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* 17 november – 15 december Pop-uprestaurant Happietaria H. Dunantlaan 2

Happietaria Groningen opent vanaf 17 november voor de 28e keer een maand lang haar deuren in
Groningen. Het pop-up restaurant wordt volledig gerund door vrijwilligers.
Al 28 jaar komen mensen uit Stad en Ommeland naar Happietaria om uit eten te gaan voor het
goede doel. In 2019 heeft Happietaria ruim 4000 gasten mogen ontvangen en werd er het
recordbedrag van ruim 124.000 euro opgehaald. Mensen kunnen het initiatief steunen door te
komen eten in het restaurant of door een donatie te doen via de website. Ook kunnen mensen zich
aanmelden als vrijwilliger in de keuken, bediening of achter de bar.
De opbrengst van Happietaria gaat dit jaar naar een project van Stichting Tearfund. Dit project
ondersteunt kinderen en jongeren in Bangladesh. Als gevolg van de klimaatcrisis vinden er in dit
land veel overstromingen plaats of is er juist sprake van extreme droogtes. Het gevolg hiervan is dat
de oogsten mislukken en schoon drinkwater schaars is. Bovendien is er in het land sprake van
sociale problematiek, zoals kindhuwelijken en kinderarbeid.
De opbrengst van Happietaria zal geïnvesteerd worden in zelfhulpgroepen, waarbij gezinnen
worden geholpen door hen diverse trainingen aan te bieden op het gebied van wettelijke
kinderrechten, het kweken van klimaatbestendige gewassen, waterzuiveringen, persoonlijke
hygiëne en alternatieve inkomstenbronnen. Middels deze zelfhulpgroepen leren mensen op een
duurzame manier te bouwen aan een betere toekomst.
Wilt u ook genieten van een heerlijke maaltijd en het goede doel steunen?
Kom eten bij Happietaria tussen 17 november en 15 december.
Het restaurant is geopend van maandag tot en met zaterdag van 17:00 tot 23:00 aan de Henri
Dunantlaan 2 (gratis parkeergelegenheid).
Voor meer informatie, menukaart en reserveren: www.happietaria.nl/groningen.
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* Zaterdag 19 november
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Warme Bakjes

Overwinningsplein

* Zondag 20 november

Jisk Lieftink live in Meerwold
Classic Sunday

Meerwold

Jisk Lieftink is een veelzijdig pianist. Zijn doel is de schoonheid van muziek over te dragen als
musicus en als piano-docent. Hij speelt regelmatig op grote podia in Nederland en daarbuiten.
Lieftink speelt stukken van de grote componisten, maar ook klassieke arrangementen van bekende
hits van nu. Daarnaast zijn er zijn eigen composities, waaronder de recent verschenen ‘Journey of
the Birds’. Jisk is actief in verschillende projecten en geeft regelmatig optredens, zowel solo als in
ensemble- of duo-verband. Naast deze optredens geniet hij internationale bekendheid als ‘The
Hardstyle Pianist’. Op YouTube kunt u Jisk Lieftink horen en zien spelen door zijn naam en ‘journey
of the birds’ te typen
Het concert is in het restaurant. Vanaf 3 uur zal Jisk Lieftink verdeeld over de middag drie keer
optreden, in blokken van 30-45 minuten. Gasten kunnen komen wanneer ze willen en gezellig zelf
een plek zoeken.
Het adres van Meerwold Eten&Drinken is Laan Corpus den Hoorn 300. Per fiets en te voet bereikt u
Meerwold het beste via het fiets- / wandelpad Gasthuiskade / Hoornsepad
Het programma van de 3 komende liveoptredens op zondagmiddag ziet er als volgt uit:
* 27 november
Popmusic Sunday: René Elenbaas
* 4 december
Meezing-Sinterklaasliedjes-Concert met Marise
* 11 december
Jazzy Sunday: Jan Terlouw Jr.
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Donderdag 24 november

De Verhalenkoffer
‘Foute keuzes’

Ìmmanuelkerk

Cultuur verbindt

Foute keuzes…
We vertellen elkaar verhalen, in een huiselijke sfeer. Sprookjes, uit de
literatuur, uit de levens van anderen, of misschien wel van onszelf.
Deze keer:
Fouten maken we allemaal. Kan gebeuren toch?
Soms heeft dat grappige, soms ook pijnlijke gevolgen.
Kom luisteren en/of meedoen.
Toegang gratis
Donderdag 24 november 19.30 – 21.00 uur
Immanuelkerk, Overwinningsplein (Bovenzaal)

* Zaterdag 26 november

Het Sinterklaashuis

Zie voor informatie ‘Waar zien we jou?’ op pagina 3
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Overwinningsplein

* Zondag 27 november

René Elenbas live in Meerwold
Popmusic Sunday

Meerwold

Deze man, die altijd goed gemutst is, heeft zijn ervaring opgedaan in de meest uiteenlopende
situaties en tijdens letterlijk honderden optredens. In de muziekindustrie staat hij bekend als ‘de
wandelende jukebox’. Elk liedje wordt gespeeld met evenveel muzikaliteit als speelplezier. Geen
wonder, dat zijn agenda zelden een vrij gaatje heeft. René speelt solo-optredens maar treedt ook
veel op met zijn duo ‘Splendid’ en zijn trio ‘Come Again’. Tijdens Meerwold Pop Music Sunday speelt
René een aanstekelijke reeks van pop-hits van vroeger én nu! In Meerwold speelt hij solo.
Het concert is in het restaurant. Vanaf 3 uur zal René Ellenbaas verdeeld over de middag drie keer
optreden, in blokken van 30-45 minuten. Gasten kunnen komen wanneer ze willen en gezellig zelf
een plek zoeken.
Het adres van Meerwold Eten&Drinken is Laan Corpus den Hoorn 300. Per fiets en te voet bereikt u
Meerwold het beste via het fiets- / wandelpad Gasthuiskade / Hoornsepad
Het programma van de 2 komende liveoptredens op zondagmiddag ziet er als volgt uit:
* 4 december
Meezing-Sinterklaasliedjes- Concert met Marise
* 11 december
Jazzy Sunday: Jan Terlouw
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* Woensdag 30 november
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Sinterklaas komt op bezoek

S. Allendeplein

* Tot 30 november

Wijkanalyse Hoornse Wijken

WIJ willen graag de leefbaarheid in de wijken helpen verbeteren. Wat is goed en wat kan beter in de
wijk? U kunt WIJ helpen door voor 30 november een vragenlijst in te vullen. Door de QR-code
scannen of in de browser: https://tinyurl.com/mry35539 te typen komt u bij de vragenlijst.
U kunyt ook langsgaan bij de WIJ Entree in het Menno Lutter, Paterswoldseweg 267, ingang om de
hoek Laan van de Vrijheid.
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* Noteer vast in uw agenda

Zondag 4 december

Meezing-Sinterklaasliedjes-Concert
met Marise

Meerwold

Zaterdag 10 december

Kerstmarkt Hoornse Meer

S. Allendeplein

Zondag 11 december

Jazzy Sunday: Jan Terlouw Jr

Meerwold

Zondag 18 december

Winterconcert 2022 NNOOK

San Salvatorkerk
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