Onnes coiffures

STICHTING MEER HOORNSE MEER
STELT ZICH TEN DOEL ALLERLEI
ACTIVITEITEN TE (HELPEN)

PALMELAAN 301
PATERSWOLDSEWEG 16-1

ORGANISEREN IN DE WIJKEN
HOORNSEMEER, HOORNSE PARK,
PICCARDTHOF, VOOR EN DOOR
WIJKBEWONERS, OM ZO DE
ONDERLINGE SAMENHANG IN
DE WIJKEN TE VERSTERKEN.

Berichten van het bestuur

OPENINGSTIJDEN

Na twee jaar corona was er op
Koningsdag een vrijmarkt op het
S. Allendeplein. Wat een opluchting dat we weer iets mochten
organiseren. We pakken door
met de kunstmarkt op 10 september én met de intocht van
Sinterklaas en de kerstmarkt.
Bent u enthousiast over de activiteiten die worden georganiseerd en wilt u vrijwilliger 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, bij de vrijmarkt of
op Koningsdag, u bent van harte
welkom.
Bezoek onze website en bekijk
de agenda én het wijknieuws
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. Uw suggesties en
ideeën zijn van harte welkom.

Maandag t/m zaterdag: 08:00 - 22:00 uur
Zondag: 12.00 - 22.00 uur

September 2022
Elly Hohé, voorzitter

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

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

Gezondheidscentrum Hoornsemeer
Schaaksport 132 T 050 - 525 78 88

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

www.annemiekefictoor.nl - schilderijen
Gewoon bij Albert Heijn!

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

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

KUNST
markt

zaterdag 10 september
Tijdens Open Monumentendag organiseren we in
samenwerking met het Wall House#2 onze jaarlijkse
kunstmarkt op deze prachtige locatie.
U bent van harte welkom van 12 tot 17 uur aan de
A.J. Lutulistraat 17. Op het grote grasveld is ruimte
voor ruim twintig overdekte marktkramen.
U vindt er sieraden, foto’s, kleurrijke garens,
keramiek, tassen, patchwork, schilderijen en zelfs
handgeknoopte tapijten. Behalve de diversiteit aan
kunst is er nog veel meer te beleven. Er is muziek en er
zijn horecafaciliteiten. Tevens is er een aanbod voor
kinderen, zij kunnen zich op diverse manieren vermaken.
Actuele informatie over de markt vindt u op
www.kunstmarkthoornsemeer.nl én op onze site.

WWW.MEERHOORNSEMEER.NL

Vergroening pleinen Hoornse Meer
De pleinen aan de F.D. Rooseveltstraat en de R. Schumanstraat
zijn op initiatief en in samenwerking met de bewoners ontsteend
en vergroend vanuit actie Steenbreek door het team Leefkwaliteit
en Stadsbeheer. Ook is het grasveld naast het plein in de
Schumanstraat geëgaliseerd, zijn er bomen geplant, nectar onder
het mes gezaaid en wadi’s en glooiingen aangebracht.
Droogte, wateroverlast en hitte zijn aanleiding voor de actie
Steenbreek. Door de hoeveelheid verstening kan water de grond
op veel plekken de grond niet in. Hierdoor ontstaat er droogte
en bij hevige regenval wateroverlast. Het water kan nergens heen
en de riolen raken overbelast, terwijl de planten en bomen het
water goed kunnen gebruiken. De beplanting helpt de dieren,
van insecten tot aan vogels en egels. En het resultaat mag er zijn.
Voor de bewoners en de natuur een win/win situatie.

Leven op het plein
In onze mooie wijk hebben we helaas maar één locatie waar we iets voor de wijk
kunnen organiseren en dat is het S. Allendeplein. Daar wordt de vrijmarkt op Koningsdag,
de intocht van Sinterklaas en de kerstmarkt gehouden. Maar misschien zijn er nog meer
mogelijkheden. Tijdens de vrijmarkt zijn er altijd kinderen die een instrument bespelen.
Of misschien zijn er volwassenen die solo of met een groep muziek maken.
We kunnen zelfs met een groep gaan eten op het plein. Er zijn ongetwijfeld nog meer
creatieve ideeën om volgend jaar een leuk evenement te organiseren.
Vandaar deze oproep, wat kunnen we doen om onze wijk levendig te houden?
Mail naar info@meerhoornsemeer.nl of bel met Elly Hohé (050) 526 51 45.

...VOORUITBLIK ...

buurtboomgaard Hoornse Meer
Op zaterdag 24 september is de landelijke Burendag.
Buurtboomgaard Hoornse Meer is een door de wijk
opgezette boomgaard voor iedereen die het leuk vind
om te tuinieren, te snoeien en appels te plukken.
Daarnaast is het een ontmoetingsplaats voor iedereen in de
wijk. In de Buurtboomgaard werken enthousiaste vrijwilligers
al 10 jaar regelmatig een zaterdagmiddag. Dit jaar nog op
10 en 24 september en 8 en 29 oktober. Tijdens Burendag
zijn buurtbewoners, jong en oud, ’s middags van harte welkom
in de boomgaard om met ons het 10-jarig bestaan te vieren.
Informatie: buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com.

Sinterklaas
misschien
naar Hoornse
Meer
Het blijven nog onzekere
tijden voor evenementen
die in de winter worden
georganiseerd. Er is
al contact gelegd met
Sinterklaas of hij op
30 november naar het
Hoornse Meer kan komen.
De laatste keer was in
2019. Dus nu maar hopen
voor alle kinderen dat hij
de weg nog weet.

Kerstmarkt Hoornse Meer
zaterdag 10 december

Het is een traditie, de jaarlijkse overdekte en verwarmde
kerstmarkt op het Allendeplein. De tent wordt feestelijk
verlicht en ook verwarmd. Wil je een kerstmarkt tot een
succes maken, dan moet je in september al aan de slag.
We streven naar 25 kramen met een gevarieerd aanbod.
Zoals kerststukjes, kaarten, mutsen en shawls, boeken,
sieraden, kerstengelen, kerstbroden en nog veel meer.
De boomgaard Hoornse Meer verkoopt eigengemaakte
jam. Geniet van een kop snert, een 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.
Aarzel niet en meldt u aan als standhouder! U bent
van harte welkom. Voor de kosten en de voorwaarden
kunt u contact opnemen met Elly Hohé, email: info@
meerhoornsemeer.nl of bel (050) 526 51 45.

