
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
zondag   12.00 - 17.00 uur

FEESTDAGEN 
25 december  gesloten
26 december  12.00 - 17.00 uur
31 december  0.800 - 18.00 uur

1 januari 2015  gesloten

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 2014

ALBERT HEIJN
ONNES COIFFURES
SIGN-UP
HAMPSHIRE HOTEL
WOLDRINGH OPTIEK
TANDARTSPRAKTIJK PIËST
FYSIOTHERAPIE NEGENTIG
‘T BINNENHUIS
FRANK VERBOUW
AUTOSCHADEHERSTEL VAN KALKER
STUDIO7
ANNEMIEKE FICTOOR

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

KOMT HIER UW LOGO? 
VRAAG NAAR 

DE VOORWAARDEN

Elly Hohé, voorzitter - november 2014

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Bijna is het december, het jaar 2015 komt in zicht. 
Het is een tijd van bezinning en een tijd van samenzijn 
met de mensen van wie je houdt. December is ook een 
feestmaand en daar willen we als stichting graag een 
bijdrage aan leveren.

Sinterklaas komt ook dit jaar in onze wijk. Het is 
een feestje voor alle mensen, maar speciaal voor 
de kleintjes. De kinder DJ helpt de kinderen met de 
liedjes door nog even goed te oefenen voordat de 
Sint per boot arriveert. De Kerstmarkt is ook dit jaar 
overdekt én verwarmd om de kou buiten te houden.  
De organisatie van de stichting Hoornse Meer 
Concert is druk bezig met de voorbereidingen voor het 
jubileumconcert op zaterdag 6 juni 2015. Het vijfde 
concert, dat wordt een geweldig mooi feestje. Ook de 
voorbereidingen voor de Kunstmarkt op zaterdag 30 
mei 2015 zijn in volle gang.

We bedanken onze trouwe sponsoren, die het ook dit 
jaar weer mogelijk hebben gemaakt onze activiteiten 
te kunnen blijven voortzetten. En hartelijk dank aan 
onze vrijwilligers en medebestuursleden, die hun 
vrije tijd geven om dit alles te realiseren. 

Bent u enthousiast over deze activiteiten en wilt 
u vrijwilliger worden, neem contact met ons op. 
Vrijwilligers 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 Koningsdag, u bent van harte welkom. Bezoek 
vooral onze vernieuwde website en bekijk de agenda 
én het wijknieuws om van de laatste activiteiten op de 
hoogte te zijn én te blijven. 

Via www.meerhoornsemeer.nl én de flyer willen we alle 
informatie zo helder mogelijk weergeven. Uw sugges-
ties en ideeën zijn van harte welkom. 

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
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UPDATE JUBLILEUM HOORNSE MEER CONCERT 2015

NIEUWE WOONVOORZIENING NOORDERBRUG

PROCEDURE UITBREIDING HAMPSHIRE HOTEL  

Sinds begin 2014 zijn wij (st Meer Hoornse Meer) als wijkorganisatie betrokken bij de 
uitbreidingsplannen van het Hampshire Hotel in de noordoosthoek van het Hoornse 
Meer. Zoals te verwachten zijn er bij dit plan voor- en tegenstanders. Op 7 juli heeft onze 
stichting advies uitgebracht aan het college inzake deze uitbreidingsplannen. We hebben 
getracht de zorgen die leven in de wijk, zoals eventuele verkeersoverlast, geluidsoverlast 
en ecologische nadelen, zo goed mogelijk weer te geven. Dit advies is te lezen op onze 
site www.meerhoornsemeer.nl. Het college geeft vervolgens aan hoe dit advies wordt 
meegenomen in de officiële vaststellingprocedure voor het wijzigen van het huidige 
bestemmingsplan. Zodra er nieuws is wordt dit gepubliceerd op onze site.

DRAAGVLAK WEEKMARKT S. ALLENDEPLEIN

Er zijn plannen (weliswaar in een zeer pril stadium) van een aantal winkeliers in onze 
wijk om een weekmarkt op het S. Allendeplein te houden. Een weekmarkt voor verse 
producten zoals vis, brood, bloemen etc. Het kan een aanvulling zijn voor onze wijk. 
In eerste instantie wordt bekeken of er draagvlak en belangstelling is voor zo’n markt. 
Er zijn altijd voor- en tegenstanders. Via de flyer en onze website willen we dit peilen. 
Reageren kan via info@meerhoornsemeer.nl of via de website www.meerhoornsemeer.nl

Begin december 2014 komen de eerste bewoners in de nieuwe woonvoorziening aan 
Laan Corpus den Hoorn (het gebouw direct rechts aan het begin van de Sportlaan). 
In het voorjaar van 2015 is de bouw volledig klaar. Binnen het nieuwe pand worden 
80 appartementen gerealiseerd voor mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel, een 
lichamelijke beperking of een chronische ziekte. Onze stichting heeft contact met 
Noorderburg om de nieuwe bewoners te helpen integreren in onze wijk.

