
  

Sociëteit de Harmonie is een vereniging waar mensen van diverse pluimage en alle 

leeftijden elkaar ontmoeten om hun sociale contacten uit te breiden, te biljarten, te 

bridgen en mahjong te spelen. Ook ontmoeten zij elkaar bij exposities en concerten, 

lezingen en andere culturele evenementen die zij zelf organiseren. Wie eens wil kijken 

is altijd welkom tijdens concerten en lezingen, of andere openbare evenementen die 

je op deze flyer en op de website vindt. Daar staat ook informatie over de diverse 

clubs die actief zijn binnen de Harmonie: 

 Groninger 
Biljartclub GBC 

 Mahjongclub  
Oude Draken 

 Harmonie 
Koor 

 Biljartclub 
Commerciële club 

 Bridgeclub  
De Harmonie 

 Biljartclub 
Metropole 

 Biljartclub  
De Harmonie 

 Leesclub 

Harmonie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interesse om lid te worden? 
 

Stuur een mail naar secretaris@societeitdeharmonie.nl en we regelen een warme ontvangst voor 

jou. Je kunt tevens ieder lid aanspreken wanneer je naar een van onze evenementen komt. 

 
 

Sociëteit De Harmonie 

Kreupelstraat 10, 9712 HW Groningen 

050 312 97 17 | www.societeitdeharmonie.nl | Facebook: @societeitdeharmonie 

 

Sinds 1840 de plek waar je elkaar ontmoet 

Sociëteit De Harmonie 

mailto:secretaris@societeitdeharmonie.nl


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

 

2 dec 13.00 u Bekerwedstrijd Biljart Driebanden groot gratis 

16 dec 13.00 u 
Bridgen om de Kor Voet trofee!  

Ook niet leden zijn welkom,  
kom op tijd en schrijf je in! 

per paar 
€ 5,-  

14 jan 13.00 u 
Het koor Caucasica zingt  
liederen uit de Kaukasus 

gratis 

20 jan 15.30 u 
Lezing: Democratie in een nieuwe jas, 

door drs. Edward van der Tuuk 
gasten 

€5,-  

27 jan 15.30 u 
Lezing: Richard Wagners ideeën over Der Ring 

des Nibelungen, door drs. Michiel Hagdorn 
gasten 

€5,- 

3 feb 15.30 u 

Lezing: De appel van Eris en het Parisoordeel: 
aanleiding tot de Trojaanse oorlog,  

door drs. Gerry Mulder 

gasten 
€5,-   

10 feb 13.00 u Midwinter bridgedrive 
per paar 

€ 5,- 

17 feb 15.30 u 
Lezing: Ons soort mensen; antropologie als 

wijnproeverij, door prof. dr. Bert Boekschoten 
gasten 

€5,- 

18 feb 15.30 u  Bigband Moonlight met Andrew Sisters gratis 

22 feb - 
Einde van Duo-expositie  

Jolanda Kieneker & Claartje van der Linden 
gratis 

24 feb 15.30 u 
Lezing: Heiligen op de klei;  

de verhalen en muurschilderingen,  
door dr. Anneke Mulder-Bakker 

gasten 
€5,-   

10 dec 15.30 u 
Kooroptreden ‘Heimwee’  
van het Harmonie Koor 

gratis 

14 dec 20.00 u Champagneproeverij € 10,- 

18 dec 
17.00 – 
19.00 u 

Mosselavond Dagprijs 

31 dec 13.00 u Oliebollen bridgedrive gratis 

Kom ook eens kijken bij bridge, biljart, mahjong of het koor! 
 

Bel gerust aan om kennis te maken en te kijken of bridgen, biljarten, mahjong spelen of 

meezingen in het koor iets voor jou is! 

▪ Biljart: iedere middag van 13.00 - 19.00 u, don. en vrij. tot 22.00 u 

▪ Bridge: maandag, dinsdag en vrijdag om 13.30 u, woensdag 19.30 u 

▪ Mahjong: donderdag om 13.30 u 

▪ Koor: woensdag van 17.15 - 18.30 u (bel eerst even of er repetitie is) 

 

 

Bij Sociëteit De Harmonie is altijd wat te doen! 
 

Let op: er kunnen wijzigingen plaatsvinden.  
De website toont de actuele informatie: www.societeitdeharmonie.nl 

 

Activiteiten voor iedereen 

Activiteiten voor leden 


