
 

  

 

   

OVER DE HARMONIE CLUBS 

Sociëteit De Harmonie 

‘Sinds 1840 de  

plek waar je elkaar  

ontmoet in hartje Stad’ 

 

De leden vormen het hart van de Harmonie. Zij organiseren zelf het aanbod. Zo ontstaan er 

voortdurend nieuwe initiatieven. De organiserende groepen noemen we in de sociëteit 

‘tafels’. Al die initiatieven zorgen ervoor dat mensen regelmatig naar de sociëteit komen, 

andere mensen ontmoeten, zichzelf ontplooien en vooral hier veel plezier beleven in een 

prettige sfeer. 

ALTIJD IN ONTWIKKELING 

Foto: Biljart tijdens de evenementen dag 

Bij Sociëteit De Harmonie is altijd wat te doen! 

 
BRIDGE 

Bridge is op maandag, dinsdag en vrijdag om 
13.30 uur, woensdag om 19.30 uur. Tijdens 
Zomerbridge gasten welkom op woensdagavond. 

Kom, leer, speel en geniet van bridge bij De Harmonie.  

Of je net begint of al gevorderd bent, er is altijd een 
bridgemoment waarbij jij je thuis voelt. Leden die dat 

willen, krijgen gratis lessen. Je kunt meedoen aan het 
persoonlijke toernooi en er zijn diverse bridgedrives. 

De Sociëteit heeft een van de mooiste biljartzalen van 
Nederland met tien wedstrijdtafels. Ook al kom je alleen, je 
hebt er altijd aanspraak, krijgt desgewenst hulp of je speelt 
spontaan een partij. We organiseren lessen en jaarlijks een 
onderlinge wedstrijd voor de Harmonie Cup.  

 

VRIJ BILJARTEN 

Vrij biljarten kan op maandag tot en met zaterdag 
van 10.30 uur tot 19.00 uur. Op donderdag en 
vrijdag tot sluitingstijd rond 24.00 uur. 

BILJARTCLUBS 

▪ De Groninger BiljartClub (GBC), maandagavond 
▪ Biljartclub De Harmonie, dinsdagavond 
▪ Biljartclub de Commerciële Club, woensdagavond 

▪ Biljartclub Metropole, vrijdagavond. 

 

In de sociëteit spelen de volgende biljartclubs waar je lid 

van kunt worden. Vanaf 19.00 uur is de zaal voor hen 

gereserveerd: 

MAHJONG 

Mahjong is iedere donderdagmiddag om 13.30 uur. 

Iedere donderdag speelt een groep leden Mahjong in het 
Grand Café. Schuif lekker aan, ook al speel je voor het eerst. 

Er zijn altijd mensen die je uitleggen hoe het Mahjongspel 
werkt.  Ook is er af en toe een Mahjong-toernooi. 

050 312 97 17 

www.societeitdeharmonie.nl 

@societeitdeharmonie 

Kreupelstraat 10 

Telefoon 

Website 

Facebook 

Adres 

9712 HW Groningen 

Wie graag eens wil komen kijken, luisteren, meepraten of meespelen is altijd welkom!  

Stuur een e-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 

GRAND CAFÉ 

In het Grand Café ontmoet je mensen, drink je een drankje, 
lees je de krant, speel je kaart of Mahjong en geniet je van 

een lekkere lunch of een diner. Het is de huiskamer van de 
Sociëteit waar iedereen zich thuis voelt. 

“Ik ben nog maar kort lid, maar ik heb het 

gevoel dat ik mijn studententijd opnieuw beleef. 

Vooral de leuke contacten en de gezelligheid 

spreken mij erg aan.”                      – Ellen Brand 

KLAVERJASSEN 

Elke laatste donderdagavond van de maand is er een 
groep enthousiaste klaverjassers actief. Sluit je aan! 

Het klaverjassen is op iedere laatste donderdag 

van de maand om 19.30 uur. 

LEESCLUBS 

De boekbesprekingen van de leesclubs zijn 

circa eens per zes weken. 

Er zijn verschillende leesclubs in De Harmonie. Je kiest 

samen een roman, biografie of een politiek-
maatschappelijk boek om de komende tijd te lezen. 
Later kom je bij elkaar om het boek te bespreken.  

Dat levert bijzondere gesprekken en inzichten op. 

De Culinaire Tafel organiseert regelmatig proeverijen. Zo 

genoten we van Duitse wijnen, champagnes en een 

mosselavond. Laat je verrassen door het programma! 

“Ik wil Driebanden Groot leren spelen. Hier kan 

dat; er zijn maar weinig plaatsen waar grote 

biljarttafels staan.”                 – Michiel Weisbeek 

PROEVERIJEN 

Bij het Harmoniekoor treffen sociëteitsleden die graag 

zingen elkaar bijna wekelijks om te repeteren. Iedereen 
kan meedoen! Het gaat erom dat je plezier hebt in 

zingen. Twee keer per jaar treedt het koor op in de 

Sociëteit; dat is altijd een feest. 

