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GEWOON BIJ ALBERT HEIJN!

OPENINGSTIJDEN
ma t/m za 08.00 - 20.00 uur
zondag  12.00 - 17.00 uur

SPONSOREN 2016

ALBERT HEIJN
ONNES COIFFURES
SIGN-UP
HAMPSHIRE HOTEL
WOLDRINGH OPTIEK
TANDARTSPRAKTIJK PIËST
FYSIOTHERAPIE NEGENTIG
FLONKER PSYCHOLOGENPRAKTIJK
LOGOPEDIE GRONINGEN-ZUID
BAR HOORNSEMEER & STEIGER
AUTOSCHADEHERSTEL VAN KALKER
STUDIO7
ANNEMIEKE FICTOOR

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

Elly Hohé, voorzitter - april 2016

WWW.MEERHOORNSEMEER.NL

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

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

Vorig jaar was op 6 juni het laatste Hoornse Meer 
Concert. Het bestuur van Stichting Hoornse Meer 
Concert heeft dit overal in de media bekend gemaakt. 
Diverse mensen in de wijk hebben gevraagd of er 
misschien toch nog een concert komt. Helaas mensen, 
vorig jaar was echt het laatste concert.

Koningsdag is dit jaar letterlijk en figuurlijk in het water 
gevallen. De regen kwam met bakken uit de hemel. De 
nieuwe laag op het Allendeplein zorgde er voor dat de 
regen in grote plassen op het plein bleef liggen. Hulde 
aan de doorzetters die ondanks het barre weer onder 
de flat hun spulletjes wisten te verkopen. Hopelijk 
schijnt volgend jaar de zon weer voluit. 

Het bestuur is begonnen met het organiseren van de 
festiviteiten voor de decembermaand. 

Sinterklaas heeft een volle agenda en de afspraken 
met hem worden ruim van te voren gemaakt. Op 
woensdagmiddag 30 november komen Sinterklaas en 
zijn Pieten bij ons op bezoek. In de flyer van november 
houden we de grote en kleine wijkbewoners op de 
hoogte hoe het programma eruit ziet.

Op zaterdag 10 december is de overdekte Kerstmarkt 
op het S. Allendeplein. Wilt u een kraam huren, bel of 
mail ons voor meer informatie. 

Bent u enthousiast geworden na het lezen 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 website en bekijk de agenda én het 
wijknieuws om van de laatste activiteiten op de hoogte 
te zijn én te blijven.

R. Schumanstraat 38, Groningen
www.psychologenpraktijkflonker.nl
www.kenniscentrumflonker.nl



In de vorige flyer meldden we u dat een aantal kunstenaars zich al had opgege-
ven voor de kunstmarkt op zaterdagmiddag 8 oktober van 13.00-17.00 uur. 
Intussen ‘zitten we vol’ en is er een wachtlijst. Er doen 24 kunstenaars mee; 
zij presenteren hun werk in de verschillende zalen van de Semmelstee. Zij 
bieden een grote diversiteit aan beeldende kunst in verschillende prijsklasses. 
Zo kunt u kunstkaarten kopen vanaf € 1,-, schilderijen in de prijsklasse van 
€ 50,- tot € 1200,-. Er zijn kramen met keramiek, sieraden, fotografie, po-
ezie, papieren collages en glaskunst. Voor elk wat wils dus. Elke kunstenaar 
presenteert zijn werk in een kleurige marktkraam. Voor alle kunstenaars geldt 
dat ze graag het resultaat van hun talent laten zien en hun passie met u delen.

Behalve beeldende kunst is er ook muzikale kunst. We zijn trots dat op de 
kunstmarkt twee koren optreden: wijkkoor Hoorngeschal en het New Life 
Choir, het koor van een aantal bewoners van de Vluchtelingen Noodopvang 
aan de van Swietenlaan. Op dit moment is nog niet bekend hoe laat de 
optredens zijn. Zie: www.facebook.com/New-Life-Groningen-Choir en www.
hoorngeschal.nl. 

Het wordt ongetwijfeld een gezellige markt. De Semmelstee is een licht, vro-
lijk en zeer kleurrijk buurtcentrum. Kom vooral een kijkje nemen als u er nog 
niet bent geweest. In het gebouw is een gezellige bar en een prima keuken-
voorziening. Koffie, thee, fris, bier of wijn; het is er allemaal. Kom dus allemaal 
naar de Semmelstee om te genieten van kunst en muziek, onder het genot van 
een hapje en een drankje. GRATIS ENTREE

De Semmelstee is het nieuwe buurtcentrum voor de Hoornse Wijken aan de 
Semmelweisstraat 182. Vanuit het Hoornse Meer de Paterswoldseweg over-
steken en na 500 meter vindt u het gebouw rechts bij de rotonde op de krui-
sing van de van Swietenlaan en de Laan Corpus den Hoorn. De ingang van De 
Semmelstee is aan de achterkant aan de Semmelweisstraat. Info kunstmarkt 
en de deelnemende kunstenaars: www.kunstmarkthoornsewijken.nl 

      OPEN DAG FLONKER

Altijd al nieuwsgierig geweest naar wat er precies 
gebeurt bij Psychologenpraktijk & Kenniscen-
trum Flonker aan de R. Schumanstraat 38 in Gro-
ningen? Op zaterdag 1 oktober van 14.00-17.00 
uur is er een open dag bij Flonker, met presenta-
ties van de trainers, coaches en psychologen die 
in het pand van Flonker werken of er aan gelieerd 
zijn. Maak kennis met onder andere Yoga, Mindful-
ness, familieopstellingen, Hart-Hoofd Coherentie, 
Trager, Mediaton en Neurofeedback en natuurlijk 
Individuele en Relatietherapie. Je bent van harte 
welkom!

8 OKTOBER KUNSTMARKT HOORNSE WIJKEN

10 DECEMBER KERSTMARKT

Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en ver-
warmde Kerstmarkt op het Allendeplein van 10.30-
17.30 uur. De tent wordt feestelijk verlicht en ook 
verwarmd. Er is ruimte voor 25 kramen met een 
gevarieerd aanbod. 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. 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.

Sporten in de wijk Hoornse Meer? Kom naar Fitness Dance Move! 
Een Latijns-Amerikaans geïnspireerde dansfitness, die Latijnse en internationale 
muziek met swingende dansbewegingen combineert. Hierdoor ontstaat een 
dynamisch, leuk en effectief Fitness systeem. 
De les vindt plaats in de Boerhaaveschool aan de Veenweg 1-1 in Groningen. 
Info & acties: www.komkeeponmoving.nl en meld je aan voor een gratis proefles! 

KOM! KEEP ON MOVING - KOM! - GRATIS PROEFLES

In de flyer van 
november vindt u 

meer informatie 
over Sinterklaas 

en de Kerstmarkt.


