
  

Sociëteit De Harmonie is een vereniging waar 

leden elkaar ontmoeten voor een goed gesprek, 

om te biljarten, te bridgen of Mahjong te spelen.  

Ook komen zij elkaar tegen bij exposities en 

concerten, lezingen en andere culturele 

evenementen die zij zelf organiseren. 

Wie graag eens wil komen kijken, luisteren, 

meepraten of meespelen is altijd welkom.  

Bekijk vooral onze website. 

OVER DE HARMONIE 

‘Sinds 1840  

de plek waar je 

elkaar ontmoet in hartje Stad’ 

 

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. 

LID WORDEN 

▪ Groninger Biljartclub GBC 

▪ Bridgeclub De Harmonie 
▪ Mahjongclub Oude Draken 

▪ Biljartclub Metropole 

▪ Harmonie Koor 

▪ Biljartclub De Harmonie 
▪ Biljartclub Commerciële club 

▪ Leeskring 

▪ Filosofentafel 

▪ Culinaire tafel 
▪ Fotografietafel  

▪ Klaverjassen 

CLUBS 

Clubs en tafels binnen De Harmonie:  

Kreupelstraat 10 
9712 HW Groningen 
 
050 312 97 17  
 
www.societeitdeharmonie.nl   
 
Facebook: @societeitdeharmonie 
 

Sociëteit De Harmonie 

Foto: proeverij van Duitse wijnen 
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1 mrt 20.00 u 
Boekbespreking: ‘Het land achter de heuvels’ 

Jacques Wallage in gesprek met Anne Bergsma 
gratis 

3 mrt 15.30 u 
Lezing: ‘Walk like an Egyptian - mogelijk of 

onmogelijk?’ door dr. Julia Harvey 
gasten 
 €5,- 

10 mrt 15.30 u 
Lezing: ‘Van spijkerschrift tot runen - 

geschiedenis van het alfabet,’ 
door dr. Tineke Looijenga 

gasten  
€5,- 

11 mrt 15.30 u 
Zondagmiddagconcert: Topgitaristen 
Sabrina Vlaskalic en Jorrit Douwes 

gratis 

13 mrt 20.00 u 
Boekpresentatie: ‘Doe je best’  

door Marjoleine de Vos  
gratis 

17 mrt 15.30 u 
Lezing: ‘Een Engelse havik in Toscane’,  

door drs. Remco Ekkers 
gasten  

€5,- 

31 mrt 13.30 u 
Bridge Paastoernooi  

Aanmelden via bridge@societeitdeharmonie.nl 
per paar 

€5,- 

8 apr 15.30 u Cabaret Flexwerk gratis 

15 apr 15.30 u Optreden Harmoniekoor: ‘10 jaar koor’ gratis 

20 apr 17.30 u 
Opening expositie 

Tejo Falke en Fiona Zondervan 
gratis 

22 apr 14.30 u 
Open podium in VRIJDAG Theater 

met muziek, theater, zang en literatuur. 
Zelf 10 min. optreden? Aanmelding zie website. 

gratis 

26 apr 16.30 u 
Boekpresentatie: dichtbundel ‘Tussen ijs en 

adem’ van de dichtersgroep WP 99 
gratis 

Bij Sociëteit De Harmonie is altijd wat te doen! 

 

Vanaf nu zijn we elke dag open vanaf 10.30 uur.  

Bel gerust aan om kennis te maken en te kijken of onze activiteiten wat voor jou zijn. 

▪ Biljart: elke dag van 10.30 tot 19.00 u, donderdag en vrijdag tot 22.00 u 

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

▪ Mahjong: donderdag om 13.30 u 

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

▪ Klaverjassen: elke laatste donderdagavond van de maand om 19.30 u 

 

 

VASTE ACTIVITEITEN 

Let op! De planning kan veranderen. Onze website toont de 

actuele informatie en informatie over aanmelden (indien nodig). 


