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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

 

 

ZOMERSTOP 
 

 
 
Het seizoen 2018/2019 zit er alweer op! De velden gaan in onderhoud en alle vrijwilligers gaan genieten van een welverdiende 
vakantie, ook de Bolwerkkoerier zal de komende periode niet verschijnen. Midden augustus zijn we allemaal weer opgeladen 
en gaan we fris van start met het nieuwe voetbalseizoen. 
 

 
 
Traditioneel sluiten we de hekken na de jaarlijkse rommelmarkt op zaterdag 29 juni. 
Maandag 24,- en dinsdag 25 juni komen onze vrijwilligers spullen ophalen zoals aangegeven op het schema in de 
Bolwerkkoerier van vorige week. 
Bent u vergeten om uw spullen klaar te zetten of heeft u toch nog spullen beschikbaar dan kunt u deze t/m vrijdag 28 juni 
afgeven bij onze kantine. 
 
Let op : Wij accepteren geen witgoed, computers, tv’s en grote meubels! 
 
En vergeet natuurlijk niet zaterdag tussen 09.00 en 13.00 uur te komen snuffelen op onze grote en oergezellige rommelmarkt! 
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KOFFERBAKMARKT  
  

 Zaterdag 7 September organiseert 
Woudrichems muziekvereniging Kunst 
Na Strijd een kofferbakmarkt op ’t 
Rond in Woudrichem. 
 

 Gratis geopend voor bezoekers van 
9.00 tot 13.00 uur. Kom gezellig langs 
op deze markt  met 
tweedehandsspullen en eet een 
lekker Woerkums visje! 
 

 Wilt u uw oude spullen verkopen 
vanuit uw kofferbak? Mail naar: 
kofferbakmarktkns@gmail.com   
Graag tot ziens! 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
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 

 



 

 

 
 

 
Wist U dat….. 
 
U ook tijdens de zomerstop uw on-line bestellingen gewoon 
kunt blijven plaatsen via de SponsorKliks button op onze 
website?! 
 
Zo sponsort U geheel gratis onze mooie voetbalclub met 
maar een paar muisklikken extra! 

 

 

 
 

 
Vrijdag 28,- en zaterdag 29 juni vindt de 2e editie van SamenLoop 
voor Hoop Altena plaats. 
 
Deze 24 uur staan in het teken van beleven, meeleven en 
doorleven. Een evenement met een lach en een traan.  
We doen het SAMEN en geven dit vorm in 4 vaste ceremonies: 

 

 
 

Activiteiten vinden plaats op het terrein rond sporthal De Jager 
Giessen-Rijswijk. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
ADVERTEERDERS EN SPONSORS BEDANKT! 

 
Ten slotte willen we alle adverteerders en sponsors bedanken, zonder jullie geen 
Bolwerkkoerier. 
 
We hopen dat jullie het komende seizoen ook weer al uw advertenties en 
mededelingen via de Bolwerkkoerier willen blijven verspreiden. 
 
Voor meer info en tarieven : Bolwerkkoerier@gmail.com 
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UITSLAG GROTE LOTERIJ VV WOUDRICHEM 

 

Om toekomstige investeringen mogelijk te maken en om het clubsaldo positief te beïnvloeden, is op initiatief van 
Cees van Vugt, in samenwerking met de Sponsorcommissie, de “Grote loterij v.v.Woudrichem 2019” georganiseerd, 
waarbij de deelnemers fantastische prijzen konden winnen. Prijzen die in de meeste gevallen voor een behoorlijk 
deel zijn gesponsord. De verloting, die attractief is verzorgd door Hanno de Joode en Kees van Vugt, heeft onder 
grote belangstelling plaatsgevonden op 22 juni jl. tijdens de seizoen “afsluitdag” in de kantine van onze club. 
Ondanks dat een behoorlijk aantal loten zijn verkocht aan niet leden of personen die elders woonachtig zijn, zijn de 
meeste prijzen terecht gekomen bij leden van de club. Een mooie bijkomstigheid. 
  
Onderstaand een overzicht met de prijswinnaars, gewonnen prijzen en sponsoren. 
  

  
Lot 

numme
rs 

Prijzen Sponsoren Prijswinnaars 

1 478 Fiets Obisk Sleeuwijk Kees van Bavel 

2 268 Reischeque t.w.v. EUR 500,00 
TravelXL t' Woerkums 
reisbureau 

Patrick de Rover 

3 43 TV / LCD Electro World Veen Bart Hartman 

4 254 Dinercheque  t.w.v. EUR 50,00 Restaurant de Stroming Rika v/d Hill 

5 84 
1 minuut gratis winkelen bij Boons 
Supermarkt 

Boons Supermarkt Gerrit Jasper 

6 139 Drankenmand t.w.v. EUR 50,00 AH Sleeuwijk Fred van Straten 

7 324 Boormachine HUBO Petar Stoskovic 

8 168 Waspas t.w.v. EUR 55,00  Lukoil 
Michiel van 
Pouderoijen 

9 145 Boodschappenmand t.w.v. EUR 50,00 AH Sleeuwijk Jaco Kraaijeveld 

1
0 

128 Waspas t.w.v. EUR 55,00  Lukoil Dominique de Jong 

1
1 

482 Dinercheque  t.w.v. EUR 25,00 Restaurant de Stroming Marijke Pijlman 

1
2 

361 Dinercheque  t.w.v. EUR 25,00 Restaurant de Stroming Hanno de Joode 

1
3 

148 Sjaal voetbal vereniging Woudrichem 
voetbal vereniging 
Woudrichem 

Bas v/d Wiel 

  

 

 


