
BUURTBOOMGAARD 
HOORNSE MEER

zaterdag 14 oktober Kunstmarkt Hoornse Wijken

KONINGSDAG – VRIJMARKT
DONDERDAG 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 tussen 09.30 en 10.30 uur een muzikaal 
optreden verzorgen. Kinderen die muziek willen maken zijn van ook 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 Hoornse Meer heeft bijna 5 jaar een boom-
gaard aan de Den Uylstraat. Jonge en oudere 
buurtbewoners werken samen om de fruitbomen 
en bessenstruiken goed te onderhouden. Dat leidt 
elk jaar weer tot een flinke oogst om jam of appel-
taart van te maken. Lijkt het je leuk om met ons 
mee te doen? We werken één zaterdagmiddag per 
maand en soms een avond. Je hoeft geen groene 
vingers te hebben, iedereen is welkom. Ook doen 
we elk jaar mee met speciale activiteiten zoals we 
NL Doet, Lentekriebels, Burendag en de Kerstmarkt 
in de wijk. Mail naar buurtboomgaardinhoornsemeer@
gmail.com of volg ons op Facebook enTwitter.

Sinds de oproep voor vrijwilligers voor de hondenspeel-
tuin in onze laatste flyer van november zijn de ontwikke-
lingen best wel snel gegaan. Met 3 vrijwilligers uit de wijk 
is inmiddels een werkgroep opgericht. Er zijn dit jaar al 
gesprekken geweest met studenten van het Terra Colle-
ge en de Gemeente Groningen. Het Terra College maakt 
het ontwerp en, niet onbelangrijk, een begroting. De 
gemeente houdt toezicht op de technische zaken en de 
uiteindelijke begroting. De definitieve locatie wordt het 
hondenlosloopveld achter de skatebaan aan de Den 
Uylstraat. Bij de ingang komt een sluis, zodat de honden 
er veilig in en uit kunnen. In de speeltuin komt ook een 
aantal speeltoestellen voor de honden en bankjes voor 
de baasjes.  

Flyeren in Ter Borch stopt. Met ingang van 2017 stoppen we met flyeren in Ter Borch. Deze wijk is de 
laatste jaren behoorlijk gegroeid en we flyerden lang niet alle woningen. Daar komt nog bij dat Ter Borch 
qua afstand best ver van het Hoornse Meer ligt. De bewoners van Ter Borch kunnen altijd een flyer bij de 
Albert Heyn in de B.S.F. Suttnerstraat meenemen.

HONDENSPEELTUIN HOORNSE MEER

We zijn op zoek naar kunstenaars die met hun werk op onze kunstmarkt in 
De Semmelstee willen staan. In principe zijn alle vormen van kunst van harte 
welkom. Vorig jaar werd de kunstmarkt op 8 oktober voor het eerst in De 
Semmelstee gehouden. Er waren schilderijen, sieraden, foto’s, keramiek, poëzie 
en collages te zien.  Zowel het publiek als de kunstenaars waren zeer tevreden. 
Het aanbod en de prijzen waren gevarieerd en betaalbaar en daar streven we 
ook dit jaar weer naar. Bent u kunstenaar (amateur of professioneel) en 
hebt u belangstelling om dit jaar mee te doen, meldt u dan aan. Ons streven 
is uiterlijk in juli een keuze te hebben gemaakt welke kunstenaars dit jaar 
kunnen deelnemen. De Semmelstee is aan de zuidkant van Corpus den Hoorn, 
Semmelweisstraat 182, bij de rotonde op de kruising van de Van Swietenlaan, 
Laan Corpus den Hoorn en de Boerhaavelaan. Entree aan de Semmelweisstraat. 
In De Semmelstee is een prachtige bar met keukenfaciliteiten. Kinderen kunnen 
onder deskundige begeleiding schilderen of anderszins creatief aan de slag 
gaan. Er zal ook muzikale kunst te horen zijn. De Kunstmarkt Hoornse Wijken 
wordt gehouden op zaterdag 14 oktober van 13.00-17.00 uur. 
Opgave als deelnemer en voor verdere informatie of suggesties: Elly Hohé  
(050) 5265145 of Matthé Snijders (matsnijders@kpnplanet.nl). Info & impressie 
2016: www.meerhoornsemeer.nl. en www.kunstmarkthoornsewijken.nl

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

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN! 

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

SPONSOREN 2017

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
SATYAYOGA
STUDIO7
ANNEMIEKE FICTOOR

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

Elly Hohé, voorzitter - april 2017

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

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

STICHTING MEER HOORNSE MEER 

STELT ZICH TEN DOEL ALLERLEI 

ACTIVITEITEN TE (HELPEN) 

ORGANISEREN IN DE WIJKEN 

HOORNSEMEER, HOORNSE PARK, 

PICCARDTHOF, 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

Een korte terugblik op de wintermaanden. Het 
bezoek van Sinterklaas op 30 november was ook 
in 2016 een succes. Schitterend om te zien hoe 
de kinderen reageerden op Sint en zijn pieten. 
Zelfs OOG tv was met een cameraploeg aanwezig.  
Op 10 december jl. was onze jaarlijkse Kerstmarkt. 
Honderden bezoekers konden in de grote tent genie-
ten van een gevarieerd aanbod. Onze stichting ver-
kocht snert en glühwein. Daar werd iedereen blij van.  
 
Koningsdag. Het eerste evenement van dit jaar is 
de vrijmarkt op Koningsdag. Dat het op donderdag 
27 april een zonnige dag mag worden (zeker met de 
nieuwe laag op het S. Allendeplein) en dat er veel 
verkocht wordt door de kleine en grote deelnemers. 
Kunstmarkt Hoornse Wijken. Op zaterdag 14 okto-
ber 2017 wordt deze voor de tweede keer gehouden in 
De Semmelstee. Kunst om te bekijken en te kopen, mis 
het niet. Kijk voor een overzicht van de deelnemende 
kunstenaars op www.kunstmarkthoornsemeer.nl

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 onze website en 
bekijk de agenda én het wijknieuws om van de laatste 
activiteiten op de hoogte te zijn én te blijven. Stichting 
Meer Hoornse Meer is ook op Facebook te vinden.

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

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


