
Albert Heijn, B.S.F. von Suttnerstraat 1, 9728 WZ Groningen

SPONSOREN 2021
ALBERT HEIJN
ONNES COIFFURES
SIGN-UP
MEERWOLD
WOLDRINGH OPTIEK
TANDARTSPRAKTIJK BEUGELING
FYSIOTHERAPIE NEGENTIG
IL LAGO 
MICAEL GOEDHART MAKELAAR
LOGOPEDIE GRONINGEN-ZUID
AUTOSCHADEHERSTEL VAN KALKER
STUDIO7

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

  leer tekenen & schilderen! 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 en (tijdelijk) 
pr/penningmeester 
t  (050) 526 51 45
e   elly@meerhoornsemeer.nl

Matthé Snijders (secretaris)
e   matsnijders@kpnplanet.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 
Maandag t/m zaterdag: 08:00 - 22:00 uur 
Zondag: 12.00 - 22.00 uur

 
    Dé Makelaar van Groningen-Zuid 
	

UW ADVERTENTIE HIER?
VRAAG NAAR DE 
VOORWAARDEN
info@meerhoornsemeer.nl 

Het coronavirus heeft helaas nog steeds impact op ons 
dagelijks leven. Dachten we begin deze zomer nog dat 
we het ergste hadden gehad, toen kwam er toch weer 
een kleine vierde golf. Stichting Méér Hoornse Meer 
organiseert evenementen met als doel mensen uit de 
wijk samen te brengen. Dat brengt een beetje leven 
in de brouwerij. Vorig jaar is daar weinig van gelukt: 
geen feestelijke intocht per boot van Sinterklaas met 
honderden dansende en zingende kleine kinderen, 
maar wél een puzzeltocht door de wijk en tekeningen 
voor Sinterklaas in de bus bij Albert Heyn. Geen 
grote tent voor de kerstmarkt, maar wél een grote 
kerstboom op het Allendeplein. 

Najaar 2021- Zoals het er nu naar uitziet gaat het ons 
wél lukken om op 18 september weer een kunstmarkt 
rondom het Wall House2# te organiseren. Zie de 
binnenkant voor meer informatie.
Bezoek vooral onze website en bekijk de agenda én 
het wijknieuws om van de laatste activiteiten op de 
hoogte te zijn én te blijven. Stichting Méér Hoornse 
Meer is ook op facebook te vinden. Wil je helpen met 
een bepaald project, zoals het verspreiden van de 
flyers, je bent van harte welkom.

Bestuur - Vorige maand is ons bestuurslid Joyce 
Bosman verhuisd naar Eelde. Joyce had een creatieve 
en enthousiaste inbreng. Met dank dus aan de tijd 
dat zij bestuurslid was van inze stichting! We zijn nu 
op zoek naar een nieuw bestuurslid. Enige vereiste is 
betrokkenheid bij de wijk. Qua tijd kost het een paar 
keer vergaderen per jaar. Heb je belangstelling, neem 
contact met ons op.
Elly Hohé, voorzitter - september 2021

LAAN CORPUS DEN HOORN 300



     Zaterdag 18 september van 
   12.00 tot 17.00 uur bij het 
Wall House #2 aan de A.J. Lutulistraat 17. 
Rondom het Wall House #2 is een groot grasveld, 
met ruimte voor een flink aantal kunstenaars. 
We hopen dit jaar op een prachtige nazomer. 
Iedere kunstenaar heeft een overdekte marktkraam. Bij deze keuze speelt ook 
corona mee. Liever in de buitenlucht met voldoende ruimte voor afstand dan in 
een afgesloten tent. Ongeveer 20 kunstenaars presenteren hun werk: foto’s, 
handgemaakte tassen jassen, hoeden, schilderijen, sieraden, glaskunst, kleurrijke 
garens en weefsels, keramiek. Kortom, een diversiteit aan kunst om naar te kijken, 
maar zeker om te kopen. Naast kunst is er nog veel meer te beleven. Muziek.  
Afrikadi verzorgt op de kunstmarkt een uniek Afrikaans optreden. Met sfeervolle 
muziek en betoverende klanken van traditionele Afrikaanse instrumenten.  
Horeca. De catering wordt verzorgd door &Meer. Koffie, thee, fris, wijn, broodjes en 
hapjes. Houd er wel rekening mee dat u niet overal kunt pinnen.  
Aanbod voor kinderen. Zij kunnen zich op diverse manieren vermaken. Alleen het 
weer kan nog roet in het eten gooien: bij slecht weer zullen we de markt afgelasten. 
Info: www.kunstmarkthoornsemeer.nl en www.meerhoornsemeer.nl of 
   Elly Hohé: (050) 526 51 45/06 18 75 59 41
   Matthé Snijders: matsnijders@kpnplanet.nl.