Op 4 & 5 november jl., was het Hoornse Meer Concert (HMC) vertegenwoordigd op de 
promotiedagen voor het bedrijfsleven in Martiniplaza. Paul Elzinga Promotions was zo vrien-
delijk stichting HMC een stand ter beschikking te stellen. Bart Hof van ProBart zorgde 
gratis voor een groot scherm waarop foto’s van de vier concerten van de afgelopen jaren 
rouleerden. Een mooie kleurrijke stand en een uitstekende kans onze naamsbekendheid 
te vergroten en contact te leggen met sponsoren uit het bedrijfsleven. De reacties wa-
ren zeer positief, maar we zijn er nog lang niet. Vrienden HMC, kleine én grote sponso-
ren zijn zeer welkom dit gratis jubileumconcert op zaterdag 6 juni 2015 mogelijk te maken. 
Word Vriend HMC 2015. Dat kan door storting van € 10,- op Rabobank rekening-
nummer NL34 RABO 0123 5897 62, tnv Stichting Hoornse Meer Concert onder ver-
melding van naam en emailadres. (iedere Vriend maakt kans om HMC-VIP te worden).  
Word (hoofd)sponsor. Op de site www.hoornsemeerconcert.nl vindt u een over-
zicht van de sponsorpakketten. DUS KOM, HELP HET HMC AAN EEN PODIUM! 
Meer info: Berry Bernardus, voorzitter T (050) 527 00 70

Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde Kerstmarkt  
op het Allendeplein. De tent wordt feestelijk verlicht en ook verwarmd.  

We streven naar 25 kraampjes met een gevarieerd aanbod van mooie artikelen. 
Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, boeken, sieraden, speciale cosmetica voor  

de kerstdagen, handgemaakte kerststollen, kerstengelen en woondecoraties.  
Hier vindt u de mooiste cadeautjes en de lekkerste hapjes. Natuurlijk kunt u genieten 

van een kop snert, een heerlijk broodje warme worst of een portie poffertjes.  
En er is een kraam met speciale Indische hapjes.  

U wilt deelnemen en een kraam huren?  
Er is nog een aantal kramen beschikbaar.  

Voor de kosten en de voorwaarden kunt u contact opnemen met Elly Hohé,  
E info@meerhoornsemeer.nl of T (050) 526 51 45.

Op woensdag 3 december is er vanaf 13.45 uur een 
speciale dj die oude en nieuwe Sinterklaasliedjes met 
jullie gaat zingen. De Pieten geven een spetterende 
show. Ze dansen en springen er op los en delen onder-
tussen pepernoten uit. Om 14.15 uur arriveert Sin-
terklaas per boot samen met de Groninger Reddings-
brigade aan de Gasthuiskade (bij het S. Allendeplein). 
Rond 15.15 uur vertrekken Sint en de Pieten weer. 
Kom, neem je vriendjes, vriendinnetjes en natuurlijk 
papa, mama, opa of oma mee. Miss Bean verkoopt 
vanuit haar mobiele espressobar vanaf 13.00 uur cap-
puccino’s en warme chocolademelk. We maken er een 
geweldig feestje van. Laat Sinterklaas maar zien en ho-
ren hoe blij we zijn dat hij ons komt bezoeken! Bij de 
kassa van de Albert Heijn in het Hoornse Meer liggen 
van 18 november t/m 1 december kleurplaten. Jullie 
kunnen deze inkleuren voor de Sint. Er staat er een 
speciale bus bij de Albert Heijn om ze in te stoppen. 
Sinterklaas zoekt drie tekeningen uit die hij mee terug 
neemt naar Spanje.  De drie kleine kunstenaars ont-
vangen van Sinterklaas een verrassing. 

SINTERKLAAS 3 DECEMBER 

KERSTMARKT 13 DECEMBER

Alle kinderen opgelet: Sinterklaas komt  
op bezoek in de wijk Hoornse Meer!
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