STICHTING MEER HOORNSE MEER

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

STELT ZICH TEN DOEL ALLERLEI

T (050) 525 42 48
www.eenprachtigelach.nl

Onnes coiffures

ACTIVITEITEN TE (HELPEN)
ORGANISEREN IN DE WIJKEN
HOORNSEMEER, HOORNSE PARK,
PICCARDTHOF, VOOR EN DOOR
WIJKBEWONERS, OM ZO

PALMELAAN 301
PATERSWOLDSEWEG 16-1

DE ONDERLINGE SAMENHANG IN

WASAWEG28
T 06 48 95 36 32

DE WIJKEN TE VERSTERKEN.
LAAN CORPUS DEN HOORN 300

WWW.WOLDRINGH.NL

ALS BESTE GETEST VAN GRONINGEN

Dé Makelaar van Groningen-Zuid

CORRESPONDENTIEADRES

F. LEGGERSTRAAT 4
9728 VS GRONINGEN
info@meerhoornsemeer.nl
MEER INFORMATIE: BEL OF MAIL

Gezondheidscentrum Hoornsemeer
Schaaksport 132 T 050 - 525 78 88
ontwerp en dtp I huis- en tuinklussen I (trainings-)acteren

Molenstraat 9 I 9921 PE Stedum I 06-53 27 86 03
www.studio7.nl

stillevens & landschappen www.annemiekefictoor.nl
Regulier ma t/m vrij 07:00-22:00
Zaterdag 08:00 - 22:00
Zondag 10:00 - 22:00

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN
Zondag 20 december - 08:00 - 22:00 uur
Donderdag 24 december: 07:00 - 19:00 uur
1e Kerstdag: 10:00 - 18:00 uur
2e Kerstdag: 10:00 - 22:00 uur
Oudejaarsdag: 07:00 - 20:00 uur
Nieuwjaarsdag: 10:00 - 22:00 uur
Voor ouderen en kwetsbaren is van ma t/m vrij van
7:00-9:00 uur mogelijk om rustig boodschappen te doen.

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

Elly Hohé - voorzitter
t (050) 526 51 45
e elly@meerhoornsemeer.nl
Matthé Snijders (secretaris)
e matsnijders@kpnplanet.nl
Joyce Bosman
pr/penningmeester

Berichten van het bestuur
Het coronavirus heeft voor velen van ons het leven
behoorlijk op de kop gezet. Dachten we in maart
nog dat het misschien eind dit jaar wel over zou zijn,
inmiddels weten we beter. De decembermaand nadert
en onze stichting zal door het virus geen intocht van
Sinterklaas of een kerstmarkt kunnen organiseren.
Ook het Hoornse Meer Concert wordt een jaar
uitgesteld.
De decembermaand zal waarschijnlijk voor velen
van ons ook anders worden beleefd dan in voorgaande
jaren, met minder familie of vrienden. Er zijn diverse
initiatieven om eenzaamheid te doorbreken. Kijk
eens op www.heelgroningenhelpt.nl of neem contact
op met Humanitas Groningen, T (050) 312 6000.

m 06 1523 1210
e info@meerhoornsemeer.nl

We hopen dat we in december 2021 weer meer
samen kunnen zijn. We wensen iedereen alvast een
gelukkig en vooral een gezond 2021.

SPONSOREN 2020

Dank aan onze trouwe sponsoren en vooral hartelijk
dank aan onze vrijwilligers, die hun vrije tijd geven
om dit alles te realiseren.

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

VORMGEVING: FICTOORVORMGEVING
DTP: STUDIO 7 - DRUK: DRUKKERIJ GERLACH

Wilt u helpen met een bepaald project, zoals het
verspreiden van de flyers, u bent van harte welkom.
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 Meer
Hoornse Meer is ook op facebook te vinden.
Uw suggesties en ideeën zijn van harte welkom.
Elly Hohé, voorzitter - november 2020

WWW.MEERHOORNSEMEER.NL

Nieuwe datum Hoornse Meer Concert

Sinterklaas

Save the date! 19 juni 2022
Het bestuur van stichting Hoornse Meer Concert was aardig
op weg het concert vorm te geven voor 12 juni 2021.
Helaas moesten door alle corona maatregelen alle mooie
plannen voor zang, dans, muziek en catering voor 2021
worden aangepast. Maar: van uitstel komt geen afstel en
we hopen samen met u een Hoornse Meer Concert te kunnen
houden op zaterdag 19 juni 2022. En natuurlijk kunt u het
concert nu reeds ondersteunen! Volg ‘hoornsemeerconcert’
op Facebook en kijk op www.hoornsemeerconcert.nl.

viert zijn
verjaardag
anders!

