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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

 

Uitslagen: 

 Zaterdag 17 augustus  
17.00  Alem 1  - Woudrichem 1  3-4 

12.00   Woudrichem 2 -  Heerjansdam 3 9-1 
  

   

 Zaterdag 24 augustus  
12.00  Woudrichem 2 -  Schelluinen 2 7-0 
 

    

 
 

  

     
 

Programma: 

 Dinsdag 27 augustus  
20.00   Woudrichem 1 - SCR’20 vr 

 

 Zaterdag 31 augustus    
14:30 Woudrichem 5 - Sleeuwijk 8 B 

10:30 Woudrichem JO19-1 - RFC JO19-2 B 
09:00 Woudrichem JO13-1 - Achilles Veen JO13-1 B 
9.30 Woudrichem JO12-2 - Kozakken Boys JO12-1 B 

11.00 Woudrichem JO11-1G - GRC-14 JO11-2 B 
09:00 Woudrichem JO9-1 - Altena JO9-1 B 
10:15 Woudrichem JO8-1 - Sleeuwijk JO8-1 B 
12:30 Woudrichem VR1 - Sleeuwijk VR2 B 

10:45 Woudrichem MO15-1 - ST Almkerk/Alt MO15-1 B 

     
14:30 GRC-14 1 - Woudrichem 1 B 

15.15 GJS 3 - Woudrichem 2 B 
12:00 Altena 4 - Woudrichem 4 B 
12:15 Vuren JO16-1 - Woudrichem JO16-1 B 
10:00 BZC'14 JO14-1 - Woudrichem JO14-1 B 

08:30 GVV'63 JO12-1G - Woudrichem JO12-1 B 
08:30 Peursum JO10-1G - Woudrichem JO10-1 B 

     
 Dinsdag 3 september    
20.00  Woudrichem - v.v. Bunnik vr 

 
 

   

 Woensdag 4 september    
19.00 Woudrichem MO13-1 - Kozakken Boys MO13-1 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 

 

 

 

 
De zomervakantie zit er (bijna) weer op, de voorbereiding en 
trainingen zijn alweer begonnen. 
Ook de Bolwerkkoerier gaat vanaf nu weer elke week 
verschijnen. 
 
Wilt u adverteren? Stuur dan een email naar 
Bolwerkkoerier@gmail.com en vraag naar onze tarieven. 
 
De Bolwerkkoerier wordt huis-aan-huis verspreid in 
Woudrichem en Oudendijk. 

 

 

 
 

 

LEVER UW GEBRUIKTE FRITUURVET IN BIJ V.V. 
WOUDRICHEM!ACHTER DE KASSA STAAN GELE 

CONTAINERS WAAR U UW OUDE FRITUURVET KUNT 
DEPONEREN!!! 
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Het programma van de  

visserijdagen 27 au t/m 31 aug 2019: 

van dinsdagavond 19.00 - 21.30 uur 

tot vrijdagavond 19.00 - 21.30 uur 

ROEIWEDSTRIJDEN OP DE MAAS! 

(inschrijving info@ijssalonbaks.nl is nog mogelijk) 

 

 

 

Feesttent op d’n Bol met alle avonden activiteiten en  

woensdagavond mosselavond 

(inschrijving bij Kruiden&Jasmijn of café ’t Hoekske) 

 

tijd

-- 1 2 3 4 5
NH-kerk

Martinustoren
Stadshaven Pad langs de wal d'n Bol Kattengracht Boven 't Gat

gehele dag
- bezichtiging kerk

- kinderspellen

- reünie VBZ

- oude ambachten

- visbakken

- optreden koren

- rondvaarten met 

DD13

- kramen

- foodtrucks

- Visserijmuseum

- feesttent

- terras

- podium

- frites en viswagen

- optreden koren

- rondvaarten met 

DD13

- kinderactiviteiten

- riddertoernooi

- voetveer

- terras

- palingroken

- Piet Schaap

- optreden koren

- rondvaarten met 

DD13

10:00 uur optocht naar d'n Bol

10:30 uur OPENING

10:45 uur "Zoen van Altena"

