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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 
Miv 5 december veranderen onze reguliere openingstijden.
Maandag t/m zaterdag open van 8.00-21.00
Zondagen open van 12.00-21.00

FEESTDAGEN OPENINGSTIJDEN
24 december 8.00-19.00
25 december gesloten 
26 december 12.00-20.00
31 december 8.00-19.00
1 januari 12.00-20.00

Berichten van het bestuur

Het is bijna december, het 
nieuwe jaar komt in zicht. We 
wensen al onze wijkbewoners 
alvast een gelukkig en gezond 
2023. December is ook een 
feestmaand en daar willen we 
als stichting graag een bijdrage 
aan leveren. Sinterklaas bezoekt 
onze wijk op woensdag 30 
november. Het is een feestje 
voor iedereen, maar speciaal 
voor de jongere kinderen. 
De Kerstmarkt wordt gehouden 
op zaterdag 10 december en is 
ook dit jaar weer overdekt. 
We bedanken onze trouwe 
sponsoren, die het ook dit jaar 
weer mogelijk maakten onze 
activiteiten te organiseren. 
Hartelijk dank ook aan onze 
vrijwilligers, die hun vrije tijd 
geven om dit alles te realiseren.
Bezoek vooral onze website om 
van de laatste activiteiten op 
de hoogte te zijn én te blijven. 
U kunt ons ook vinden op 
facebook onder stichting Meer 
Hoornse Meer. 
 
Elly Hohé, voorzitter  
info@meerhoornsemeer.nl 
T (050) 526 51 45

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

SINTERKLAAS! WOENSDAG 30 NOVEMBER

Op woensdag 30 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 bij het 
S. Allendeplein. Sint wordt begeleid door een boot van 
de Groninger Reddingsbrigade. Rond 15.15 uur vertrekken  
Sint en de Pieten weer.  Bij de kassa van de Albert Heijn in 
het Hoornse Meer liggen van 14 t/m 28 november kleurplaten 
voor de kinderen. Deze kunnen worden ingekleurd voor de 
Sint. Er staat er een speciale bus bij de 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. 
De Koffiepod verkoopt vanaf 13 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!

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


IN ONZE VORIGE FLYER VROEGEN WIJ SUGGESTIES 
OM HET S. ALLENDEPLEIN TE VERLEVENDIGEN 

We hebben een aantal reacties ontvangen. Van jeu de boules tot een gezamenlijk 
eten op het plein; een biologische markt of braderie tot een muziekfestival. 

En ideeën om het plein groener en klimaatbestendiger te maken.
Jeu de boulen kan ook nu al op het plein en wordt af en toe gedaan. Samen eten 

op het plein is een leuk idee, maar is voor een hele wijk lastiger te organiseren dan 
voor een straat. Het muziekfestival heeft zeker onze sympathie. Punt is dat we als 

stichting een budget hebben om activiteiten te organiseren en een groot gedeelte is 
al gereserveerd voor wat we nu doen. We onderzoeken wat er kleinschalig mogelijk is. 

Een wekelijkse mark op het plein lijkt ons niet haalbaar. Een eenmalige braderie 
maakt meer kans. Zie onderstaand idee ‘zomermarkt’ in deze flyer.

Het idee van een groener Allendeplein speelt al langer en is een aantal jaren geleden 
uitgebreid besproken met de gemeente bij de herinrichting van het plein. 

Een aantal wijkbewoners vindt het plein nog steeds kaal en heet in de zomer. 
Meer groen zou een oplossing kunnen zijn. Bij een eventuele vergroening van het plein 

is van belang wat ‘de wijkbewoners’ ervan vinden en de direct omwonenden in het 
bijzonder. Belangrijk is wat volgens de gemeente de mogelijke opties zijn. 

We hebben hierover contact met Wijkteam Zuid.

Kerstmarkt Hoornse Meer 
zaterdag 10 december

HET IS EEN TRADITIE, DE JAARLIJKSE OVERDEKTE KERSTMARKT
OP HET ALLENDEPLEIN.  

De tent wordt feestelijk verlicht en ook verwarmd. We streven naar zo’n 
25 kramen met een gevarieerd aanbod. Denk hierbij aan kerststukjes, kaarsen, 

mutsen en shawls, sieraden, kerstversieringen en nog veel meer. 
De buurtboomgaard Hoornse Meer verkoopt eigengemaakte jam. U kunt genieten 

van een kop snert, een lekker kopje koffie of een heerlijk broodje warme worst. 
Wijkkoor Meerklanken verzorgt 2 optredens in de kerstsfeer. 

Net zoals de voorgaande jaren hopen we dat ook mensen uit de wijk een 
kerstkraam willen huren. Er zijn nog 3 kramen beschikbaar. Aarzel niet en meldt 

u aan als standhouder! Voor informatie over kosten en voorwaarden 
kunt u contact opnemen met Elly Hohé: 

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

Reacties ‘Leven op het plein’

Er is best animo voor een markt op het Allendeplein. 
Het idee van een braderie spreekt ons wel aan, omdat het laagdrempelig 

is en niet gebonden aan een thema. We noemen het een Zomermarkt. 
De markt is van 12 tot 17 uur en een kraam kost 15 euro. We streven naar 

een divers aanbod, zoals kleding, voedsel, speelgoed, hobbyspullen, sieraden, 
drogisterijartikelen, eten en drinken, bloemen en planten, kaarsen etc. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elly Hohé: 
info@meerhoornsemeer.nl of T (050) 526 51 45.

Meerwold lanceert bijzondere reeks live optredens
Met uitzicht op het Hoornse Meer kunnen mensen in Meerwold Eten & 
Drinken t/m 11 december elke zondagmiddag genieten van een live optreden 
dat in samenwerking met de Chris Fictoor Foundation wordt georganiseerd. 
De Meerwold live optredens vinden plaats op zondagmiddagen 
en beginnen om 15 uur. De toegang is gratis. Meerwold is gevestigd 
in het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza. www.meerwold.nl

PROGRAMMA VOOR KOMENDE OPTREDENS

20 november Classic Sunday: Jisk Lieftink 
27 november Popmusic Sunday: René Elenbaas 
4 december Meezing-Sinterklaasliedjes-Concert met Marise
11 december Jazzy Sunday: Jan Terlouw Jr. 

UZIEK!

ZOMERZOMER
MARKTMARKT
10 JUNI 10 JUNI 
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