Zaterdag 18 september 
Kunstmarkt bij het Wall House#2

Het bestuur van stichting 
Hoornse Meer Concert heeft 
besloten ook de nieuwe geplande 
datum van 19 juni 2022 te laten 
vervallen. Natuurlijk met spijt, 
maar gezien het verloop van de 
coronapandemie staat veiligheid 
voorop. Wij hopen dat het concert 
in 2023 wel veilig en in welke vorm 
dan ook, weer zal klinken! 
Blijf ons volgen voor alle nieuws. 
www.hoornsemeerconcert.nl

Hoornse Meer Concert uitgesteld

Stichting Méér Hoornse Meer heeft de afgelopen jaren tientallen activiteiten 
ondersteund en georganiseerd voor alle bewoners van de Hoornse wijken.

Ter inspiratie hieronder een greep uit de activiteiten van de Stichting.
Heeft u een plan of een idee? Kom langs! De Stichting MHM denkt graag mee, 

helpt met organiseren en biedt met de site, facebook en flyer een platform 
voor het onder de aandacht brengen van de activiteit. 

GEEN KERSTMARKT 2021 
Helaas ook dit jaar geen kerstmarkt. Wel komt er, net als in 
2020, een grote verlichte kerstboom op het Allendeplein!

In september 2021 is het twintig jaar geleden 
dat Wall House #2 haar plek kreeg aan 

het Hoornsemeer. Om dit jubileum te vieren 
organiseert Wall House tal van activiteiten in 

augustus en september. Tijdens de kunstmarkt is 
fotograaf Gea Schenk in het Wall House aanwezig 
en maakt portretten van ‘de buren van Wall House 

#2’ voor de fotowand ‘Wall of Fame’. Iedereen 
met postcode 9728 kan zich per mail aanmelden 

via wallhouse@groningermuseum.nl.  
Open van april tot november op zaterdag 
en zondag van12/17 uur. Toegang gratis. 

groningermuseum.nl/museum/wallhouse-2

20 jaar Wall House #2

• NIEUWJAARSDUIK
• HOORNGESCHAL 
• KLAVERJASCLUB ROEMRIJK
• KINDEROPVANG BUITENHUISJE
• BUURTBOOMGAARD HOORNSE MEER
• NOORDOOSTHOEK
• BUURTCENTRUM SEMMELSTEE
• HONDENSPEELTUIN
• WALL HOUSE WEEKENDEN
• BEWEEGPARCOURS HOORNSE MEER

• KONINGSDAG MET VRIJMARKT
• VOGELWERKGROEP
• FIETSEXCURSIE
• KUNSTMARKT HOORNSE MEER
• MIDZOMERNACHTSDUIK
• 4HUIZEN MUZIEKFESTIVAL
• RONDJE MEER VOOR KUNSTENAARS
• HOORNSE MEER CONCERT
• INTOCHT SINTERKLAAS
• KERSTMARKT

GEEN INTOCHT SINTERKLAAS 
Maar natuurlijk vieren we Sinterklaas wél in onze wijken 
en kunnen kinderen weer een kleurplaat inleveren bij AH. 
Meer informatie in de flyer van november en volg alle info 
ook op onze site en facebook.

najaar 2021-Sint & Kerst

http://kunstmarkthoornsemeer.nl 
http://meerhoornsemeer.nl
http://groningermuseum.nl/museum/wallhouse-2

