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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

 

 

 
 

 

ZOMERAVOND MIX TOERNOOI 
Speelschema deze week : 

 
Veld A 

20 juni 
19.00 – 19.30 Nederland - Engeland 
19.30 – 20.00 Nieuw Zeeland – Noorwegen 
20.10 – 20.40 Noorwegen – Nederland 
 

Veld B 
19.30 – 20.00 Duitsland – Engeland 
20.10 – 20.40 China – Nieuw Zeeland 
 

 

 

FLESSENACTIE SCOUTING LOEVESTEIN 
 

Op zaterdag 22 juni is onze jaarlijkse flessenactie weer. 

We zullen die dag in Woudrichem langs de deuren gaan om 
lege flessen op te halen. U helpt ons toch ook? 
 
De opbrengst van de flessenactie van dit jaar zal worden 

gebruikt voor het onderhoud van onze boten.  
 

 

 

 

 
ROMMELMARKT 
  
Op 29 juni vindt onze jaarlijkse rommelmarkt plaats. 
Willen jullie alvast kleding,  bruikbare spullen verzamelen. 
  
Geen witgoed    geen grote meubels     troep en afval. 
  
Op maandagavond 24 juni en dinsdagavond 25 juni  worden 
de spullen bij u opgehaald. 
  

  
 

 

 
VOLGENDE WEEK VERSCHIJNT DE LAATSTE BOLWERKKOERIER VAN DIT SEIZOEN  

NOG ADVERTEREN ? Bolwerkkoerier@gmail.com 
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Mossel/spareribs avond 

 

UITNODIGING 

Wij als bestuur “vrienden van het OVO” nodigen u uit voor de mossel en spareribs avond 

in het OVO 

Om dit gebouw in stand te houden is er veel geld nodig daarom organiseren wij ieder jaar 

een aantal evenementen, daarvan is de mossel/spareribs avond er één van.  

Datum: 5 juli 

Aanvang: 19:00 uur 

Steun het OVO en kom onbeperkt Mosselen of Spareribs eten. 

Volwassenen € 20,00 p.p. 

Kinderen tot 12 jaar € 10,00 p.p. 

Kleuters tot 6 jaar frietje en snack € 5,00 p.p. 

Opgeven kan tot uiterlijk 29 juni bij: 

* Ellen Romijn, tel. 0183 301241 

     * In het OVO bij Nel Baggerman tel. 06 12992842 

 

 
 

 

 
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 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

AFSLUITDAG ZATERDAG 22 JUNI 
 

Traditiegetrouw sluiten we af met een heerlijke BBQ . 
Ook als je niet meedoet met de afsluitdag kun je gewoon gezellig mee-eten. 

Wel graag even opgeven bij Sven Weusthof : 06-37351278 of  swenw10.sw@gmail.com 
 

 
 

 

 
 

SPONSOREN BEDANKT! 
 
De frietzakkentoernooien zijn afgelopen, er zijn heel veel leuke 
wedstrijden gespeeld op ons voetbalveld. 
 

Graag willen we Peter van Ballegooijen ( MARSKRAMER 
sleeuwijk), Stefan Hill, John Viveen en Chris van Pelt 

Hartelijk bedanken voor hun bijdrage t.b.v. Het Rad van Fortuin en 
de grabbelton. 
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We gaan het seizoen 2018/2019 weer knallend eindigen op de jaarlijkse afsluitdag. 

Op zaterdag 22 juni gaan we er weer net zo’n gezellige zeskamp en feestavond van maken als afgelopen jaar. 
 

Aanvang 11.30 uur 
 

Uiteraard gaan we weer met veel teams de uitdaging aan om de felbegeerde beker te winnen. We doen dit met een 

6-tal spellen. We eindigen met een playbackshow, deze zal rond 20.30 uur starten. 
 

Wil je nog mee eten? Laat het ons dan weten voor aankomende donderdag 20 juni. We beginnen om 17.30 uur met 

het eten. Aansluitend wordt er weer een geweldige verloting georganiseerd. 

Opgeven voor het eten kan bij Sven Weusthof of Thom van Ballegooijen. 

 

 

 


