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

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN! 
OPENINGSTIJDEN
ma t/m zat  08.00 - 20.00
zondag   12.00 - 17.00

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
zo 24 december 10.00- 7.00 uur
ma 25 december (1e  kerstdag) gesloten
di 26 december (2e kerstdag) 12.00-17.00 uur
zo 31 december (oudjaarsdag) 10.00-17.00 uur
nieuwjaarsdag gesloten

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

Elly Hohé, voorzitter - november 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

CAFETARIA DE STEIGER

WASAWEG28
T 06 48 95 36 32

Gezondheidscentrum Hoornsemeer  
Schaaksport 132  T 050 - 525 78 88

   schilder-en tekenlessen www.annemiekefictoor.nl

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
Matthé Snijders (secretaris)
E   matsnijders@kpnplanet.nl
Berry Bernardus 
pr/penningmeester
T  (050) 527 00 70
E   a.h.bernardus@home.nl

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

VORMGEVING: FICTOORVORMGEVING 

DTP: STUDIO 7 - DRUK: DRUKKERIJ GERLACH

Berichten van het bestuur

De decembermaand nadert, het nieuwe jaar komt 
dichterbij. We wensen u alvast een gelukkig en gezond 
2018. 
Per 1 oktober heeft Antoinet Willems wegens drukke 
werkzaamheden haar functie als  secretaris neerge-
legd. Gelukkig blijft ze wel als vrijwilliger actief. Antoi-
net bedankt voor je inzet. Haar functie is overgeno-
men door Matthé Snijders. Onze stichting is druk in 
de weer met het organiseren van het Sinterklaasfeest 
en de Kerstmarkt. Sinterklaas bezoekt onze wijk op 
woensdag 29 november. Het is een feestje voor ieder-
een, maar speciaal voor de kleintjes. De Kerstmarkt 
houden we op 16 december ook dit jaar weer overdekt. 

We bedanken onze trouwe sponsoren, die het ook dit 
jaar mogelijk hebben gemaakt onze activiteiten te kun-
nen voortzetten. En hartelijk dank aan onze vrijwilli-
gers, die hun vrije tijd geven om dit alles te realiseren. 

Bent u enthousiast over de activiteiten die worden ge-
organiseerd 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 vrij-
markt 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. Via de site www.meerhoornsemeer.
nl én de flyer willen we alle informatie zo helder moge-
lijk weergeven. Uw suggesties en ideeën zijn van harte 
welkom. 

T (050) 525 42 48
www.eenprachtigelach.nl



KERSTMARKT 16 DECEMBER 10.30 - 16.30 uur

Alle kinderen opgelet:  
Sinterklaas komt op bezoek  

in de wijk Hoornse Meer. 

 
Op woensdag 29 november is er vanaf 13.30 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 ondertussen pepernoten uit.  

Om 14.15 uur arriveert Sinterklaas per boot  
aan de Gasthuiskade (bij het S. Allendeplein).  

 
Rond 15.15 uur vertrekken Sint en de Pieten weer. 

Kom op 29 november en neem je vriendjes, 
vriendinnetjes en natuurlijk papa, mama,  

opa of oma mee.  
Miss Bean verkoopt vanuit haar mobiele 

espressobar vanaf 13.00 uur cappuccino’s en warme 
chocolademelk. We maken er een geweldig feest van.  

 
Laat Sinterklaas maar zien en horen hoe blij  

we zijn dat hij ons komt bezoeken! 

SINTERKLAAS 29 NOVEMBER - 13.30 uur

 Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde 
Kerstmarkt van 10.30 tot 16.30 uur op het S. Allendeplein 

van stichting Meer Hoornse Meer. 
De tent wordt feestelijk verlicht en verwarmd. 

Er staan meer dan 20 kramen met een gevarieerd aanbod. 
Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, kaarsen, sieraden, 

kerstengelen en kerstdecoraties, er is van alles te vinden. 
Ook de mensen van de buurtboomgaard zijn aanwezig met 

zelf gemaakte producten. Hier vindt u de mooiste cadeautjes 
en de lekkerste hapjes. Miss Bean verkoopt vanuit haar mobiele 

espressobar koffie, cappuccino en warme chocolademelk. 
Bij de kraam van onze stichting kunt u een kop snert,

 een broodje warme worst of een glaasje glühwein kopen. 
 

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.

TERUGBLIK                       mooie kunst op Kunstmarkt Hoornse Wijken 

Zaterdag 14 oktober werd voor de tweede keer de Kunstmarkt Hoornse Wijken in de Semmelstee 
gehouden. Ruim 20 kunstenaars presenteerden hun werk met veel enthousiasme. De aanwezige 
bezoekers waren vol lof over de diversiteit van de kunst en de sfeer op de markt. Kinderen konden zelf 
creatief aan de slag gaan. Volgend jaar oktober kunt u weer genieten van het evenement dat u eigenlijk 
niet mag missen. De gastvrijheid en de medewerking van personeel en vrijwilligers van De Semmelstee 
was net als vorig jaar weer groot. Daarvoor dank! Zie voor een impressie van de kunstmarkt:  
www.kunstmarkthoornsewijken.nl of www.meerhoornsemeer.nl

TOEGANG 

GRATIS

Klaverjasclub RoemRijk 
zoekt nieuwe leden

Onze klaverjasclub bestaat al weer 
9 jaar. Vanaf 1 januari 2018 is 

er plaats voor enkele nieuwe leden. 
We klaverjassen om de 2 weken op 

dinsdagavond vanaf 19.30 uur in café 
Hoornse Meer. De inleg is 2 euro per 

avond. Hiervan houden we een paar keer 
per jaar een toernooi met leuke prijzen 
voor alle deelnemers en hebben we een 

gezellige maaltijd voor de zomer- en 
kerstvakantie. Het belangrijkste blijft dat 
het voor iedereen een leuke avond is, met 

vooral veel plezier in het spel.  
Info: Elly Hohé 

info@meerhoornsemeer.nl of  
T(050) 526 51 45. 

Op 9 december staat een bezoek aan 
de kerstmarkt in Oldenburg gepland. 
De bus vertrekt om 09.30 uur bij de 

Hoornsemeer bar, de kosten bedragen  
15 euro. Info & opgave aan de bar.

Op 24 december is er Kerstklaverjassen. 
Kosten 10 euro, inclusief Chinees buffet 

en leuke prijzen voor alle deelnemers. 
Info & opgave aan de bar.

Er wordt af en toe weer een  
buurtborrel georganiseerd.  
Info op de facebookpagina 

van Hoornsemeer bar.

Activiteiten 
Hoornsemeer bar