11:00 uur
start

riddertoernooi

13:00 uur - torenbeklimming 
VISDEMO's

lichten van de netten

VISDEMO's

lichten van de netten

14:00 uur vissen met de zegen

15:30 uur einde visdemo's einde visdemo's

16:00 uur
Visafslag bij de 

coöperatie

16:30 uur prijsuitreikingen
einde

riddertoernooi

17:00 uur

19:00 uur

start 

avondprogramma in 

de feesttent

einde activiteiten

Locaties

PROGRAMMA VISSERIJDAG ZATERDAG 31 AUGUSTUS 2019
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Het Servicepunt Vrijwilligers staat klaar voor al uw vragen omtrent vrijwilligerswerk 
 
Het Servicepunt Vrijwilligers is de lokale matchmaker voor vrijwilligerswerk in de gemeenten 
Geertruidenberg en Altena. Het doel van het Servicepunt is om het vrijwilligerswerk in de regio in al haar facetten te versterken 
en te promoten. Dit met als uitgangspunt dat vrijwilligerswerk voor iedereen toegankelijk is: man of vrouw, oud of jong, wel of 
niet gestudeerd en wel of geen betaalde baan. Vrijwilligerswerk is zo divers dat er voor iedereen mooie klussen beschikbaar 
zijn die passen bij individuele wensen en interesses. Het Servicepunt Vrijwilligers bemiddelt in vraag en aanbod om 
enthousiaste vrijwilligers te matchen aan mensen of organisaties die juist wat hulp kunnen gebruiken. 
 
Organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een vrijwillig maatje, kunnen bij het Servicepunt 
Vrijwilligers vacatures aanmelden. Geïnteresseerden uit de regio kunnen op deze vacatures reageren. Er zijn verschillende 
soorten vrijwilligerswerk beschikbaar. Zo kunnen belangstellenden vrijwilligerswerk doen bij een organisatie als de 
kinderboerderij, een verpleeghuis of de scouting. Ook kan men als vrijwilliger gezelschapsmaatje worden van iemand die 
bijvoorbeeld graag samen een spelletje wil spelen, een boodschap wil doen of hulp kan gebruiken bij klusjes in huis. Daarnaast 
kan men als vrijwilliger tijdelijk aan de slag bij mensen thuis als ondersteuning bij de reguliere zorg, als 
mantelzorgondersteuning of als maatje voor iemand met psychische problematiek. 
 
Het Servicepunt Vrijwilligers zoekt de perfecte match en biedt indien gewenst ondersteuning, advies en begeleiding. 
Overweegt u om vrijwilligerswerk te doen, maar heeft u nog een aantal vragen? Bent u op zoek naar een vrijwillig maatje of 
wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk binnen uw organisatie? Neem dan contact op met het Servicepunt Vrijwilligers via 
servicepuntvrijwilligers@trema.org of telefoon 0183-408 444 of kijk op www.servicepuntvrijwilligers.org 
 

http://www.servicepuntvrijwilligers.org/


 

start maandag 2 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  
vrijdagmiddag:  biljarten, aanvang 13.30 uur 
 
Tevens staan de volgende extra activiteiten op het programma: 
 

donderdag 19 september 2019 
Maandelijkse Bingomiddag.  Aanvang 14.00 uur 
 

zaterdag 19 oktober 2019 
Draaimiddag met het Rad van Fortuin.  Aanvang 14.00 uur.  
Er zijn leuke prijzen te winnen. Een gezellige middag in De Zalmtrek. 
 

donderdag 31 oktober 2019 
Maandelijkse Bingomiddag.  Aanvang 14.00 uur   
 
Alle activiteiten vinden de plaats in "De Zalmtrek", zij-ingang van 
't Rondeel (tegenover Lidl). 
 
 
 

    
 

 


