
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 zaterdag 
08.00 - 20.00 uur
zondagen   
12.00 - 18.00 uur

FRANK VERBOUW
INSTALLATIE TECHNIEK • VERBOUWINGEN

VASTGOED ONDERHOUD

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

SPONSOREN 2015

ALBERT HEIJN
ONNES COIFFURES
SIGN-UP
HAMPSHIRE HOTEL
WOLDRINGH OPTIEK
TANDARTSPRAKTIJK PIËST
FYSIOTHERAPIE NEGENTIG
FLONKER PSYCHOLOGENPRAKTIJK
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

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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BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Een korte terugblik op de activiteiten van de afgelo-
pen maanden. De vrijmarkt op Koningsdag werd goed 
bezocht. Het was prima weer en de markt ontwikkelt 
zich steeds meer tot een gezellige ontmoetingsplaats 
voor wijkbewoners, van jong tot oud. Helaas lieten de 
weergoden ons tijdens de Kunstmarkt Hoornse Meer 
op 30 mei volledig in de steek. Voor volgend jaar be-
kijken we of de markt weersbestendiger kunnen orga-
niseren. Hoogtepunt was het jubileum Hoornse Meer 
Concert op 6 juni. Het weer, de programmering, de 
uitvoerenden, alles was boven verwachting.

Het bestuur is bezig met de festiviteiten voor de decem-
bermaand te organiseren. Dat voelt altijd een beetje 
komisch, zeker als de eerste sneeuwvlok voorlopig nog 
niet gaat vallen. Allereerst de intocht van Sinterklaas in 
het Hoornse Meer. Sinterklaas heeft een drukke agenda 
en de afspraken met hem worden ruim van te voren 
gemaakt. Op woensdagmiddag 25 november komen 
Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op bezoek. Op zater-
dag 19 december is de overdekte Kerstmarkt op het 
S. Allendeplein. De organisatie begint al maanden van 
te voren. Wilt u een kraam huren, bel of mail ons voor 
meer informatie.

Bent u enthousiast over deze activiteiten en wilt u vrij-
williger 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 tij-
dens de Kerstmarkt of de vrijmarkt op Koningsdag, u 
bent van harte welkom.

Bezoek vooral onze website om van de laatste activitei-
ten op de hoogte te zijn én te blijven. Via de site www.
meerhoornsemeer.nl én de flyer willen we alle infor-
matie zo helder mogelijk weergeven. Uw suggesties en 
ideeën zijn van harte welkom. 

Elly Hohé, voorzitter, september 2015



Sporten in de wijk Hoornse Meer? KOM naar Zumba! De les vind plaats in de Boer-
haaveschool aan de Veenweg 1-1 in Groningen. Meld je aan voor een gratis proefles! 
Info: Sylvia Heyne, komkeeponmoving@gmail.com en kijk op www.komkeeponmoving.nl. 

KOM KEEP ON MOVING!    

De alweer zevende editie van het 4Huizenmuziekfestival staat voor de deur. Vier musici 
woonachtig in de wijk Hoornse Meer geven concerten in de intimiteit van hun eigen wo-
ning. Het publiek bezoekt op één middag 4 concerten van 30 minuten op zondagmiddag 
27 september van 13.00 tot 17.00 uur. Passe-partout voor 4 concerten: € 20,- voor 
volwassenen; kinderen t/m 12 jaar € 7,50, incl. hapje en drankje tussendoor en nazit na 
afloop. Mailen heeft de voorkeur: n.eekhof@home.nl. of T (050) 526 34 37, ma t/m vrij 
tussen 20.00 en 22.00 uur. Zie voor meer info: www.4huizenmuziekfestival.nl

De vijfde editie van het Hoornse Meer Concert (HMC), klonk op zaterdag 6 juni 2015. 
Het weer was prachtig, de sfeer geweldig, duizenden bezoekers op de balkons, op de vele 
boten en op de kade. Topsolisten Laura Fygi, Miranda van Kralingen, studenten van het Prins 
Claus Conservatorium, studenten dans Lucia Marthas, de Provinciale Brassband Groningen, 
ensemble Vincent Grit, het meezingen met het Hoornse Meer Lied, maakten dat de program-
mering gevarieerd was. Tot in de late avond was het genieten van alle muzikale professionals.  
Impressies, filmpjes/foto’s HMC 2015 op www.hoornsemeerconcert.nl/www.facebook.com/
concerta.hoornsemeer. De toename van publiek wijst op een groeiend draagvlak, zowel bij de 
direct omwonenden als ook onder de inwoners van de omliggende gemeenten. Het enthousi-
asme van het publiek en de sponsoren maakt dat het HMC zeker streeft naar de zesde editie.  

ORGANISATIE & TOEKOMST Naast het bestuur bestaat de organisatie uit een ondersteu-
nend team en een grote groep vrijwilligers. HMC 2015 was het laatste concert dat door het 
huidige bestuur is georganiseerd. Vanaf 2007 heeft de huidige organisatie met veel plezier, 
humor en inzet dit prachtige openluchtconcert meerdere malen gerealiseerd. Zij gaat nu an-
dere uitdagingen aan. Natuurlijk stopt zij niet direct, blijft actief voor het HMC, is in gesprek 
met velen die het HMC een warm hart toedragen en wellicht in het bestuur willen treden, 
hun netwerken willen inzetten en zo het HMC een stevige toekomst geven. Pas dan zal de 
huidige organisatie zich langzaam terugtrekken.  E: info@hoornsemeerconcert.nl of bel 
met Berry Bernardus, voorzitter HMC, T(050) 527 00 70 

Psychologenpraktijk & Kenniscentrum Flonker
Sinds januari 2015 zijn wij gevestigd in het voormalige buurtcentrum aan de R. Schu-
manstraat. U kunt hier terecht voor relatietherapie en individuele (Burnout-/ Trauma) the-
rapie, maar ook voor verschillende cursussen. De therapie wordt gegeven door Drs. Joke 
Bruggenkamp, psycholoog en relatietherapeut. Zij is werkzaam geweest in de Verslavings-
zorg, Jeugdhulpverlening, Justitie en bij een Traumabehandel-centrum. Sinds 2007 heeft zij 
een eigen praktijk. Meer info www.psychologenpraktijkflonker.nl
In het pand werkt op woensdagochtend ook een diëtist/ leefstijlcoach. Op dinsdagavond 
wordt Yoga gegeven. Daarnaast zijn er verschillende cursussen, workshops en lezingen.  
Cursusruimte en spreekkamer zijn te huur voor activiteiten op het gebied van psychisch 
welbevinden. Info: www.kenniscentrumflonker.nl. M 06 20 90 26 13 of E info@flonker.nl
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Word ook HMC-vriend. 

Voor slechts € 10,- per jaar. 
Want met uw steun kan 

ook de zesde editie 
gaan klinken! 

 NL34 RABO 0123 5897 62 
tnv Stichting Hoornse Meer 
Concert ovv naam & mail

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 en kerstengelen. Hier vindt u de mooiste cadeautjes en de lekkerste 
hapjes. Natuurlijk kunt u genieten van een kop snert, een lekker kopje koffie of een 
heerlijk broodje warme worst. Er is ook een kraam met zelf bereide 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.

KERSTMARKT HOORNSE MEER ZATERDAG 19 DECEMBER   

TERUGBLIK JUBILEUM HOORNSE MEER CONCERT4 HUIZEN MUZIEK FESTIVAL - 27 SEPTEMBER

zorg


