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Redactie Wilma van Oudheusden 

   
  

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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

 

Uitslagen: 

Zaterdag 16 december    

14:15 Woudrichem 1 - Tricht 1 5-2 

12.00 Woudrichem 4 - GJS 5 5-3 

11.00 Woudrichem JO7-1 - Altena JO7-17-1 13-1 

08.30 Woudrichem JO10 - BLC JO10-2 2-3 

10:30 Woudrichem MO13-1 - MEC'07 MO13-1 3-6 

09:45 Woudrichem MO11-1 - Sliedrecht MO11-1 0-3 

     

14:30 GDC 5 - Woudrichem 5 1-4 

12:00 TEC JO15-1 - Woudrichem JO15-1 1-2 

13:00 OSC'45 JO15-1 - Woudrichem JO15-2 7-1 

      

 

 
Afgelopen zaterdag zijn de laatste competitiewedstrijden 
voor de winterstop gespeeld. 
In Februari zal de competitie weer van start gaan. 
 
Natuurlijk kunnen we niet zolang zonder voetbal, voor de 
jeugd staan een aantal zaterdagen in het Rondeel gepland 
en in de kerstvakantie is er natuurlijk de Proxsys cup in de 
Oosterbliek in Gorinchem. 
Op woendag 27 december vanaf 08.30 uur komt onze JO13 
in actie, op donderdag 28 december spelen onze heren hun 
eerste wedstrijd, op vrijdag 29 december spelen onze 
dames en op woensdag 3 januari komt de JO17 in actie. 
Het complete speelschema is te vinden op www.proxsys-
cup.nl 
 
Dit is de laatste Bolwerkkoerier van 2017, in tegenstelling 
tot eerder gecommuniceerd gaan we er maar 1 weekje 
tussenuit, 2 januari beginnen we weer met de eerste 
uitgave van 2018. 
 
Voor nu willen we iedereen hele fijne kerstdagen wensen 
en veel geluk, gezondheid en een sportief 2018. 
 
 

 

 
Voor een deskundig reisadvies hoef je de deur niet meer uit! Ik 
kom op afspraak bij je langs, ook 's avonds of in het weekend.   
 
* via D-reizen toegang tot het grootste reisaanbod van 
Nederland   
 
* voor alle reizen: van een weekendje weg tot een rondreis door 
de USA  
 
* advies op maat en een prijsvergelijk zodat je nooit teveel 
betaalt. 
 
 * Alle service van een reisbureau, maar dan bij je thuis op een 
tijdstip dat het jou schikt 

 
Bel of mail: Ester van Willigen  

06-30185340 
ester.vanwilligen@d-reizen.nl 

 

 

 
Op zondag 31 december 2017 vindt ons jaarlijkse 

Zaalvoetbaltoernooi 18+ weer plaats in 't Rondeel van 10.00u tot 
15.00u (inclusief lunch), met aansluitend een borrel!  

 
Het maximaal aantal teams is bereikt, maar wil je komen kijken 
en/of mee lunchen en borrelen? Dan mag dat uiteraard! 
Aanmelden voor de lunch kan via Nick Vervoorn.  
Graag aanmelden voor kerst! Tot dan! 
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Afwijkende openingstijden  tijdens de feestdagen: 
  
Zondag 24 December zijn wij open  van 14.00 uur tot ????? 

Maandag 25 en Dinsdag 26 December zijn wij gesloten! 
Zondag 31 December zin wij open van 14.00 uur tot 22.00 
uur  [ouwe muziek met DJ Arie Hak] 
1 t/m 6 januari zijn wij gesloten! 
Zondag 7 Januari zijn wij  weer open voor een nieuwjaars 
borrel ! 
  
