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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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F. LEGGERSTRAAT 4
9728 VS GRONINGEN
info@meerhoornsemeer.nl
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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

Via de site van de gemeente Tynaarlo heeft het  College 
van B&W bekend gemaakt dat het besluit over het al 
dan niet wijzigen van het bestemmingsplan waarschijn-
lijk zal worden genomen in de raadsvergadering van 7 
mei. Deze wijziging is nodig om in Ter Borch een gro-
te supermarkt te kunnen vestigen. Voorwaarde van de 
vastgoedbelegger en projectontwikkelaar van de super-
markt schijnt te zijn dat de vestiging van Albert Heijn in 
het Hoornse Meer dicht zal gaan. Ook de bouw van een 
nieuwe Jumbo-supermarkt aan het Overwinningsplein 
zou op losse schroeven komen te staan. Vanzelfspre-
kend houden wij u via onze site en facebookpagina op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen. 

DIt jaar is het rondom het Paterswoldse- en Hoornse 
Meer vol van KUNST: in het voorjaar Rondje Méér 
voor beroepskunstenaars en een prachtig uitje in de 
nazomer: Kunstmarkt Hoornse Meer rond het Wall 
House op zaterdag 14 september. We roepen naast de 
kunstenaars ook muzikale kunstenaars op zich aan te 
melden. Voor uitgebreide optredens is de markt minder 
geschikt, livemuziek geeft toch een extra dimensie. 

Bent u enthousiast over de activiteiten die worden ge-
organiseerd 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 Kerst-
markt of bij 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. U kunt ons ook vin-
den op facebook onder stichting Meer Hoornse Meer. 

LAAN CORPUS DEN HOORN 300

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

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

GEWOON BIJ ALBERT HEIJN! 

OPENINGSTIJDEN
ma t/m za 08.00 – 20.00 uur
zondag van 12.00 – 18.00 uur

 
    Dé Makelaar van Groningen-Zuid 
	

UW ADVERTENTIE HIER?
VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

info@meerhoornsemeer.nl 



KONINGSDAG – VRIJMARKT
ZATERDAG 27 APRIL

KUNSTENAARS GEVEN EEN
RONDJE MÉÉR, DÉ OPEN ATELIERROUTE 
VAN BEROEPSKUNSTENAARS ROND HET 

PATERSWOLDSE- EN HOORNSE MEER.
Zondag 19 mei 2019 - 11/18 uur
De startlocatie is Wall House #2, 

A.J.Lutulistraat 17 Groningen. Hier draait een 
slideshow met werk van alle deelnemers en er 
ligt een routekaart voor u klaar. Er is koffie, 
en voor wie het eerst komt speciale “snij de 
kunst aan taART”. De open ateliers zijn te 

vinden in het grensgebied tussen Groningen 
en Drenthe. Behalve van de kunst kunt u 

op dit rondje genieten van de verrassende 
locaties en mooie fietsroutes. Verschillende 
kunstenaars bieden extraatjes aan variërend 
van demonstraties, ruimere bezoekuren of 

kortingen tot hapjes en muziek. 

Vorige maand waren veel wijkbewoners aanwezig in Best Western Plus Hotel 
Groningen Plaza (voormalige Hampshire Hotel) om zich te laten informeren over 
de meest recente plannen: zo komt er een nieuw terras én de ingang 
naar het restaurant wordt onder handen genomen. Het is de bedoeling, dat het 
beweegparcours uiterlijk september van dit jaar zal zijn gerealiseerd. 
Vlakbij het terras kunnen bootjes aanleggen en kunnen hotelgasten gebruik 
maken van waterfietsen en roeiboten. Deze zijn ook te huur voor wie maar wil. 
Door oa. het plaatsen van nestkasten en de aanleg van een oeverzwaluwwand 
wordt geprobeerd de directe omgeving van het hotel ook voor vogels levendig 
en aantrekkelijk te houden. Er worden nieuwe bomen geplant en een nectarweide 
aangelegd. Alle werkzaamheden beginnen dit voorjaar en zullen naar 
verwachting begin 2020 gereed zijn.

UITBREIDING NOORDOOSTHOEK

RONDJE MÉÉR-19 mei

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. 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. 

NIEUW SEIZOEN BUURTBOOMGAARD HOORNSE MEER

Vind je het leuk om buiten actief te zijn? Het voorjaar komt, tijd om aan het werk 
te gaan in boomgaard Hoornse Meer! Enthousiaste buurtbewoners zijn elk jaar druk 
bezig met het schoonmaken, compost opbrengen, onkruid wieden en snoeien van de 
boomgaard. Met als resultaat elke zomer een geweldige oogst. Jaarlijks zijn er volop 

bessen, frambozen, bramen, appels en peren te plukken. We werken vaak gezamenlijk 
op een zaterdagmiddag. Kom gerust eens langs om een kijkje te nemen! Je vindt de 

boomgaard aan de Den Uylstraat (bij de bushalte). Wil je meedoen? 
Mail dan naar buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com

KUNSTMARKT-14 september

Kijk op www.kunstenaarsrondjemeer.nl 
onder “deelnemers” voor info en de extra’s en op 

facebook: https://www.facebook.com/RondjeMeer/

KUNSTMARKT HOORNSE MEER
DIT JAAR IS DE KUNSTMARKT 

HOORNSE MEER BIJ HET WALL HOUSE.

Zaterdag 14 september 12/17 uur 
Het Wall House is vanaf april tot eind oktober 
in het weekend open voor publiek. De toegang 
is gratis. Als organisatoren van de kunstmarkt 
zijn we verheugd deze te mogen houden op de 

prachtige locatie rond het Wall House. 
Dit jaar valt de kunstmarkt samen met de 
Open Monumentendag, waaraan het Wall 
House als ‘modern monument’ meedoet. 

Info: Wall House  www.groningermuseum.nl/
museum/wallhouse-2. 

Er worden tenten geplaatst om de getoonde 
kunst een mooi onderdak te bieden. 

U vindt er een diversiteit aan kunst, die te 
zien en te koop zal zijn. Er is livemuziek en 
u kunt een hapje en een drankje nuttigen. 

Bent u kunstenaar en hebt u belangstelling 
om mee te doen? Meldt u zich dan aan vóór 

15 mei. Wij sturen u een opgaveformulier 
met bijbehorende ‘voorwaarden voor 

deelname’ toe. Er kunnen 20-25 kunstenaars 
deelnemen. Kosten deelname € 20.-

Info en aanmelding
www.kunstmarkthoornsemeer.nl en

www.meerhoornsemeer.nl
Elly Hohé (050) 526 51 45 / 06 18 75 59 41 

of Matthé Snijders:matsnijders@kpnplanet.nl

KUNST!


