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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 bestuurLAAN 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 

Op 8 september is in onze wijk de tiende en laatste 
editie van het 4 huizenmuziekfestival. Jammer dat 
aan deze mooie traditie een einde komt. Het volgende 
weekend, op 14 september, is de kunstmarkt Hoornse 
Meer. Wat een  creatief begin van de september maand! 

De vakantieperiode is voorbij en wij gaan ons 
bezighouden met de festiviteiten voor de december-
maand. Allereerst de intocht van Sinterklaas in het 
Hoornse Meer. Sinterklaas is natuurlijk een druk bezet 
man. De afspraken met hem worden al ruim van te 
voren gemaakt. 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 komt te zien. De organisatie 
voor een kerstmarkt begint al maanden van te voren. 
Op zaterdag 15 december wordt deze voor de elfde 
keer op het S. Allendeplein gehouden. Wilt u een kraam 
huren, bel of mail ons voor meer informatie. 

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 
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.meer-
hoornsemeer.nl én de flyer willen we alle informatie zo 
helder mogelijk weergeven. 
Uw suggesties en ideeën zijn van harte welkom. 



Op zondagmiddag 8 september organiseren een aantal musici, woonachtig in de wijk 
de Hoornse Meer, voor de tiende en laatste keer een muziekfestival in de intimiteit van 
hun eigen woning. U bezoekt op deze middag vier concerten, om 13.00, 14.00, 15.00 
en 16.00 uur. In alle vier de huizen vindt een 30 minuten durend concert plaats. 

opening Beweegparcours Hoornse Meer Kunstmarkt Hoornse Wijken 

Zaterdag 14 september 12.00 tot 17.00 uur bij het Wall House aan de 
A.J. Lutullistraat. Dit jaar valt de kunstmarkt samen met de Open Monumenten-
dag, waaraan het Wall House als ‘modern monument’ meedoet. 
Het thema is Plekken van Plezier. Zie voor meer informatie over het Wall House 
www.groningermuseum.nl/museum/wallhouse-2. Ruim 20 kunstenaars 
presenteren hun werk in een vijftal tenten, garantie voor veel sfeer en gezellig-
heid. Foto’s, poezie, schilderijen, beelden, sieraden, glaskunst, kortom 
een diversiteit aan kunst om naar te kijken, maar zeker om te kopen. 
Behalve ‘kunst in de tent’ ook veel muziek en volop horeca-faciliteiten.  
Agnes Bakker is op de kunstmarkt om met haar breiproject aandacht te vragen 
voor een duurzame wereld. Ook de bezoekers worden muzikaal verrast. 
The Match, viool en cello: van 13.00 tot 15.00 uur. Van 15.30 tot 17.00 uur 
speelt Afrikadi. Het wordt een  optreden met verschillende authentieke 
traditionele Afrikaanse instrumenten. De catering wordt verzorgd door 
Toffe Koffie en door koffiebar/lunchroom &Meer gevestigd aan de Palmelaan. 
Koffie, thee, fris, wijn, broodjes en hapjes: het is er allemaal. 
Houdt er wel rekening mee dat u contant moet betalen en niet kunt pinnen. 
Er is een aanbod voor kinderen, zij kunnen zich op diverse manieren vermaken. 
Info: Matthé Snijders: matsnijders@kpnplanet.nl 
Elly Hohé: (050) 526 51 45/06-18 75 59 41 en 
www.kunstmarkthoornsemeer.nl en www.meerhoornsemeer.nl.
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Tijdens de Nationale Sportweek van 20 t/m 29 september worden op vrijdag 27 
september twee nieuwe openbare sportplekken in de gemeente Groningen geopend. 
Een ervan is het beweegparcours in onze wijk aan de rand van het Hoornse Meer. 

Een aantal wijkbewoners is al jaren op zoek naar de juiste plek voor een beweegparcours, 
passend in het streven van de gemeente om meer te bewegen in de openbare ruimte. 

En al die tijd was er een subsidie gereserveerd, maar de plek werd niet gevonden. 
Intussen is die  er wel: tegenover de flats aan de Aldo Morostraat. Begin augustus is 

de aanleg begonnen, als onderdeel van de uitbreiding van de Noordoosthoek van het 
Hoornse Meer. De verwachting is dat veel wijkbewoners en bezoekers/passanten gebruik 
zullen maken van het parcours om te bewegen en, minstens zo belangrijk, om elkaar te 
ontmoeten. Tijdens de opening zal de naam van het beweegparcours bekend worden 

gemaakt. Info via onze site (www.meerhoornsemeer.nl) en www.sport050.nl.

Kosten: passe-partout 
20.- volwassenen,
7,50 kinderen t/m 12 jaar. 
Vanwege het beperkte aantal 
plaatsen is het aan te raden 
om te reserveren, het festival 
is doorgaans uitverkocht. 
Daarbij kunt u de volgorde 
waarin u de concerten wilt 
bezoeken alvast aangeven. 
Nynke Eekhof n.eekhof@home.nl
T (050) 526 34 37 
(tussen 20.00 en 22.00 uur)

Etoile Azur, met Liesbeth Völkel zang, 
Michiel Megens gitaar en Mimouna Lefdou zang 
en percussie. Dit wereldmuziek ensemble maakt 
eigen arrangementen en bestaat dit jaar 20 jaar. 

G.C. Marshallstraat 10
De pianiste Nynke Eekhof speelt 
voor piano solo muziek van de 

Franse componisten Satie en Poulenc. 
G.C. Marshallstraat 19 

Boelo Klat brengt een dubbelconcert, Klatwerk3 
met Jan Ruerd contrabas en Ancel Klooster drum, 

en duo Klat en Kapteijn. Ze nemen je mee op 
een jazzy tocht vol avonturen door Europa.

L.B. Pearsonstraat 19
De contrabassist Philip Baumgarten treedt 
op met Sarah Sötemann, winnaar van de 
Friese Singer-songwriter contest 2018.

M.L. Kingstraat 51

4 HUIZENMUZIEKFESTIVAL

HET IS EEN TRADITIE, 
DE JAARLIJKSE OVERDEKTE 

EN VERWARMDE KERSTMARKT 
OP HET ALLENDEPLEIN. 

DIT JAAR OP 
ZATERDAG 15 DECEMBER

Aarzel niet en meldt u 
aan als standhouder! 

U bent van harte welkom. 
Voor de kosten en de voorwaarden 

kunt u contact opnemen met 
Elly Hohé: info@meerhoornsemeer.nl 

of T (050) 526 51 45.

De tent wordt feestelijk verlicht 
en ook verwarmd. Wil je een 
kerstmarkt tot een succes maken, 
dan moet je in september al aan 
de slag. We streven naar zo’n 25 
kramen met een gevarieerd aanbod. 
Zoals kerststukjes, kaarten, mutsen 
en shawls, boeken, sieraden, 
kerstengelen, kerstbroden en nog 
veel meer. De buurtboomgaard 
Hoornse Meer verkoopt eigen-
gemaakte jam. U kunt genieten 
van een kop snert, een lekker kopje 
koffie of een heerlijk broodje warme 
worst. Wijkkoor Hoorngeschal 
verzorgt twee optredens in de 
kerstsfeer. Net zoals de voorgaande 
jaren hopen we dat ook mensen uit 
de wijk een kerstkraam willen huren. 

KERSTMARKT


