
 
  
Jaargang 40  2017/2018 Nr 28 wk 8 
Redactie Wilma van Oudheusden 

   
  

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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

Uitslagen: 
Zaterdag 17 februari    
12:30 Woudrichem 4 - Nivo Sparta 7 0-2 

8.30 Woudrichem JO11-1g - SVW JO11-1 2-3 

     

     
14:30 Papendrecht 1 - Woudrichem 1 3-3 

12:30 Unitas 3 - Woudrichem 3  
14:30 Almkerk 4 - Woudrichem 5 3-1 

 
 

Programma: 
Woensdag 21 februari   
19.00 Vlijmense Boys JO13-1G - Woudrichem JO13-1 

    
Zaterdag 24 februari   
14:30 Woudrichem VR1 - Lekvogels VR1 

12.00 Woudrichem JO15-1 - Asperen JO15-1 

08:30 Woudrichem JO13-2 - Roda Boys/Bom. JO13-2 

9.45 Woudrichem JO9-2 - VVAC JO9-5 

08:30 Woudrichem JO9-3 - Raamsdonk JO9-1 

12:00 Woudrichem MO15-1 - SV Meerkerk MO15-1 

10:30 Woudrichem MO13-1 - ASWH MO13-2 

9.15 Woudrichem MO11-1 - Wieldrecht MO11-2 

    
14:30 Hardinxveld 1 - Woudrichem 1 

14.30 HSSC'61 3 - Woudrichem 2 

14:30 Ameide 4 - Woudrichem 3 

14:30 Roda Boys/Bom. 4 - Woudrichem 4 

14:30 Altena 4 - Woudrichem 5 

14:30 Baardwijk JO19-1 - Woudrichem JO19-1 

14:45 OJC ROSMALEN JO17-6 - Woudrichem JO17-1 

09:00 SVS'65 JO15-1 - Woudrichem JO15-2 

09:30 Roda Boys/Bom. JO11-1 - Woudrichem JO11-2 

09:00 Dussense Boys JO9-1 - Woudrichem JO9-1 

09:45 Unitas JO7-1 - Woudrichem JO7-1 

10:00 Sparta'30 JO7-1 - Woudrichem JO7-2 

 

 
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 

 

 
 

 
 

 

Plant een Bijbel 
  
De zendingscommissie van de hervormde kerk in Woudrichem doet mee met de actie Plant een Bijbel van Stichting 
Hulp Vervolgde Christenen, ons zendingsdoel van dit jaar. 
Tot zaterdag 24 februari kunt u zakken universele potgrond van 40 liter bestellen a 4,50 euro, per 2 zakken potgrond 
wordt er een bijbel gedoneerd. 
Bestellen kan bij:Marian van Pelt( Vissersdijk 18), Therese van Vuren( Oude Ban 23) of Bianca Vlot ( Kastanjelaan 58) 
en dient contant afgerekend te worden. Of via de site: www.planteenbijbel.nl 
 
De potgrond kan op 10 maart  tussen 10.00 en 16.00 opgehaald worden bij de kerk, Kerkstraat 35. 
 

mailto:Bolwerkkoerier@gmail.com
http://www.planteenbijbel.nl/


 
 



 
 

 
 

 

 
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 

 

 

 
 

  

 
Coöperatieve visserijvereniging 

 “De Hoop”  

bakt ze weer bruin. 
 

Zaterdag 24 februari wordt er 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 
 

 
 

 

Komt u/jij ook Indiaas eten?  

Op zaterdag 24 februari organiseert de zendingscommissie van de Hervormde 

Gemeente Woudrichem een Indiase eetavond. Tijdens deze eetavond zullen we 

gaan skypen met een kindertehuis in India, waar aan kansarme (wees)meisjes 

onderdak wordt geboden. De opbrengst van deze avond is dan ook bestemd voor 

dit tehuis. De kosten per volwassene zijn €10 en voor een kind €5. Opgeven kan tot 

en met donderdag 22 februari bij Marian van Pelt, huib.vanpelt@online.nl of tel. 

304878. Jullie zijn van harte welkom. 

mailto:ester.vanwilligen@d-reizen.nl


 

Vriendenloterij Belmaanden 2018 
  
Van januari t/m mei organiseert de Vriendenloterij voor de 2e keer de “Vriendenloterij Belmaanden 2018”. In deze landelijke 
belactie strijden clubs en stichtingen tegen elkaar, vanuit hun eigen club of kantoor. In totaal wordt er EURO 50.000,00 verdeeld 
onder de organisaties, waarvoor de meeste loten worden verkocht. Ook voetbal vereniging Woudrichem zal dit jaar 
deelnemen.     
  
De Vriendenloterij is een organisatie zonder winstoogmerk, opgericht om structureel geld in te zamelen voor goede doelen. De 
Vriendenloterij steunt goede doelen (onder meer Diabetes Fonds, Longfonds, Aids Fonds, Nederlandse 
Hartstichting, Nierstichting, Oogfonds) die zich richten op gezondheid en welzijn. Op dit moment steunen zij 48 landelijke goede 
doelen en ruim 3.300 clubs, verenigingen en stichtingen. 
  

Deelnemers aan de VriendenLoterij kunnen zelf kiezen voor welk goed doel zij meespelen. De helft van de inleg gaat naar dit 
zelfgekozen doel. Voetbal vereniging Woudrichem heeft gekozen voor het doel: "Kwaliteit training en begeleiding 
jeugdteams vv Woudrichem". Doel is niet alleen de voetbalkennis / kwaliteit van trainers en leiders te verbeteren, maar 
ook of vooral de sociale aspecten die in de huidige maatschappij steeds belangrijker worden. Denk hierbij aan alcohol, 
drugs, verbaal en fysiek geweld. 
  
Voetbal vereniging Woudrichem heeft zich opgegeven voor 2 belavonden, t.w. : 

•         Woensdag 21 februari van 18:30 - 21:30 uur 
•         Woensdag 28 maart van 18:30 - 21:30 uur 
  

Een team van vrijwilligers, waaronder spelers van het 1e en 2e elftal, zullen deze avonden, gemeenteleden bellen om loten te 
kopen, om hiermee goede doelen te steunen en tevens in aanmerking te komen voor een geldprijs (tot EUR 100.000,00) . 
  
Mocht u niet gebeld worden en toch een lot wilt kopen, kunt u dat kenbaar maken aan Dirk Pellicaan. Hij is bereikbaar via 
telefoonnummer: 06-55847770. 
  
Alvast bedankt voor uw medewerking.    Sponsorcommissie v.v.Woudrichem 
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