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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.

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

Berichten van het bestuur

Na twee jaar in de rollercoas-
ter van het coronavirus te heb-
ben gezeten, komen er voor 
dit jaar vast betere tijden aan. 
We staan te springen om weer 
leuke evenementen te kunnen 
organiseren. Het is de hoog-
ste tijd voor jong en oud in de 
wijk om weer samen te kunnen 
komen. Bent u enthousiast 
over de activiteiten die worden 
georganiseerd en wilt u vrij-
williger 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 bij de vrijmarkt op Konings-
dag, u bent van harte welkom. 
Bezoek onze site, bekijk de 
agenda én het wijknieuws om 
van de laatste activiteiten op 
de hoogte te zijn én te blij-
ven. U kunt ons ook vinden 
op facebook onder stich-
ting Meer Hoornse Meer. Uw 
ideeën zijn van harte welkom.  

april 2022
Elly Hohé, voorzitter  
info@meerhoornsemeer.nl 
T (050) 526 51 45

Het is inmiddels al weer drie jaar geleden dat er  
’s morgens een vrijmarkt op het S. Allendeplein werd 
gehouden. We hopen van harte dat het dit jaar gaat 

lukken. Het is een feestje om al die kinderen  
en hun ouders bezig te zien. 

Op woensdag 27 april kunt u vanaf 07.30 uur 
een plekje zoeken om spulletjes te verkopen, 

rond 13.00 uur is de markt afgelopen.
Het is een gezellige grote vrijmarkt, waar altijd wel iets 
leuks te vinden is voor uzelf, voor een kind of kleinkind. 

Voor de prijs hoeft u het meestal niet te laten.  We hopen 
op mooi weer en dat er veel verkocht wordt door alle 
grote en kleine deelnemers. Vriendelijk verzoek van de 

organisatie om de niet verkochte spullen weer mee naar 
huis te nemen en géén afval achter te laten. 

 

VRIJMARKT KONINGSDAG  
HOORNSE MEER

WOENSDAG 27 APRIL

Huisartsenpraktijk 
Hoornsemeer
Schaaksport 132 • 9728 PG Groningen
(050)527 67 00 / spoed (050) 526 71 79

http://WWW.MEERHOORNSEMEER.NL
http://www.annemiekefictoor.nl


In Groningen-Zuid is Stichting Buurtvlinder bezig om buurtvervoer  
te organiseren. Doel is bewoners in de zuidelijke wijken te 

ondersteunen d.m.v. laagdrempelig en goedkoop vervoer. Daarmee 
worden hun kansen vergroot actief mee te doen in de maatschappij. 

Er zijn veel mogelijke doelen voor een ritje met de Buurtvlinder.  
Bv. boodschappen doen, een afspraak in het Martiniziekenhuis, 

naar de huisarts of een bezoek aan vrienden of familie. 
Wilt u een afspraak maken, doe het dan een dag van tevoren. 

Bel naar (050) 204 35 10, het telefoonnummer van  
Mfc de Stroming in de Rivierenbuurt. 

Er wordt gereden van maandag t/m vrijdag tussen 9 en 17 uur.  
Kosten: één rit € 1.-/retour € 2.-  

Graag contant betalen, er kan niet worden gepind.  
Er kan een rollator of een vouwbare rolstoel mee.  

Hulphonden mogen ook mee. 
Er is maximaal plaats voor 3 personen.  

