kinderen reageer-
den. In december was ook de jaarlijkse Kerstmarkt. Hon-
derden bezoekers genoten van een gevarieerd aanbod.  

Eind vorig jaar is er overleg geweest met de bewo-
nersvereniging van het Hoornse Park. Zij hebben bij 
monde van hun voorzitter aangegeven zelfstandig een 
subsidieaanvraag te willen indienen. Met deze subsidie 
kan o.a. een eigen website worden gefinancierd. Na-
tuurlijk vinden wij het als bestuur jammer dat er niet 
op ons aanbod van verregaande samenwerking is inge-
gaan. Het Hoornse Park heeft aangegeven wél te willen 
samenwerken met onze stichting indien dat ook in het 
belang is van haar eigen bewoners in het Hoornse Park.  
Op 27 april, Koningsdag, is er een vrijmarkt op het Al-
lendeplein. We hopen natuurlijk op mooi weer en dat 
er veel ge- en verkocht wordt door alle grote en kleine 
deelnemers. Op zaterdag 30 mei is het met de Kunst-
markt weer vol op het S. Allendeplein. Ruim 25 kunste-
naars tonen een gevarieerd aanbod aan kunst. En op 
zondag 31 mei presenteren kunstenaars zich met een 
Rondje Méér, dé open atelierroute van beroepskunste-
naars rond het Paterswoldsemeer. Zo’n creatief weekend 
bij ons in de wijk, mis dit niet. Een week later, zaterdag 
6 juni is voor de vijfde keer het Hoornse Meer con-
cert. Het wordt een spetterende jubileumeditie. Muziek, 
dans, zang, genieten. 
Bezoek onze site www.meerhoornsemeer.nl om van de 
laatste activiteiten op de hoogte te zijn én te blijven. 
Via én de flyer willen we alle informatie zo helder moge-
lijk weergeven. Uw suggesties en ideeën zijn van harte 
welkom. 
Elly Hohé - voorzitter - april 2015

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

WWW.MEERHOORNSEMEER.NL
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NL Doet in boomgaard Hoornse Meer

ZATERDAG 6 JUNI JUBILEUM 
HOORNSE MEER CONCERT!

30 & 31 MEI - EEN WEEKDEND VOL KUNST

Op de laatste zaterdag van mei is de de jaarlijkse  Kunstmarkt Hoornse Meer op het 
S. Allendeplein bij de haven aan het Hoornse Meer. Er is ruimte voor 28 kunstenaars. 
Het is de afgelopen jaren goed gelukt gevarieerde en kwalitatief aantrekkelijke kunst 

te bieden: schilderijen, sieraden, tekeningen, glas, foto’s, keramiek, tassen en beelden. 
Kunst om te kijken en te kopen. Overzicht deelnemende kunstenaars in 2015 op: 
www.kunstmarkthoornsemeer.nl. De kunstenaars worden verdeeld over een aantal 

tenten. Voor kinderen is er ook dit jaar weer gelegenheid om onder deskundige 
begeleiding zelf te schilderen of anderszins creatief aan de slag te gaan. Er is een 

centrale plek op het plein voor de catering: koffie, thee, fris, wijn en hapjes. Wijkkoor 
Hoorngeschal geeft 2 korte muzikale optredens. De markt wordt georganiseerd i.s.m. 
Meer Hoornse Meer. www.meerhoornsemeer.nl. Info & opgave: Elly Hohé, (050) 526 51 

45/06 18 75 59 41 of Matthé Snijders, matsnijders@kpnplanet.nl

KUNSTMARKT zaterdag 30 MEI -13.00-17.00 UUR

KONINGSDAG – VRIJMARKT
MAANDAG 27 APRIL

Net als in voorgaande jaren is er ’s morgens een vrijmarkt op het S. Allendeplein  
in het Hoornse Meer. Vanaf 07.30 uur kunnen de spullen worden gebracht,  

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 jezelf, of voor een kind of kleinkind.  
Voor de prijs hoef je het meestal niet te laten. 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. 