KOOR 

Repetities zijn op woensdag van 17.15 tot  

18.30 uur. 

NATUUR 

Iedereen kan het initiatief nemen om iets te gaan doen. 

Zo was er al een excursie naar het Reitdiepgebied, en een 
fietstocht door de Onlanden. Ook willen mensen vogels 
gaan kijken. Daarmee hebben we nu een 

Landschapstafel.  

Let op de agenda, de excursies worden  

daar aangekondigd. Aanmelding is  
nodig per excursie. 

Sociëteit De Harmonie is een van de oudste 

sociëteiten in ons land. Het is een vereniging 

waar leden elkaar ontmoeten voor een goed 

gesprek, om te biljarten, te bridgen, klaverjassen 

of Mahjong te spelen.  

Ook komen zij elkaar tegen bij exposities en 

concerten, lezingen, excursies en andere culturele 

evenementen die zij zelf organiseren. 

De Harmonie is iedere dag vanaf 10.30 uur open. 

Bel gerust aan en kijk even rond. Er is altijd wel 

iemand die jou ontvangt en de weg wijst. 

Clubs en tafels die actief zijn binnen 

Sociëteit De Harmonie: 

▪ Groninger Biljartclub GBC 

▪ Bridgeclub De Harmonie 

▪ Mahjongclub Oude Draken 

▪ Biljartclub Metropole 

▪ Klaverjassen 

▪ Harmonie Koor 

▪ Biljartclub De Harmonie 

▪ Biljartclub Commerciële club 

▪ Leeskring 

▪ Filosofentafel 

▪ Culinaire Tafel 

▪ Fotografietafel 

▪ Landschapstafel 

 

OVER DE HARMONIE CLUBS 

mailto:secretaris@societeitdeharmonie.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 t/m 11 
nov 

- 
Biljart: Districtsfinale driebanden groot 3e klas 

Zie de website voor meer informatie 
vrij entree 

10 nov 15.30 u 
Lezing: 'Deir al Medina, arbeiders in het Dal der Koningen'  

door egyptologe Julia Harvey 
gasten  

€5,- 

15 nov 20.00 u 
Politiek debat gemeenteraadsverkiezingen  

o.l.v. Hans Harbers, thema: Senior en/of student? 
vrij entree 

17 nov 15.30 u 
Lezing 'Stonehenge'  

door oudgermanist Tineke Looijenga 
gasten  

€5,- 

18 nov 15.30 u 
Zondagmiddagconcert 'Tous les oiseaux d’Europe'  

Vocal group (20 zangers/zangeressen) 
vrij entree 

22 nov 17.00 u 
Boekpresentatie: 'De wereld als leugen',  
Paul Gellings in gesprek met Ton Meijer 

vrij entree 

22 nov 19.30 u Klaverjassen 
gasten  

€5,- 

23 nov 17.30 u 
Opening expositie: Wilma Pronk 

Vitrine: Els van Gelderen 
vrij entree 

24 nov 15.30 u 
Lezing: ‘Het graf van Horemheb in het Dal der Koningen’ 

door egyptoloog Jaap van Dijk 
gasten  

€5,- 

1 dec 15.30 u 
Lezing: ‘8 schedels in een mesthoop, rituelen in het terpengebied’ 

door archeoloog Annet Nieuwhof 
gasten  

€5,- 

2 dec 15.30 u Zondagmiddagconcert: Roder Meisjeskoor zingt kerstliederen vrij entree 

8 dec 15.30 u 
Lezing: 'Louis van Helden, admiraal in Russische dienst' door Hans 

van Koningsbrugge, hoogleraar Geschiedenis & politiek van Rusland 
gasten  

€5,- 

13 dec 20.00 u 
Literaire avond met Michiel Krielaars, hoofd boeken van NRC 

Handelsblad en kenner van Russische literatuur 
vrij entree 

15 dec 13.30 u 
Bridge: Toernooi om de Kor Voet trofee 

Aanmelden via bridge@societeitdeharmonie.nl 
per paar  

€5,- 

18 dec 17.00 u 
Boekpresentatie: Nick ter Wal, ‘De schrijfmachine - Portret van 

Ferdinand Langen’, interviewer: Douwe van der Bijl 
vrij entree 

20 jan 15.30 u 
Zondagmiddagconcert: High Society Jazz ‘Shjazz’ met 

 Sharon Doelwijt, Felix Degenaar, Hans Lass & Sebastian Demydzuck 
vrij entree 

30 jan 10.30 u 
Start Cursus klassieke muziek: Over Haydn, Beethoven & Mozart 

Vervolg op 6, 13 en 20 februari 
gasten 
€20,- 

31 jan 19.30 u Klaverjassen 
gasten  

€5,- 

9 & 10 
feb 

- 
Biljart: Nationale finale Bandstoten Groot Ereklasse 

Tijden en reservering zie de website 
€2,50 

22 feb 17.30 u 
Opening expositie: Schilderijen van Otto Krol 

Vitrine: Fokko Jelsma & Jacobien van der Weij 
vrij entree 

28 feb 19.30 u Klaverjassen 
gasten  

€5,- 

28 mrt 19.30 u Klaverjassen 
gasten  

€5,- 

  
  

