
  

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:  

Sociëteit De Harmonie 

Foto: Donderdag - Klaverjasavond 

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

 

mailto:secretaris@societeitdeharmonie.nl
http://www.societeitdeharmonie.nl/


  

    

26 apr 16.30 u 
Presentatie dichtbundel ‘Tussen ijs en adem’ 

van de dichtersgroep WP 99 
gratis 

26 apr 11.00 u 
Lezing: ‘Zelfrijdende auto’s’ 

door verkeerspsycholoog Karel Brookhuis  
gratis 

30 apr 19.00 u Voorwedstrijden biljart 3e klasse bandstoten gratis 

22 mei 20.00 u 
Lezing door Douwe van der Bijl: ‘Ben-Ali-Libi’, 

met goochelaar George Tokaya en zanger 
gasten € 5,- 

26 mei 10.00 u Finale biljart Harmonie cup gratis 

5 jun 20.00 u Lezing: ‘Het Heelal’ door Jeffrey Bout gasten € 5,- 

12 jun 20.00 u Lezing: ‘Heelal: Planeet Mars’ door Jeffrey Bout gasten € 5,- 

14 jun 20.00 u Boekpresentatie Rob van den Bosch gratis 

21 sep 17.30 u Opening expositie Emile ter Steege gratis 

23 sep 15.30 u Concert Folk-duo Lenny & Junior gratis 

  
 

 

15 mei 15.00 u 
Excursie in het Reitdiepgebied met 

landschapsdeskundige Ben Westerink 
introducees 

€ 5,- 

24 mei 20.00 u Italiaanse proeverij  € 10,- p.p. 

26 mei 13.30 u Bridge Slotdrive gratis 

16 jun 20.00 u 
Slotfeest in Braziliaanse sfeer 

met muziek en dans 
introducees 

€ 5,- 

21 sep 19.30 u Pubquiz met DJ en dansen gratis 

Let op! Alle bijeenkomsten van de diverse tafels staan in de agenda op de website. 

Bij Sociëteit De Harmonie is altijd wat te doen! 

 

▪ 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, ‘s zomers ook 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). 

De Harmonie is elke dag open vanaf 10.30 uur. Bel gerust aan en kom kijken: 

 

Exclusief voor leden  

Voor iedereen 


