HERFSTNIEUWS

Hé Meerstadjer,
Morgen begint officieel de herfst. Daarom ontvang je weer
het belangrijkste en AGENDA
leukste wijknieuws uit Meerstad en
omgeving. Altijd op de hoogte zijn? Kijk dan regelmatig op
meerstad.eu/bewoners.

fdfjlakjf

Heb je de mooie foto voorop deze kaart al bekeken? Deze is
afjklafjdsl
gemaakt door Meerstadjer Carin Koning.
fjajdfklas
Jouw foto op de volgende
wijkkaart? Plaats je foto dan op
social media met de hashtag #MooiMeerstad of stuur je foto
naar info@meerstad.eu.

ACTIVITEITEN

VERKOOPNIEUWS

Van 15 t/m 17 november zijn wij weer aanwezig op de
Nieuwbouwbeurs XL in MartiniPlaza. Tijdens deze
beurs start de officiële verkoop van de 71 zelfbouwkavels van De Zeilen.
Als voorloper hiervan organiseren we op zaterdag 12
oktober een kavelkijkdag voor belangstellenden. Lees
hierover meer op meerstad.eu/de-zeilen.

WERKZAAMHEDEN

Actueel nieuws over de werkzaamheden lees je op
meerstad.eu/bewoners.

Op zaterdag 2 en 9 november vindt de Nationale Duurzame
Huizen Route weer plaats en die is natuurlijk niet compleet
zonder een Meerstad huis. Wil jij mensen met jouw verhaal
op weg helpen naar een duurzamer huis? Kijk dan op
duurzamehuizenroute.nl.

In de week van 7 oktober wordt er geasfalteerd in de wijk
Meeroevers. Bewoners in de directe omgeving krijgen
hierover een brief.

Op vrijdag 27 september is er voor kinderen tussen de 4-12
jaar weer een leuke lantaarntocht in het maisdoolhof. Lees
fdfjlakjf
hierover meer op meerstad.eu/maisdoolhof.
Het maisdoolhof is voorafjklafjdsl
het laatst te bezoeken op zondag
29 september.
fjajdfklas

Tussen begin november en eind maart planten we
circa 300 bomen in Meerstad. Daarvan komen er bijna
100 in het park. De andere bomen worden verspreid
over Meerstad.

PLANNING

Eind september loopt het strandseizoen af. Het strand en
de uitkijktoren kun je natuurlijk blijven bezoeken.
Op 1 oktober stopt het vaarseizoen voor 2019. Ligt je boot
aan een openbare aanlegsteiger? Dan willen we je vragen
deze uit het water te halen.

Meer, Meerstad.

Deze herfst brengt de gemeente Groningen beplanting
aan bij de speeltuin aan de Woldmeerweg.

In september zal de maaiboot nogmaals waterplanten
maaien in het Woldmeer. Naar verwachting komt
de plantengroei hierdoor in 2020 later op gang. Dit is
gunstig voor het nieuwe vaarseizoen.

Alle medewerkers van Meerstad wensen je een mooie
herfst toe!
meerstad.eu