15 nov 10.30 u Landschapstafel: Waterwandeling in de Stad vrij entree 

30 nov 
15.00 u 
17.00 u 

Biljart: Tien Over Rood & 
Eindemaandborrel met muziek 

vrij entree 

1 dec 13.00 u Sinterklaas voor grootouders en kleinkinderen vrij entree 

6 dec 18.00 u Spaanse proeverij vrij entree 

28 dec 10.30 u Stadswandeling 'Geologie in de Stad' met dr. Bert Boekschoten vrij entree 

31 dec 13.30 u Bridge: Oliebollendrive vrij entree 

4 jan 17.00 u Nieuwjaarsreceptie met Harmony combo vrij entree 

14 feb 19.30 u Italiaanse proeverij met muziek vrij entree 

19 feb 13.30 u Bridge: Midwinterdrive 
per paar  

€5,- 

20 apr 13.30 u Bridge: Paastoernooi 
per paar  

€5,- 

11 mei - 
Biljart: Start Top 8 Toernooi 

Zie de website voor meer informatie 
vrij entree 

18 mei 13.30 u Bridge: Individuele Slotdrive vrij entree 

18 mei - 
Biljart: Finale Harmonie Cup 

Zie de website voor meer informatie 
vrij entree 

‘Sinds 1840 de  

plek waar je elkaar  

ontmoet in hartje Stad’ 
 

Let op! De planning kan veranderen.  

Check altijd onze website voor de meest actuele informatie. 
 

ACTIVITEITEN VOOR IEDEREEN 
 

      LEZINGEN 

Wegens succes start op 30 januari de 

tweede cursus Klassieke Muziek.  

En in de winter volgt een nieuwe serie 

lezingen Uurtje Cultuurtje.  

Let op de website! 

Het aanbod van lezingen is groots! Van 
Egyptische kunst tot zelfrijdende auto’s en 
aardwarmte. Allerlei specialisten – leden en 

gastsprekers – zorgen voor inhoudelijk sterke 
verhalen die je blik en kennis verruimen. 

▪ Jaap Folkers (piano) 
▪ Jan van Domburg (contrabas) 
▪ Joop van de Geest (drums) 
▪ Jan Wallinga (zang) 

Weet je dat we een eigen combo hebben dat 
regelmatig openingen en feesten muzikale 

luister bijzet? Een veelzijdige Combo met een 
repertoire van easy listening, jazz, American 

Songbook en Nederlandstalige songs. 

                          HARMONY COMBO   

“Het is zó leuk hier! Het gevarieerde 

culturele aanbod spreekt mij aan en ik 

ontmoet aardige mensen.”          

                                    – Netty Vermandel 

Er zijn regelmatig exposities, zondagmiddag-

concerten, cabaret of theater en bijzondere 
filmavonden. Met onder andere mooie 

documentaires van Stichting Beeldlijn. Let 
vooral op de programmering die je op de 

website vindt. Gasten zijn meestal welkom op 
deze evenementen; een mooie manier om 

kennis te komen maken. 

    EXPOSITIES, MUZIEK, THEATER & FILM 

Sociëteit De Harmonie 

       FOTOGRAFIE 

De Fototafel is opgericht door enkele 

clubleden die graag foto's kijken, bespreken 
en zelf maken. Iedereen die wil aanschuiven 

is welkom.  

Iedere bijeenkomst is anders en wordt 
ingevuld naar wens en initiatief van de 

deelnemers. Telkens een verrassing dus! 

Op de foto de discussie over het nieuwste 

boek van Rob van den Bosch, onder 

leiding van Anne Bergsma. 

Diverse schrijvers en dichters presenteren hun 
nieuwe boek bij De Harmonie. Hoe dat komt? 
We hebben een erg leuke samenwerking met 

Boekhandel Godert Walter. 

                     BOEKPRESENTATIES 

                                                FILOSOFIE   

“Bridgen is mijn hobby, daarom besloot 

ik lid te worden van de Harmonie. Maar 

ook de lezingen, de filosofentafel en het 

biljarten zijn een goede tegenhanger 

voor mijn technische achtergrond.”       

                                                  – Gerrit Zock 

In verschillende groepen komen mensen bij 
elkaar om te filosoferen en meningen uit te 
wisselen over de vragen des levens. Niet om 
elkaar te overtuigen, maar om onszelf en elkaar 
te bevragen, gedachten naast elkaar te leggen. 
Zo leer je elkaar en jezelf beter kennen. Mooi! 

ACTIVITEITEN VOOR LEDEN 
 


