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De Bolwerkkoerier 
Kopij inleveren vóór zondag 16.00 uur. 
Adres:  Heemraad 27 of 

Bolwerkkoerier@gmail.com 

 

Programma: 
Dinsdag 28 augustus 
20.00  Woudrichem 1 – Herovina 1 (vr) 
 
Zaterdag 1 september 
08.30  Woudrichem JO14-1 – Sparta ’30 JO14-1 (b) 
08.30  Woudrichem JO11-1G – Nivo Sparta JO11-1 (b) 
08.30  Woudrichem JO9-1 – Sleeuwijk JO9-2 (b) 
08.30  Woudrichem JO9-2 – Be Ready JO9-1 (b) 
09.00  GDC JO10-2 – Woudrichem JO10-1 (b) 
09.15  Nivo Sparta JO12-3 – Woudrichem JO12-2 (b) 
09.30  GRC14 MO13-1 – Woudrichem MO13-2 (b) 
09.45  Woudrichem JO8-1 – GRC14 JO8-1 (b) 
10.00  Woudrichem JO13-1 – RFC JO13-1 (b) 
10.00 SVW JO12-1 – Woudrichem JO12-1 (b) 
10.00 Kozakken Boys MO17-1 – Woudrichem MO17-1 (b) 
10.15  RFC JO17-4 – Woudrichem JO17-1 (b) 
10.30  GRC14 JO15-1 – Woudrichem JO15-1 (b) 
11.00  Woudrichem MO13-1 – Boxtel MO13-2 (b) 
12.00  Woudrichem 2 – Schelluinen 2 (b) 
12.00  HSSC 61 JO19-1 – Woudrichem JO19-1 (b) 
12.30  Woudrichem VR1 – Brakel VR1 (b) 
14.30  Yerseke 1 – Woudrichem 1 (b) 
15.00  Woudrichem 4 – Sleeuwijk 6 (b) 
 
 
 

 

 
 

 
Bloemen en Planten 

Vijvervissen en Hengelsport 
Jan Spieringweg 1a, 4285 WN,    Woudrichem  Tel. 06-22294117 

 

Openingstijden:  

Donderdag en vrijdag: 18.00 tot 21.00 uur 

Zaterdag: 13.00 tot 16.00 uur 

 

 

 

 
Donderdagavond open van 18.00 tot 21.00 uur 
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start maandag 3 september weer met haar activiteiten: 
 
maandagmiddag:  klaverjassen, aanvang 13.30 uur  
dinsdagmiddag:  jokeren, aanvang 13.30 uur  
woensdagmiddag:  biljarten, aanvang 13.30 uur 
donderdagmiddag: sjoelen, aanvang 13.30 uur  
 
Tevens staan de volgende extra activiteiten op het programma: 
 

Grote verloting 
In september en oktober kunt u loten kopen voor de jaarlijkse verloting.  
Hoofdprijs is een televisie, daarnaast zijn er vele andere leuke prijzen.  
Kosten per lot: € 1,00. 
 

donderdag 27 september 2018 
Maandelijkse Bingomiddag. Aanvang 14.00 uur 
 

dinsdag 9 oktober 2018 
Voorstelling “Let op! Wie vertrouwt u?”. Middels een aantal leuke sketchjes 
nemen acteurs u mee in het verhaal van alledaagse voorbeelden van 
criminaliteit waar senioren het slachtoffer van kunnen worden. Op een leuke 
manier krijgt u meer informatie en tips over hoe u kunt handelen. Het belooft 
een leuke en interessante middag te worden. Deze middag wordt 
georganiseerd i.s.m. de Altena-gemeenten, Politie, Rabobank en Trema.  
Inloop 13.30 uur. Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 uur. 

 
zaterdag 13 oktober 2018 

Draaimiddag met het Rad van Fortuin. Aanvang 14.00 uur. Aan het eind van de 
middag vindt de trekking van de Grote Verloting plaats. 
 

donderdag 25 oktober 2018 
Maandelijkse Bingomiddag. Aanvang 14.00 uur   
  

  



 
 

 
 

Vrijdagavond  31 augustus is er voor de jeugd spelers 
t/m 13 jaar de aftrap voor het voetbal seizoen dmv een 
kick-off. 
Deze avond wordt verzorgd door de selectie spelers van 
vv Woudrichem. 
 
Op deze avond wordt er aan elk kind een formulier 
uitgereikt tbv de AVG verklaring ( zie eerdere melding 
website) 
Dit formulier MOET door elke ouder en/of  verzorger 
ondertekent worden. 
Het verzoek aan de ouders/ verzorgers zoveel mogelijk 
aanwezig te zijn, zodat de formulieren direct weer 
ingeleverd kunnen worden 
( het formulier staat ook op de website). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
EHBO doe je voor een ander! 

 
Altijd al willen weten hoe je reanimeert? 

Reanimeren redt levens! 
Of wil je leren hoe je daadwerkelijk, veilig kunt 
handelen na een auto-ongeluk? Of misschien 

simpelweg hoe je een snijwond behandelt of een 
hyperventilerend slachtoffer geruststelt? Start dan 

NU met een cursus EHBO! 
Van oktober tot circa april wordt in Woudrichem 

op ongeveer twaalf woensdagavonden een nieuwe 
cursus EHBO gegeven. 

 
Kosten: € 185,- 

(voor cursus, AED-opleiding, verbandleer, 
cursusmateriaal, reanimatie en examen).  

 
Let op: diverse zorgverzekeraars vergoeden de 

opleiding. 
 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op 
met Marjon van Linstee, 0183-449644   

marjon@ehbo-woudrichem.nl 

 

 
 

 

We zijn er weer! Vanaf deze week tot juni 2019 zal de Bolwerkkoerier weer wekelijks verschijnen? 
Ook adverteren ? Vraag naar de voordelige tarieven !! 

bolwerkkoerier@gmail.com 
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