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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

 

Uitslagen: 

 Zaterdag  18 Januari    

     
14.30 Woudrichem 3 - BZC'14  4 7-1 

12.30 Woudrichem 4 - Asperen 3 6-2 

10.00 Woudrichem  JO14-1 - Stedoco 14-1 3-2 

     
12.30 MVV'58 JO17-1 - Woudrichem JO17-1 3-2 

11.00 SVW JO12-1 - Woudrichem JO12-1 3-1 
 

Programma: 

 

Zaterdag 25 
januari   

    
14.30 Woudrichem 1 - EBOH 1 

12.00 Woudrichem 2 - DE Zwerver 2 (vr) 

12.30  Woudrichem 4 - GDC 5 

14.30 Woudrichem 5 - Arkel 3 

10.30 Woudrichem JO14 - Asperen JO14 (vr) 

    
12.00  GRC JO19-1 - Woudrichem JO19-1 

12.00 Lekvogels JO15-1 - Woudrichem JO16-1 (vr) 

09.00 Oosterhout JO12-1 - Woudrichem JO12-1 (vr) 

10.00 Almkerk JO9-1 - Woudrichem JO9-1 (vr) 

10.00 Almkerk JO11 - Woudrichem JO12-2 (vr) 
 

 

 

 
 

 

 
 

ZATERDAG 25 JANUARI WORDT ER WEER 
HEERLIJKE VIS GEBAKKEN IN PROPJEVOL 
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ZEGELTJES OVER ??!! 
 
Tot en met 25 januari as. Loopt de spaaractie bij de Boon’s 
voor een feestpakket. 
 

Heeft U nog zegels over?  
 

Wij bij V.V. Woudrichem zijn hier heel blij mee, hiermee 
kunnen we mooie pakketten voor onze verlotingen van 
maken. 
 

In onze kantine staat een bus waar U de zegels in kunt doen. 
 

Bij voorbaat hartelijk dank ! 
 
 

 

 

Vrijdagmiddaginloop van het OVO 

Het is weer zover. 

Vrijdag 7 feb 2020 wordt de 2e inloopmiddag, van het winterseizoen 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 17.00uur onze speciale gast van deze middag  

Peter van Ballegooijen komt vertellen van- en over zijn Albert Hein. 

Natuurlijk bent u hierbij aanwezig om te laten zien dat u interesse heeft in de 

leefbaarheid van Oudendijk.  

Het is wintertijd en dat betekend eigengemaakte erwtensoep en gehaktballen van Nel. 

En……..een frietje kan ook altijd. 

Dit alles beloofd een interessante middag te worden. 

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



 
 

 
 

 

 
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 
 
 

 

Nette Jongenskleding maat 74,80,86,92/98 en 122 
 

Zomer en winter 
 

15 stuks voor 10 euro 
 

Broekjes, truien, jasjes etc. 
 

Voor meer informatie Tiny Munters : 
etm.munters@hetnet.nl 

 

 

 

 
Coöperatieve visserijvereniging 

 “De Hoop”  

bakt ze weer bruin 

 

Zaterdag 25 januari wordt er weer van 8.00 tot 12.00 
uur poon gebakken in de visafslag.  
 
Bestellingen vanaf nu opgeven aan Cees Venderbos. 
Telefoon: 0641188351 of  
via email: c.venderbos@ziggo.nl 

 

 

 

 
 

 

VACATURE SNACKHOEK (J/M) 
 
 

 
Ben jij tussen de 13 en 15 jaar en heb je naast voetbal nog 
wat vrije tijd over op zaterdag? 
 
V.V. Woudrichem is op zoek naar jongens/meiden die het 
leuk vinden om op zaterdagmiddag friet en snacks te bakken 
en achter de bar te helpen. 
 
Tijden : 13.00 tot ca. 19.00 uur en af en toe in de ochtend. 
 
Je krijgt een vrijwilligersvergoeding voor de uren die je 
werkt. 
 
Meer info via Ally Verhouden: 
Tel. 06-42182997 (na 18.00 uur) of stuur een app-je. 
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Activiteitencommissie v.v. Woudrichem organiseert: 
 

Een gezellige muzikale avond voor: 

Alle vrijwilligers v.v. Woudrichem. 

  Vrijdag 31 januari 20.00 uur 

 
 

VRIJWILLIGERS  
onder elkaar  

BEREGEZELLIG! 

 
Laatste woensdag van de maand 

 BINGO avond 
 

Woensdag  

29 januari 20.00 uur 

 
Kantine v.v. Woudrichem open vanaf 19.15 uur 

 
Leuke geldprijsjes, hartigheidje tussendoor, gratis verloting, 

Jackpot ronde, 
 

Nog één nummer en dan….. 
BINGÓÓÓÓ! 

 

 

De leukste manier om onze club te 
sponsoren! 

Met de OnzeClubwinkel-module sponsor jij onze 
vereniging, zonder dat het jou ook maar een cent extra 
kost. Simpelweg, door middel van online aankopen die je 
normaal gesproken toch al doet. 

Zo doe je dat: 

1. Ga voor een online aankoop eerst naar 
onze website of de VoetbalAssist clubapp. 

2. Vind je webshop naar keuze en klik die aan. 
3. Je wordt direct doorgelinkt naar de betreffende 

webshop. 
4. Doe je aankoop zoals je gewend bent, 

rechtstreeks bij de webshop. 
5. Een deel van het aankoopbedrag gaat naar V.V. 

Woudrichem. 

6. Jij betaalt NIETS extra. 

 

 

 

 

https://www.vvwoudrichem.nl/643/onze-clubwinkel/