wijkkoor Hoorngeschal
Het Hoornse Meer Koor Hoorngeschal, onder begeleiding van Inge Roelands, zingt a-capella 
meerstemmige liederen uit alle perioden van de muziekgeschiedenis: mooie, vrolijke en seri-
euze koorstukken. Ben jij op zoek naar een koor ‘in de buurt’? Kom dan eens langs! Ons koor 
is op zoek naar sopranen en bassen. Wij repeteren op woensdagavond van 20.00 tot 22.00 

uur in het Hampshire Hotel. Heb je belangstelling? Info op www.hoorngeschal.nl en maak een 
afspraak om te komen luisteren (of meteen mee te zingen)

Dank zij steun van overheden, fondsen en sponsoren kan op zaterdag 
6 juni 2015 van 19.30-22.15 uur het Hoornse Meer Concert (HMC) 
klinken. Het HMC is een gratis openluchtconcert op de Gasthuiskade 
in de wijk het Hoornse Meer met optredens van muzikale professionals 
uit Groningen en de rest van de wereld. Duizenden enthousiaste 
bezoekers in bootjes, op versierde balkons en aan de wal hebben de 
afgelopen jaren genoten van dit bijzondere concert. Dit jaar staat 
het podium op de kade. De uitvoerenden voor dit jubileumconcert 
zijn: sopraan Miranda van Kralingen, jazz-zangeres Laura Fygi, 
studenten van het Prins Claus Conservatorium, dansers van Lucia 
Marthas, de Provinciale Brassband Groningen en zing mee met het 
HMC-lied! Huur een boot, of kom met uw eigen boot, neem een 
stoel mee en geniet van muziek, van de ondergaande zon en het 
achterliggende meergebied. De sfeervolle locatie én een uitstekende 
publiekscatering maakt dat het jubilerende HMC een prettig verblijf 
tot in de late uurtjes wordt. En bent u nog geen Vriend van het HMC, 
dan kan dat alsnog. Word voor € 10,- Vriend HMC 2015. Want ook 
nu is uw steun nog zeer welkom!!!  
Via IBAN NL34 RABO 0123 5897 62 tnv Stichting Hoornse Meer 
Concert ovv naam & emailadres. Op de concertdag, zaterdag 6 juni 2015, 
ontvangt iedere Vriend een attentie in de Vriendentent, en maakt u als 
Vriend kans om HMC-VIP te worden. Info: www.hoornsemeerconcert.nl of 
Berry Bernardus, voorzitter T (050) 527 00 70.

Ondanks het slechte weer, gingen vorig jaar bijna 30 vrijwilligers vorig jaar aan de slag 
in buurt- boomgaard Hoornse Meer. NL Doet was het startsein voor een nieuw werk-
seizoen in de boomgaard. Jong en oud stak de handen uit de mouwen. We hebben krui-
wagens vol compost verspreid, bankjes verplaatst, geschoffeld en gewied. De boom-
gaard ligt er weer prachtig bij: laat het voorjaar nu maar komen! Lijkt het jou ook leuk 
om samen met buurtbewoners in de boomgaard te werken en straks te oogsten? Kom 
dan eens kijken of mail voor info naar: buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com.  
Info op: www.buurtboomgaardhoornsemeer.wordpress.com

Miranda van Kralingen

Laura Fygi

Provinciale Brassband Groningen

RONDJE MééR zondag 31 MEI -11.00-18.00 UUR
Beroepskunstenaars rond het Hoornse- en Paterswoldsemeer stellen hun atelier open. 

Startpunt: Talentencentrum van Wooncentrum Groningen van De Noorderbrug, 
Laan Corpus den Hoorn 110. De Noorderbrug verwelkomt bezoekers daar met 

koffie en plattegronden/routekaart, en de eigen kunstenaars exposeren er. 
Info: www.everyoneweb.com of Alette de Groot: mail@alettedegroot.nl
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