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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

 

Nieuwjaarswedstrijd vvWoudrichem in het teken van Alpe d’HuZes 
 
Zaterdag 5 januari heeft er bij vvWoudrichem voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie een wedstrijd plaats gevonden 
die in het teken stond van Alpe’dHuZes. Wim Holster en Dick Wind, oud eerste elftal spelers van vvWoudrichem 
gaan in juni 2019 deelnemen aan Alpe d’HuZes. Zij gaan proberen deze col lopend te bedwingen met als doel zo veel 
mogelijk geld op te halen. Beide hebben zij een ouder verloren aan deze verschrikkelijke ziekte en op deze manier 
willen zij hun steentje bijdragen aan een wereld waarin mensen niet meer hoeven te lijden aan deze ziekte. Voor 
deze dag hebben zij 2 teams geformeerd met huidig eerste elftal spelers en oud eerste elftal spelers. Team Wim won 
de wedstrijd met 3-2. Na deze wedstrijd zijn er tijdens de nieuwjaarsreceptie diverse rondjes gedraaid met leuke 
prijzen waarbij de opbrengst ten gunste is gekomen aan het goede doel van Wim en Dick. Daarnaast zijn er een 
aantal sponsoren die een flinke bijdrage hebben geleverd, te weten: 
 
-Albert Heijn Sleeuwijk 
-Shoarmatent Uskudar 
-Cafetaria ’t Rond 
-Boon’s Markt Woudrichem 
-Amari Metals 
-Van Straten Sheetmetal 
-Restaurant De Stroming 
-Jakko Sport 
-Café ’t Hoekske 
-Maksor Diving 
-Voetbalvereniging Woudrichem 
 
Al met al is er deze dag zo’n 1600 euro opgehaald voor dit goede doel! 
 
Nog steeds zijn natuurlijk alle donaties welkom. Dit kan via: 
 
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/holsterwind 
 
Bij deze willen Wim en Dick iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen enorm bedanken!! 

 

 
 

Programma 19 Januari 
 

14.30  Woudrichem 1              – NOAD ’32 1 
08.30  GJS JO07-1                     – Woudrichem JO7-1 (vr) 
12.30  Woudrichem MO17-1  - Asperen MO17-1 
 

Zaterdag wordt er ook weer heerlijke vis          
gebakken in Propjevol 

 

 

 

mailto:Bolwerkkoerier@gmail.com
https://www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/holsterwind


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

Vrijdagmiddaginloop van het OVO 

Het is weer zover. 

Vrijdag 1 februari 2019 wordt de 1e inloopmiddag van dit jaar al weer gehouden. 

Vanaf 15.30 uur is het  OVO-gebouw geopend om een kaartje te leggen, te sjoelen, te dammen enz. maar 

hoofdzakelijk om een gezellig praatje te kunnen maken. 

Omstreeks 17.00/17.30 uur het muzikale verhaal door Gabriël Gort en Ad Baks. 

Ad en Gabriël nemen ons mee op een muzikale reis Oudendijk en omgeving, kom dat horen en beleef het mee. 

Dit alles beloofd een interessante middag te worden. 

Na afloop is er, zoals gebruikelijk, gelegenheid om naast de friet en snacks, erwtensoep te gebruiken 

Ook al is er snert het beloofd zeker geen “snert”middag te worden. 

Groot en klein, jong en oud iedereen is van harte welkom. 

 

 

 

Activiteitencommissie v.v. Woudrichem 
Organiseert  

(elke laatste woensdag van de maand) 

 
 

Woensdag 30 januari 2019 - 20.00 uur 
Kantine v.v. Woudrichem - ’t Bolwerk 

(Kantine open vanaf 19.15 uur) 
 

Kom ook eens 

Een avondje BINGOËN 

…… Best leuk hoor! 
 

Gezellig met tussendoor (na 6 spellen)  
een pauze, 

een snelle “Jackpot” ronde en 
een gratis rondje…….. Bittergarnituur. 

 

 
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 

 

Friet van Aniet 
 

Staat vanaf 11 januari weer  
 

Op de Bol 
 

Verse friet – Snacks - IJs 



 

 

 

PINNEN, JA GRAAG. 
 

Vanaf heden kunnen bezoekers in de kantine pinnen. Daarbij is 
het mogelijk om tot €25 razendsnel contactloos te betalen 
zonder je pincode in te hoeven voeren.  
 
Natuurlijk kunnen ook de rondjes boven de €25 worden 
gepind. 

 

 

 

Wie? 
 
Wie vindt het leuk om een ochtend of middag per week 
,met een bestelbus, kleding op te halen voor het goede 
doel (www.gainhelpt.nu). Je rijdt dan, met z’n tweeën, 
naar een of twee verzamelpunten en wordt daar 
geholpen met het inladen van de zakken kleding. We 
hebben al een gezellig team, maar hebben extra handen 
nodig. De bestelbus kan met een gewoon rijbewijs 
gereden worden en je kunt ook bijrijder zijn.  
 
Info bij Anneke Bosman 0641397123 

 
 

 

 
 

 

 

CLUBAPP V.V. WOUDRICHEM 
 

In samenwerking met VoetbalAssist.nl heeft v.v. Woudrichem een gloednieuwe mobiele app voor haar leden gelanceerd. 
De Voetbalassist ClubApp is nu te downloaden in de App Store en de Google Play Store. 
  
Via de ClubApp kun je eenvoudig op de hoogte blijven van nieuws, uitslagen, programma, standen, afgelastingen en 
topscorers. Ook kun je via ‘instellingen’ (in het menu) en ‘favoriete teams’ (onderin) de ploegen selecteren die je extra in 
de gaten wilt houden. 
  
Push notificaties 
Door bij ‘Instellingen’ je eigen elftal te selecteren is het mogelijk om melding te krijgen wanneer jouw wedstrijd of training is 
afgelast. Ook is het mogelijk om push notificaties te ontvangen voor ‘Algemene zaken’ die de club wilt delen. 
  
Liveblog 
Een andere toekomstige feature is het volgen van de liveblog. Er kan direct verslag worden gedaan van een wedstrijd, 
middels een foto, een bericht of het melden van doelpunten, kaarten en wissels. Hierover later meer! 
  
Downloaden 
Zoek in de appstore naar 'VoetbalAssist ClubApp' en download de app. Zoek daarna naar v.v. Woudrichem en selecteer 
deze. 

 

 

 

 
Voordelig adverteren? 

 
De Bolwerkkoerier wordt wekelijks huis-aan-huis verspreid in 

Woudrichem en Oudendijk! 
 

Meer info : Bolwerkkoerier@gmail.com 

http://www.gainhelpt.nu/
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