
BILJARTCLUB ‘t HEIBLOEMPJE
Verenigingsinfo
Alle activiteiten vinden plaats in het ontmoetingscentrum “De Glazenap”. 

Voorzitter /penningmeester
J. Goossens
Ariënsstraat 31
5931 HM Tegelen
Tel. 077-4632323/06-48145852
E.m. jagoossens@ziggo.nl

Secretaris:
A. Bors
Steylerstraat 1
5931 BJ Tegelen
Tel: 077-3736659
E.m. aabors@live.nl

Aanmelden.
Indien U zich wilt aanmelden als lid kunt u contact opnemen met een van bovenstaande personen. Loop 
gerust eens vrijblijvend naar binnen het ontmoetingscentrum.
Kosten.
Elk lid van ’t Heibloempje betaalt per jaar een bijdrage van € 24,- aan Stichting De Glazenap. U kunt 
dan het hele jaar door biljarten en aan andere activiteiten deelnemen. 
SOB
Wij zijn aangesloten bij de SOB ( Stichting Open Bejaardenwerk Venlo)
SOB Venlo stelt zich ten doel het voorkómen van eenzaamheid. Doelgroep zijn alle senioren (55+) in 
de gemeente Venlo, zonder onderscheid naar achtergrond, overtuiging of geaardheid. De stichting 
sluit mensen jonger dan 55 en dan met name mensen met een beperking niet uit. Klik voor verdere 
informatie Hier.  
BTS
Ieder jaar wordt onder toezicht van de BTS (Biljartbond Tegelse Senioren) in competitie verband 
gespeeld tegen andere Tegelse biljartverenigingen. Deze competitie begint in september en eindigt in
april. De kosten voor deelname bedragen € 12,50 p/p.
In de overige maanden kan er, door leden van de aangesloten verenigingen, vrij gebiljart worden in 
ontmoetingscentrum “De Glazenap”.
Onderlinge competitie

Na de competitie van de BTS wordt een onderlinge competitie georganiseerd onder de leden 
van ’t Heibloempje. In twee poules wordt er gestreden om een mooie wisseltrofee. Dit is een 
gezellige aangelegenheid. 
Kijk voor meer info hierover naar het menu links op deze site 

Andere activiteiten
 Na de onderlinge competitie wordt er een

feestavond georganiseerd waar alle leden met
partner en nog enkele genodigden welkom zijn. 

 Vier keer per jaar  wordt een kienavond
georganiseerd. Deze worden druk bezocht en er
zijn mooie prijzen te winnen.  De data van de
kienavonden zijn te vinden op deze site bij het
onderdeel "datums kienavond". De raddraaiers
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