EEN KERSTBOOM IN PLAATS
VAN DE KERSTMARKT
De kerstmarkt kan vanwege het coronavirus geen doorgang
vinden. Ontzettend jammer, want het was ieder jaar altijd een
gezellige drukte. We willen als stichting iets doen om toch een
beetje het kerstgevoel te creëren. Van 14 t/m 28 december staat
er een grote verlichte kerstboom op het Allendeplein. Misschien
is het wel het begin van een nieuwe kersttraditie in de wijk.

Al vele jaren zijn Sinterklaas en zijn Pieten met de boot over het Hoornsemeer naar
het Allendepleinplein gevaren. Daar stonden jullie (de kinderen) al te wachten en
zongen prachtige Sinterklaasliedjes. Dit jaar kan het feestje wegens het coronavirus
helaas niet doorgaan. Er mogen niet te veel mensen bij elkaar komen.
Sinterklaas is natuurlijk wel in het land! Om zijn verjaardag toch te vieren hebben
de Pieten allerlei raadsels en opdrachten voor jullie bedacht! Een boekje met
raadsels en opdrachten én de kleurplaat zijn vanaf 17 november op te halen bij
Albert Heijn in het Hoornsemeer. Jullie hebben t/m 1 december de tijd om het
boekje en de kleurplaat in te leveren o.v.v. naam en adres via de speciale bus voor
Sinterklaas bij Albert Heijn. Na 1 december gaan de Pieten ’s avonds op pad en
krijgt iedereen een kleine verrassing in de brievenbus. Verder zijn er diverse prijsjes
te winnen voor de leukste foto’s, de mooiste kleurplaten, of het ingevulde boekje.
De prijsjes worden thuisbezorgd. Vanaf 4 december staan de winnaars op
www.meerhoornsemeer.nl en op de facebookpagina van Meer Hoornse Meer.

...en we sluiten af met een warm recept voor de wintermaanden...
APPLE CRUMBLE

DOEN JULLIE ALLEMAAL MEE?

!

Opheffing 3 bushaltes lijn 10
In de loop van 2021 zal lijn 10 zal voortaan via de S.O.J. Palmelaan rijden.
De bus rijdt dan niet meer door de J.M. den Uylstraat en de R. Schumanstraat.
De haltes Den Uylstraat, Eisenhowerstraat en W. Dreesstraat komen te vervallen.
Er wordt waarschijnlijk een extra halte Eisenhowerstraat aangelegd op de
S.O.J. Palmelaan. De gemeente zegt dat bezuiniging heeft meegespeeld.

!

INGREDIËNTEN (4-6 PERSONEN)
3 flinke appels
(bv. goudreinetten en jonagold)
50 gram suiker
2 tl kaneel
75 gram boter
100 gram bloem
100 gram suiker
snuf zout

Ovenschaal of bakblik van 26cm, of groter.
Schil de appels en snij in blokjes.Voeg 50 gram
suiker en kaneel toe aan de appels, roer door elkaar.
Maak een deeg van de boter, bloem, suiker
(100 gram) en een snufje zout. Er is geen mixer nodig,
kneed het met de hand tot een kruimelig deeg.
Vet het bakblik in en doe de appels erin.
Strooi het kruimeldeeg over het appelmengsel.
Bak de apple crumble in 30 minuten op 200 graden.
Eet hem warm met wat slagroom of vanillevla.
Koud is hij ook erg lekker… toch liever warm?
Dan zet je hem gewoon nog even in de oven.

