
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 van 12.00 – 17.00 uur

SPONSOREN 2018
ALBERT HEIJN
ONNES COIFFURES
SIGN-UP
HAMPSHIRE HOTEL
WOLDRINGH OPTIEK
TANDARTSPRAKTIJK BEUGELING
FYSIOTHERAPIE NEGENTIG
IL LAGO 
LOGOPEDIE GRONINGEN-ZUID
BAR HOORNSEMEER & STEIGER
AUTOSCHADEHERSTEL VAN KALKER
STUDIO7
ANNEMIEKE FICTOOR

Elly Hohé, voorzitter - april 2018

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

  stillevens & landschappen www.annemiekefictoor.nl
deelnemer rondje méér - open op 2 én 3 juni. welkom aan het 

S. Allendeplein 59 - beide dagen van 11.00/18.00 uur

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
Ria van Oosten
pr/penningmeester
t  (050) 526 01 17
e   info@meerhoornsemeer.nl

VORMGEVING: FICTOORVORMGEVING 

DTP: STUDIO 7 - DRUK: DRUKKERIJ GERLACH

Berichten van het bestuur

Een korte terugblik op de wintermaanden.
Het bezoek van Sinterklaas op 29 november vorig jaar 
was een feestje voor de allerkleinsten. Dank aan de ka-
pitein van de boot die de Sint en zijn Pieten veilig aan 
wal heeft gebracht en ook aan de Groninger Reddings-
brigade die de overtocht heeft begeleid. 
Op 16 december jl. was onze jaarlijkse Kerstmarkt. 
De grote tent op het S. Allendeplein blijft een succes 
voor wijkbewoners en kraamhouders.

Per 2 januari 2018 heeft Berry Bernardus haar functie als  
bestuurslid neergelegd. Het bestuur dankt Berry voor haar 
jarenlange inzet. Ria van Oosten is in februari toegetreden 
tot het bestuur.

Koningsdag - Het eerste evenement van dit jaar is 
de vrijmarkt op Koningsdag op 27 april. We hopen 
natuurlijk op mooi weer en dat er veel ge- en verkocht 
wordt door alle grote en kleine deelnemers.
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. 

WEBSITE Bezoek vooral onze website en bekijk de 
agenda én het wijknieuws 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. 

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



Nieuw seizoen Buurt-
boomgaard Hoornse Meer
Vind je het leuk om buiten actief te zijn? 
Wil je bessen, bramen en appels oogsten? 
Kom dan meehelpen in onze boomgaard! 
Samen met andere buurtbewoners aan 
de slag. We werken één keer per maand 
op een zaterdagmiddag en soms op een 
avond. Je vindt ons in de Den Uylstraat, 
bij de bushalte. Informatie: mail naar 
buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.
com of volg ons op Facebook.

KONINGSDAG – VRIJMARKT
VRIJDAG 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. Hoe vroeger aanwezig, des te mooier 
het plekje op het gele plein. 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.  

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. 

3 juni - Rondje Méér
dé open atelierroute van 
beroepskunstenaars rond 
het Hoornse- en Paterswoldsemeer
zondag 3 juni 2018 
11.00-18.00 uur. 

Startlocatie: Wallhouse #2, Lutulistraat 17. 
Hier kunnen bezoekers hun ideale route 
plannen bij een kopje koffie. Met voor 
wie eerst komt een stukje taart! 

De open ateliers zijn te vinden in het 
grens-gebied tussen Groningen en 
Drenthe. Nieuwe deelnemers zijn dit 
jaar de figuratieve kunstschilder Rutger 
Hiemstra en decor/boomhuttenbouwer 
Stella Carpintera met een boomhut 
op Bruilweering. Er is werk te zien van 
meer dan 25 kunstenaars. Tevens kunt 
u tijdens dit Rondje Méér genieten 
van de verrassende locaties en mooie 
fietsroutes. De toegang is overal gratis.  

Kijk op www.kunstenaarsrondjemeer.nl 
onder “deelnemers” voor meer informatie 
en de extra’s. Rondje Méér is ook te vinden 
op facebook: https://www.facebook.com/
RondjeMeer/

Groninger Museum 
presenteert
Wall House Weekenden
Een bezoek aan deze architectonische 
parel is een attractie op zich. Daarbij 
zorgen nieuwe tentoonstellingen en 
activiteiten wederom voor een aan-
trekkelijk programma. 
Van 31 maart t/m zondag 28 okto-
ber is Wall House #2 elke zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 17.00 uur 
open voor publiek. De toegang is 
gratis. Info: www.groningermuseum.
nl/wallhouse

WALL HOUSE WEEKENDEN

Afgelopen december is een nieuwe overkapte fietsenstalling 
voor patiënten en bezoekers van het Martini Ziekenhuis 
in gebruik genomen en biedt ruimte aan 450 fietsen. In de 
komende periode wordt er o.a. gewerkt aan een nieuwe 
rijbaan voor het toekomstige eenrichtingsverkeer van en 
naar de Hoofdingang en de invulling van de groene zone met 
lage beplanting. Het Martini Ziekenhuis organiseert met 
regelmaat bewonersbijeenkomsten. De eerstvolgende is op 
23 mei 2018 om 17.30 uur in het Martini Paviljoen. 
U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar 
h.grave@mzh.nl  vóór 14 mei a.s. en aan te geven met hoeveel 
personen u langskomt. Ook kunt u zo uw gesprekspunten 
aanleveren. Het Martini Ziekenhuis ziet u graag op 23 mei!

bewonersbijeenkomsten Martini Ziekenhuis BUURTBOOMGAARD 

RONDJE MÉÉR - 3 JUNI

kunstenaars 
geven 
een 
rondje


