
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
STUDIO 7
ANNEMIEKE FICTOOR

Elly Hohé, voorzitter - september 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 
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

   schilder-en tekenlessen www.annemiekefictoor.nl

ALS BESTE GETEST VAN GRONINGEN
WWW.WOLDRINGH.NL R. Schumanstraat 38 Groningen

www.psychologenpraktijkflonker.nl
www.kenniscentrumflonker.nl

R. Schumanstraat 38 Groningen

www.psychologenpraktijkflonker.nl
www.kenniscentrumflonker.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

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

VORMGEVING: FICTOORVORMGEVING 

DTP: STUDIO 7 - DRUK: DRUKKERIJ GERLACH

Op 1 oktober organiseren vier musici het 4 Huizen 
Muziekfestival. Mooi dat deze muzikale traditie reeds 
voor de achtste keer in onze wijk wordt georganiseerd. 
Op 14 oktober is de Kunstmarkt Hoornse wijken in 
de Semmelstee. Vorig jaar is het de kunstenaars en het 
publiek uitstekend bevallen dat we niet afhankelijk zijn 
van de weergoden. We hopen dat u nieuwgierig genoeg 
bent naar het aanbod om ons een bezoekje te komen 
brengen. 
Het bestuur is begonnen met het organiseren van de 
festiviteiten voor de decembermaand. Op woensdag-
middag 29 november komen Sinterklaas en zijn Pie-
ten bij ons op bezoek. In de flyer van november hou-
den we u op de hoogte van de activiteiten en hoe het 
programma eruit ziet. Op zaterdag 16 december is de 
overdekte Kerstmarkt op het S. Allendeplein. Wilt u 
een kraam huren, bel of mail ons voor meer informatie.  
Helaas is er ook een  tegenvaller. De realisatie van de 
hondenspeeltuin is niet gelukt. Het leek ons als be-
stuur een aanwinst voor de wijk, zeker voor de oudere 
hondenbezitters. 
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  
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 activi-
teiten 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.

Berichten van het bestuur

Molenstraat 9 I 9921 PE Stedum I 06-53 27 86 03  
www.studio7.nl

ontwerp en dtp I huis- en tuinklussen I (trainings-)acteren



 

In de vorige flyer deden we een oproep aan kunstenaars zich aan te melden  
voor de kunstmarkt. Intussen ‘zitten we vol’. In totaal doen ruim 20 

kunstenaars mee, verdeeld over verschillende ruimtes in de Semmelstee.  
Er is veel variatie in het kunstaanbod te bewonderen en te kopen natuurlijk. 
Voor de schilderijen geldt dat er een grote verscheidenheid is in onderwerp, 

stijl en prijs. Een aantal kunstenaars schilderen met acryl, anderen met olieverf, 
of er wordt gewerkt met gemengde technieken. Er is abstract werk en er zijn 

realistische schilderijen van dieren, landschappen en stadsgezichten.  
Keramiek is er in diverse stijlen, afmetingen en prijzen.   

Ook zijn er lino’s, houtsneden en zeefdrukken. Verrassend is het aanbod  
van sieraden, zoals hand geborduurde sieraden en sieraden van glas.  

Andere glaskunst, foto’s, poëzie en handgemaakte tassen zijn zeker het 
bekijken waard. Kinderen zijn ook dit jaar weer van harte welkom. Mariska 

Lunsing geeft de kinderen de gelegenheid zelf creatief aan de slag te gaan.

De kunstmarkt wordt gehouden in De Semmelstee, het prachtige buurt- 
centrum van Corpus den Hoorn en de andere Hoornse Wijken.  

In het gebouw is een prima keukenvoorziening. 
  

De Semmelstee, Semmelweisstraat 182. Info op www.semmelstee.nl.  
Bekijk voor een impressie van de markt van vorig jaar en voor informatie over de 

deelnemende kunstenaars en hun werk: www.kunstmarkthoornsewijken.nl

Voor de achtste keer organiseren vier musici in de wijk Hoornse Meer het  
4 Huizen Muziekfestival dat plaatsvindt in de intimiteit van hun eigen woning.  
Zondag 1 oktober om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur vindt in alle vier de 

huizen een dertig minuten durend concert plaats.  
In het huis van de contrabassist Philip Baumgarten, M.L. Kingstraat 51, 

kunt u luisteren naar Pot, Baumgarten & Friends. Bij de pianist Boelo Klat, L.B. 
Pearsonstraat 19,  zullen solo’s en duo’s van Klat en de zanger/gitarist 
Marcel Kapteijn te beluisteren zijn. In de huiskamer van Liesbeth Völkel, 
G.C. Marshallstraat 10, treden op singer/songwriter José Keultjes en de 

contrabassist Tis Marang. De pianiste Nynke Eekhof, G.C. Marshallstraat 19,  
zal samen met de sopraan Francine van der Heijden onder andere de première 

van liederen van de componist Frans Vuursteen uitvoeren. 
 

Volwassenen Passe-partout € 20.-; kinderen t/m 12 jaar passe-partout € 7,50 
Reserveren via mail: n.eekhof@home.nl

zaterdag 14 oktober 13.00-17.00 uur
KUNSTMARKT HOORNSE WIJKEN

zaterdag 16 DECEMBER KERSTMARKT

TOEGANG 

GRATIS zondag 1 oktober vanaf 13.00 uur
4-HUIZEN-MUZIEK-FESTIVAL

Hondenspeeltuin Hoornse Meer gaat niet door

Aan de oostkant van de Den Uylstraat is een groenzone voor recreatieve doeleinden; 
skatebaan, basketbalveld, voetbalveld én een honden-losloop-gebied. Alles passend binnen het 
bestemmingsplan van de Gemeente. Maar helaas is het honden-losloop-gebied niet toegankelijk. 
De Gemeente Groningen hanteert als beleid dat het hier een ecologische zone betreft en deze niet 
mag worden gemaaid. De honden en hun baasjes hadden dit ook al ontdekt. Een losloopgebied 
vol distels, brandnetels en een broedplaats van teken, is zeker geen aantrekkelijk gebied om je 
hond uit te laten. De Gemeente hanteert haar beleid strikt. Het is een ecologisch gebied en wordt 
niet gemaaid. En komt er, ondanks alle inspanningen ten spijt, geen hondenspeeltuin. 
(werkgroep hondenspeeltuin) Meer uitgebreide info op www.meerhoornsemeer.nl.

Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte, 
feestelijk verlicht én verwarmde Kerstmarkt 

op het Allendeplein van 10.30-17.30 uur. 
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.


