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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.
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MEER INFORMATIE: BEL OF MAIL
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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
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Berichten van het bestuur

De vakantieperiode is voor de meesten van ons weer 
voorbij. Het bestuur is begonnen met het organiseren 
van de festiviteiten voor de decembermaand. 
In deze flyer is ook aandacht voor de activiteiten in 
Maartenshof. Voor een aantal ouderen in onze wijk 
misschien een leuke gelegenheid om andere mensen 
te ontmoeten. Bezoek er ook de weekmarkt op 
vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur. U vindt er 
groente, fruit, snuisterijen, brood. Kortom van alles. 

Op 1 oktober is in onze wijk de negende editie van 
het 4 huizenmuziekfestival. Op woensdagmiddag 28 
november komen Sinterklaas en zijn Pieten bij ons op 
bezoek. In de flyer van november houden we  de grote 
en kleine Hoornse Meerders op de hoogte van de 
activiteiten en hoe het programma eruit ziet. 
Op zaterdag 15 december is de overdekte Kerstmarkt 
op het S. Allendeplein. De organisatie voor een 
kerstmarkt begint al maanden van te voren. Wilt u een 
kraam huren, bel of mail ons voor meer informatie. 

Bent u enthousiast over de activiteiten die worden 
georganiseerd en wilt u vrijwilliger worden, neem 
contact met ons op. 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. 
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. 

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



 Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte 
en verwarmde Kerstmarkt op het 
Allendeplein. 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, kerst-
engelen, kerstbroden en nog veel meer. 

Hier vindt u de leukste cadeautjes en 
de lekkerste hapjes. De buurtboomgaard 
Hoornse Meer verkoopt eigengemaakte 
jam. U kunt genieten van een kop snert, 
een lekker kopje koffie of een heerlijk 
broodje warme worst. Wijkkoor Hoorn-
geschal verzorgt 2 optredens in de 
kerstsfeer. 

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.

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

Voor de negende keer organiseren musici, woonachtig 
in de wijk de Hoornse Meer, een muziekfestival in de 
intimiteit van hun eigen woning. U bezoekt op één middag 
vier concerten, om 13/14/15 en 16.00 uur vindt in alle 
vier de huizen een 30 minuten durend concert plaats. 

• G.C. Marshallstraat 10: Liesbeth Völkel zingt haar favoriete
   Spaanse liederen met aan de piano Robert Bosscher. 
• G.C. Marshallstraat 19: Gertie Bruin en Nynke Eekhof
   laten horen hoe verrassend mooi accordeon en piano 
   bij elkaar passen.
• L.B. Pearsonstraat 19: Boelo Klat brengt een solo
   programma met eigen composities.
•  M.L. Kingstraat 51: Domi Aerts Trio, met daarin 
   Philip Baumgarten als contrabassist, spelen stukken 
   van de gitarist Domi Aerts. 

Kosten: passe-partout, voor volwassen 20.- en 7,50 
voor kinderen t/m 12 jaar. Reserveren: n.eekhof@home.nl 
of T (050) 526 34 37, tussen 20.00-22.00 uur.

ZATERDAG 
15 DECEMBER 
KERSTMARKT

ZONDAG 30 SEPTEMBER
4-HUIZENMUZIEKFESTIVAL

 De afgelopen twee jaren is de Kunstmarkt Hoornse Wijken gehouden in De 
Semmelstee, buurtcentrum Hoornse Wijken aan de Semmelweisstraat. In 2016 
was er veel belangstelling en hebben de kunstenaars goed verkocht. In 2017 
was het aantal bezoekers dermate laag, dat er is besloten de volgende kunst-
markt op een andere locatie te houden. Dit wordt het Wall House aan de 
A.J. Lutullistraat. Het streven is dit gelijktijdig te doen met de Open Monu-
mentendag in september 2019. De Kunstmarkt Hoornse Wijken 2019 is pas 
over bijna een jaar. Toch willen we de markt nu reeds onder uw aandacht bren-
gen én onder die van kunstenaars die graag mee willen doen. De markt wordt 
gehouden in een aantal tenten op het grasveld rondom het Wall House. 
Kunst om naar te kijken, maar vooral ook kunst om te kopen. We gaan 
de bezoekers muzikaal en met de catering verrassen. Er is een aanbod voor 
kinderen, zodat deze zich op diverse manieren kunnen vermaken. 

We houden u op de hoogte in de volgende edities van De Zuidwester, de flyer en 
site van Stichting Meer Hoornse Meer. Informatie en opgave: Matthé Snijders: 
matsnijders@kpnplanet.nl en Elly Hohé: (050) 526 51 45/06 18 75 59 41.

Kunstmarkt Hoornse Wijken op Open 
Monumentendag 2019

Een fijne dagbesteding kan ertoe leiden dat u zich beter voelt. 
Lijkt het u gezellig deel te nemen aan onze activiteiten? 
Dan nodigen wij u van harte uit mee te doen. Gedurende de hele week 
worden er verschillende activiteiten georganiseerd; gymnastiek, zingen, 
sjoelen, biljarten, klaverjassen, bridge, rummikub, koersbal, 
schilderen en bingo. Of u kunt gezellig een kopje koffie komen 
drinken tijdens de vrije inloop. Of 1 keer per twee weken (oneven weken) 
op zondagmiddag genieten van een mooi concert. D.m.v. een lidmaatschap 
van15.- per maand kunt u deelnemen aan één van de activiteiten 
(m.u.v. bingo en concerten). Wilt u graag bij meerdere activiteiten 
aansluiten dan is dat mogelijk (meerprijs 5.- tot een maximum van 25.- 
voor drie activiteiten of meer). Info: activiteitenbegeleiding Maartenshof 
(050) 535 44 81 of mail naar ABVP@zorggroepgroningen.nl. 
Wij verheugen ons op uw komst!

WELKOM IN MAARTENSHOF!


