
  

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 (in oprichting) 

CLUBS 

Clubs en tafels binnen De Harmonie:  

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

 

Sociëteit De Harmonie 

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


  

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,- 

3 & 4 
feb 

11.00 u 
Biljart Districtsfinale gemengd Kader.  

Publiek van harte welkom! 
gratis 

8 feb 20.00 u 
Beeldlijnfilm over Roelof Stalknecht, omlijst 

door (jazz)muziek zoals hij die speelde. 
gratis 

10 feb 13.30 u 
Midwinter bridgedrive 

Aanmelden bridge@societeitdeharmonie.nl 
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 Andrews Sisters gratis 

23 feb 17.30 u Opening expositie: werken van Saskia Nugteren gratis 

24 feb 15.30 u 
Lezing: Heiligen op de klei;  

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

gasten €5,- 

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 door topgitaristen 

Sabrina Vlaskalic en Jorrit Douwes 
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 bridgen, biljarten, Mahjong spelen of meezingen in het koor iets voor jou is!  

▪ Biljart: elke dag van 10.30 - 19.00 u, don. en vrij. 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 - 18.30 u (bel eerst even of er repetitie is) 

 

 

BILJART, BRIDGE, MAHJONG & KOOR 

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

actuele informatie en info over aanmelden, indien nodig. 