Info: www.debuurtvlinder.nl

Het wijkkoor Meerklanken (voorheen Hoorngeschal) zoekt nieuwe leden.  
Alle leeftijden en stemgroepen zijn welkom!  Wij zorgen ervoor dat je snel kunt 
meezingen. We zingen a capella vierstemmige liederen uit alle perioden van de 

muziekgeschiedenis: vrolijke en serieuze, bekende en onbekende. We repeteren 
op woensdagavond van 20/22 uur in de aula van de Kentalis-SO Guyotschool, 

Rijksstraatweg 63 A in Haren. Interesse? Kom kijken, luisteren en meezingen! Mail dan 
even van tevoren dat je wilt komen: info@meerklanken.nl. Meer info: stuur je vraag 
naar hetzelfde mailadres. Als je telefonisch contact wilt, vermeld dan in de mail je 

telefoonnummer en we bellen je terug. Wij zoeken ook nog een geschikte oefenlocatie 
in de omgeving van het Hoornse Meer. Info: www.meerklanken.nl 

maak kennis met Buurtvlinder

Zin om mee te zingen?

Als bewoners van de Hoornse wijken 
ontvangt u De Zuidwester gratis in de 
bus. Door de kwartaaloplage kan de 
krant niet echt actueel zijn. Daarom is er 
nu (naast de papieren versie) ook een 
digitale nieuwsbrief van de Zuidwester!
In deze nieuwsbrief vindt u informatie 
over wat er de komende twee weken in de 
wijken in het zuidwesten van Groningen 
staat te gebeuren. U ontvangt de 
nieuwsbrief in uw mailbox en wordt zo 
up-to-date geïnformeerd waar u heen kan 
gaan; zoals een concert, lezing, expositie 
of een sportieve activiteit. Het zal nog wel 
een paar weken duren voordat de eerste 
Zuidwester Nieuwsbrief verschijnt, maar u 
kunt zich nu reeds aanmelden op:  
redactie@dezuidwesterkrant.nl

Ook dit jaar komt er een kunstmarkt 
rond of op Open Monumentendag 
op een zaterdag in september. Exacte 
datum hangt af van de planning van 
het Wall House#2. Maar u kunt zich nu 
reeds aanmelden! Alle vormen van kunst 
zijn welkom; foto’s, poezie, schilderijen, 
beelden, sieraden, glaskunst, zink, hoeden 
en tassen etc. Aanmelden voor 15 juni: 
telefonisch of per mail. U ontvangt een 
opgaveformulier met voorwaarden voor 
deelname. Er kunnen 20-25 kunstenaars 
deelnemen. Kosten deelname € 20.-.  
Info: www.kunstmarkthoornsemeer.nl  
én www.meerhoornsemeer.nl.
Elly Hohé (050) 526 51 45/06 18 75 59 41 
of Matthé Snijders:  
matsnijders@kpnplanet.nl

kunstmarkt Hoornse Meer

De boomgaard heeft 
de winter en de heftige 

stormen goed doorstaan. 
Op naar het voorjaar 

en een nieuw seizoen!
Heb je zin om met ons 
mee te doen, of wil je 

eerst eens komen kijken? 
We zijn aanwezig op  

zaterdag van 13/16 en 
maandag van 19/21 uur. 

 Je vindt de boomgaard aan de 
Den Uylstraat, vlakbij de 

Onlandse Dijk. Info: mail naar 
buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com

buurtboomgaard  
Hoornse Meer

Onze klaverjasclub bestaat bijna 14 jaar! Er is plaats 
voor enkele nieuwe leden. We klaverjassen om de 

twee weken op dinsdagavond vanaf 19.30 uur in café 
Hoornse Meer. De inleg is € 2.- per avond. Hiervoor 

krijgt u leuke prijzen en hebben we een gezellige 
maaltijd voor de zomer- en kerstvakantie. Meest 

belangrijk is dat het voor iedereen een leuke avond 
is, met veel plezier in het spel. Opgaaf & info: Elly 

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

klaverjassers gezocht

RONDJE MÉÉR 
KUNSTROUTE

zondag 12 juni • 11.00/18.00 uur  
Een mooie lange zondag kunst kijken 
bij beroepskunstenaars rondom het  

Hoornse- en Paterswoldsemeer.
info www.kunstenaarsrondjemeer.nl

 

! digitale nieuwsbrief !

KUNST!

https://www.debuurtvlinder.nl
http://www.kunstenaarsrondjemeer.nl