Wij wensen jullie allemaal, 
Een mooi kerstfeest 
Een knallend uiteinde 

En een heel gelukkig  2018 

Bedankt voor 2017! 
Wim en Angèle 

 

 

 

 



 

                                  
Hierbij willen wij u de lotenkopers en de lotenverkopers bedanken voor het realiseren van dit mooie bedrag van netto  
€ 2884,20 dat ten goede kom aan de jeugdafdeling van v.v.woudrichem.  
De beste drie verkopers waren 1e Britt van Straten(65 loten), 2e Kyara Timmer(60)  en 3e Roos van Straten(52). 
Best verkopende team is de MO13 met 164 loten. 

  
                 Kyara – Britt – Roos 

 
Mvg. Jeugdcommissie v.v.Woudrichem 

 

 

 

 
 
 

 
Op 13 januari zal de jeugd van de MO/JO 11, ’s 
middags weer langs de deuren, in Oudendijk en 
Woudrichem, gaan om de statiegeldflessen op te 
halen. Ook dit jaar zal de opbrengst van de 
flessenactie weer ten goede komen van de  jeugd 
van vv Woudrichem. 
Flessen graag vanaf 13:00 uur klaarzetten bij de 
voordeur.  
 
Eventueel kunnen de flessen en kratten ook op 
zaterdag vanaf 13:00 worden ingeleverd op het 
Bolwerk 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

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 

 

 
 

 

 

Uitnodiging: 
Voor alle leden van vv Woudrichem 

 
In de kantine  vanaf 16.00 uur 

 

 



 

Op vrijdag 12 januari 2018 willen we onze vrijwilligers weer in het zonnetje zetten 
We nodigen julle van harte uit  voor een gezellig samen zijn. 
vanaf 19.00 uur in de kantine 

 
Bestuur vv Woudrichem 

 

 

 

 
 

 

 
Op woensdag 20 december a.s. 

organiseert v.v. Woudrichem weer een 

BINGO met geldprijzen. 

Aanvang 20.00 uur,  

kantine open vanaf 19.15 uur 

 

 

 
Coöperatieve visserijvereniging 

 “De Hoop”  

bakt ze weer bruin. 
 

Geen oliebollen, maar heerlijke gebakken Poon. 
 
Zondag 31 Dec. wordt er traditie getrouw van 8.30 - 
12.30 uur weer poon gebakken in de visafslag. ALS 
Je niet achter het net wil vissen geef dan je bestelling op 
aan Johan Combée tel. 0183301195 

 

 

 
WIST U DAT U UW GEBRUIKTE FRITUURVET 

OOK OP HET COMPLEX VAN DE VOETBAL IN 

KUNT LEVEREN? 

ACHTER DE KASSA STAAN GELE CONTAINERS 

WAAR U UW OUDE FRITUURVET KUNT 

DEPONEREN!!! 

ALVAST HARTELIJK BEDANKT 



 
 

 

 

 

 

organiseert wekelijks de volgende 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  
 
Tevens staan de volgende extra activiteiten op het 
programma: 
 

donderdag 4 januari 2018 
Nieuwjaarsbijeenkomst met een kopje koffie en een drankje. 
Tevens worden er vier rondjes Bingo gespeeld.  
Aanvang 14.00 uur. 
 

donderdag 25 januari 2018 
Maandelijkse Bingomiddag. Aanvang 14.00 uur Na een korte 
presentatie door Thebe Extra worden er weer vier rondjes 
Bingo gespeeld. 
      
Alle activiteiten vinden de plaats in "De Zalmtrek", zij-ingang 
van 't Rondeel (tegenover Lidl). 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet 
functioneren. 
 
We zijn op dit moment onder andere op zoek naar 2 
nieuwe wedstrijdsecretarissen voor de jeugd en een 
nieuwe penningmeester. 
 
Bij interesse of meer informatie kunt u contact 
opnemen via 
bestuur@vvwoudrichem.nl 
 

 

 

Besteld u uw kerstinkopen online?? 
 

Vergeet dan niet via de sponsorkliks uw 
aankopen bij onder andere Bol.com, Coolblue, 

Wehkamp etc. te doen. 
 

Hiermee steunt u onze club 
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