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WWW.MEERHOORNSEMEER.NL

Onnes coiffures
PALMELAAN 301

PATERSWOLDSEWEG 16-1

WASAWEG28
T 06 48 95 36 32

Gezondheidscentrum Hoornsemeer  
Schaaksport 132  T 050 - 525 78 88

  stillevens & landschappen www.annemiekefictoor.nl

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
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

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

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
Kerstavond dinsdag 24 december 08.00-19.00
1e kerstdag        woensdag 25 december gesloten
2e kerstdag        donderdag 26 december 12.00-18.00

Oudejaarsdag   dinsdag 31 december 08.00-18.00
Nieuwjaarsdag  woensdag 1 januari 12.00-18.00

 
    Dé Makelaar van Groningen-Zuid 
	

UW ADVERTENTIE HIER?
VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

info@meerhoornsemeer.nl 

Op zaterdag 14 september jl. bezochten ongeveer 
300 mensen de Kunstmarkt Hoornse Meer bij het Wall 
House aan de Lutullistraat. In vijf grote partytenten 
presenteerden ruim 20 kunstenaars hun werk. 
De muzikale optredens van The Match en Afrikadi 
zorgden voor extra sfeer op deze zonnige dag. 
In 2020 wordt de Kunstmarkt wederom gehouden.

Onze stichting is druk in de weer met het organiseren 
van het Sinterklaasfeest en de Kerstmarkt.
Sinterklaas bezoekt onze wijk op woensdag 27 
november. Het is een feestje voor iedereen, maar 
speciaal voor de kinderen. Voor de Kerstmarkt op 14 
december hebben reeds veel mensen zich aangemeld. 
Er is nog een beperkt aantal kramen beschikbaar. 

De decembermaand nadert, het nieuwe jaar komt 
dichterbij. We wensen al onze wijkbewoners alvast 
een gelukkig en gezond 2020. 

Dank aan onze trouwe sponsoren, die het ook dit jaar 
mogelijk maken onze activiteiten te kunnen voortzet-
ten. En vooral hartelijk dank aan onze vrijwilligers, die 
hun vrije tijd geven om dit alles te realiseren.

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



KERSTMARKT ZATERDAG 14 DECEMBER
10.30 tot 16.30 uur 

in de grote witte tent bij het meer op het S. Allendeplein 

De tent wordt feestelijk verlicht en verwarmd. Er staan ruim 20 kramen met een 
gevarieerd aanbod. Kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, sieraden, iconen, 

kerstdecoraties en nog veel meer. Bij de kraam van de Albert Heijn van het Hoornse 
Meer kunt u proeven hoe lekker het assortiment voor de komende feestdagen is. 

Ook de buurtboomgaard is aanwezig met eigen gemaakte producten. 
Er is zelfs een kraam met speciale Indische hapjes.

Bij de kraam van onze stichting kunt u een kop snert, een heerlijk broodje 
warme worst, een kop koffie of een glaasje glühwein kopen. 

Wijkkoor Hoorngeschal verzorgt een optreden in de kerstsfeer.

Er is nog een beperkt aantal kramen beschikbaar. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elly Hohé:

info@meerhoornsemeer.nl of bel (050) 526 51 45.
 

Alle kinderen opgelet: Sinterklaas komt op bezoek in de wijk Hoornse Meer. 
Op woensdag 27 november is er vanaf 13.30 uur een speciale dj die oude en nieuwe 

Sinterklaasliedjes met jullie gaat zingen. De Pieten geven een spetterende show. 
Ze dansen en springen er op los en delen pepernoten uit. Rond 14.00 uur arriveert 

Sinterklaas per boot aan de Gasthuiskade (bij het S. Allendeplein). 

Sint wordt begeleid door een boot van de Groninger Reddingsbrigade. 
Rond 15.15 uur vertrekken Sint en de Pieten weer. Kom op 27 november en  
neem je vriendjes, vriendinnetjes en natuurlijk papa, mama, opa of oma mee. 

Miss Bean verkoopt vanuit haar mobiele espressobar vanaf 13.00 uur cappuccino’s 
en warme chocolademelk. We maken er een geweldig feest van. Laat Sinterklaas  

maar zien en horen hoe blij we zijn dat hij ons komt bezoeken! 

Bij de kassa van Albert Heijn in de wijk Hoornse Meer liggen van 12 november t/m 
25 november kleurplaten voor de kinderen. Deze kunnen worden ingekleurd voor 
de Sint. Er staat er een speciale bus bij Albert Heijn om de kleurplaten in te doen. 

Sinterklaas zoekt uit alle kleurplaten drie tekeningen die hij meeneemt naar Spanje.  
De drie kleine kunstenaars krijgen van Sinterklaas een verrassing.

KERSTMARKT - 14 DECEMBER

!!! RESTAURANT & BAR HOTEL GRONINGEN PLAZA VERNIEUWD !!!
De afgelopen maanden zijn bar en restaurant in Hotel Groningen Plaza (voorheen het Hampshire Hotel) 

volledig ‘op de  schop gegaan’. Zowel indeling als inrichting zijn spectaculair anders geworden.
Het restaurant is 7 dagen per week geopend. De gerechten van de brasseriekaart zijn te bestellen van 

11.00-21.00 uur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid te dineren van 17.00-21.00 uur. De gerechten wor-
den samengesteld uit eigentijdse en eerlijke Groningse (streek)producten met als basis de klassieke Franse 
keuken. Aan het terras en verdere afronding van de uitbreiding van het Hoornse Meer tot aan het hotel 
wordt nog de laatste hand gelegd, maar u bent van harte welkom in het nieuwe Restaurant Meerwold. 

Op vertoning van deze flyer ontvangt u 10% korting op een 3-gangen menu naar keuze van de 
dinerkaart. Deze korting geldt alleen voor de gerechten, niet voor drankjes of andere extra’s.  

De actie loopt tot en met 29 februari 2020.
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