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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
 Joyce Bosman
pr/penningmeester
m  06 1523 1210
e   info@meerhoornsemeer.nl

VORMGEVING: FICTOORVORMGEVING 

DTP: STUDIO 7 - DRUK: DRUKKERIJ GERLACH

Berichten van het bestuur

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 – 20.00 uur

 
    Dé Makelaar van Groningen-Zuid 
	

UW ADVERTENTIE HIER?
VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN

info@meerhoornsemeer.nl 

Op het moment dat ik deze tekst schrijf heerst het 
coronavirus ook in Groningen, al is het nog minder 
in omvang dan in het zuiden van het land en op veel 
plaatsen elders in de wereld.  In tegenstelling tot het 
zuiden van het land, waarover je aangrijpende beelden 
op het nieuws ziet. Het bestuur wenst iedereen 
die door het virus in meer of mindere mate wordt 
getroffen heel veel sterkte. Laten we hopen dat de 
maatregelen die zijn genomen er voor kunnen zorgen 
dat we enigszins gespaard blijven. En misschien ten 
overvloede: let een beetje op elkaar en houdt afstand.

Helaas moeten we wegens het uitbreken van het 
coronavirus de vrijmarkt op Koningsdag afzeggen. 
De evenementen later gepland in het jaar zullen, 
wanneer de situatie is gewijzigd, uiteraard doorgaan.
Zoals de Kunstmarkt Hoornse Meer in september 
en de intocht van Sinterklaas en de Kerstmarkt. 
Goed nieuws is dat het Hoornse Meer Concert weer 
nieuw leven wordt ingeblazen. We doen ons uiterste 
best om op 12 juni 2021 een divers programma te 
presenteren. Per 1 februari heeft Ria van Oosten haar 
functie als penningmeester neergelegd. Haar functie 
is overgenomen door Joyce Bosman.

Wilt u helpen met een bepaald project, zoals het verspreiden 
van de flyers of helpen tijdens de Kerstmarkt, u bent van 
harte welkom.Bezoek vooral onze website www.meerhoorn-
semeer.nl en bekijk de agenda én het wijknieuws om van de 
laatste activiteiten op de hoogte te zijn én te blijven. 
Stichting Meer Hoornse Meer is ook op facebook te vinden. 
Uw suggesties en ideeën zijn van harte welkom. 

LAAN CORPUS DEN HOORN 300



Vrijmarkt Koningsdag maandag 27 april
Vanwege het uitbreken van het coronavirus enige tijd geleden, 

volgt ook stichting Meer Hoornse Meer de richtlijnen van het RIVM én 
de overheid nauwlettend. Daarom gaat de viering van Koningsdag op 27 april 

en daarmee de geplande vrijmarkt op het S. Allendeplein niet door. 
Immers de gezondheid van ons allemaal staat voorop. Volgend jaar maken 

we er weer een feestje voor de kleine en grote wijkbewoners van.

KUNSTMARKT HOORNSE MEER
najaar 2020 - datum volgt 

Vorig jaar was de kunstmarkt op 14 september rondom Wall House#2 aan de 
A.J. Lutulistraat 17 in de wijk Hoornse Meer. Deze datum viel samen met Open 

Monumentendag. Het was een geslaagde samenwerking en voor herhaling vatbaar. 
Dit jaar organiseren we de markt wederom rond of op Open Monumentendag 

in september. Wij vragen kunstenaars die belangstelling hebben zich alvast aan te 
melden. Alle vormen van kunst zijn welkom, zoals foto’s, poezie, schilderijen, 

beelden, sieraden, glaskunst, zink, hoeden en tassen en nog veel meer. 
Info: www.kunstmarkthoornsemeer.nl en www.meerhoornsemeer.nl

Elly Hohé (050) 526 51 45  / 06 18 75 59 41
Matthé Snijders  matsnijders@kpnplanet.nl

KKUUNNSST!T!

ELKAAR ONDERSTEUNEN IN TIJDEN VAN CORONA

Veel mensen willen nu graag hun medemens helpen. 
Via onze site www.meerhoornsemeer.nl/wijknieuws en onze facebookpagina 

vindt u een overzicht van alle initiatieven waar in de gemeente Groningen 
gebruik van kan worden gemaakt. Voorbeelden van waar u een ander bij 

kunt helpen: boodschappen doen, oppassen, kaartjes of tekeningen sturen, 
even bellen/skypen/ WhatsApp, spelletje doen via mobiel/internet, 

hond uitlaten, bosje bloemen voor de deur leggen, 
medicijnen brengen of hulp bij thuisonderwijs.

Nieuw Hoornse Meer Concert 
12 juni 2021: Save the date!

Na vijf edities was het gratis openluchtconcert een traditie. 
Wij, het bestuur HMC, missen het Hoornse Meer Concert èn we zijn niet de 
enige! In 2010 klonk het eerste gratis openluchtconcert op het water van het 
Hoornse Meer en het laatste en vijfde concert was in 2015. We blazen deze 
traditie nieuw leven in. Natuurlijk op de vertrouwde locatie aan het 
S. Allendeplein/de Zunneriepe in het waterrijke hart van het Hoornse Meer, 
Groningen-Zuid. Tipje van de sluier… het Hoornse Meer Concert krijgt ieder 
jaar een landenthema, te beginnen met Spanje. Dat geeft vele mogelijkheden: 
van gitaarmuziek met flamencodansers tot swingende Latin music. 
En er is natuurlijk ook catering op het plein. 

Het concert staat gepland op zaterdag 12 juni 2021. Reserveer deze datum 
voor een uniek muzikaal evenement. Nieuwsgierig geworden of vriend of 
sponsor worden om dit gratis concert mede mogelijk te maken? 
U vindt alle informatie op www.hoornsemeerconcert.nl. 
Het Hoornse Meer Concert is ook te volgen via Facebook.


