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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

Uitslagen: 
 

WEGENS DE KOU WAREN ALLE WEDSTRIJDEN AFGELOPEN 
ZATERDAG 3 MAART 

 

 
 
 

Programma: 
 

Zaterdag 10 maart   

14:30 Woudrichem 3 - Schelluinen 3 

14:30 Woudrichem 5 - Sparta'30 4 

12:30 Woudrichem JO17-1 - LRC JO17-2 

11:00 Woudrichem JO15-1 - Sleeuwijk JO15-1 

08:30 Woudrichem JO15-2 - LRC JO15-4 

10:00 Woudrichem JO13-1 - Theole JO13-2 

09:45 Woudrichem JO13-2 - HHC'09 JO13-2 

08:30 Woudrichem JO10-1 - RWB JO10-2 

08:30 Woudrichem JO9-2 - Almkerk JO9-2 

09:45 Woudrichem JO9-3 - RFC JO9-4 

12:00 Woudrichem MO15-1 - Arkel MO15-1 

10:30 Woudrichem MO13-1 - Heerjansdam MO13-1 

09:15 Woudrichem MO11-1 - GRC-14 MO11-1 

    

14:30 Brederodes 1 - Woudrichem 1 

15:00 Ameide 2 - Woudrichem 2 

14:30 Sparta'30 3 - Woudrichem 4 

14:30 Uno Animo JO19-1 - Woudrichem JO19-1 

08:30 Theole JO11-1 - Woudrichem JO11-1G 

08:45 SV Meerkerk JO11-2 - Woudrichem JO11-2 

08:45 SV Meerkerk JO9-1 - Woudrichem JO9-1 

09:00 SJO/BZC'14 JO7-1 - Woudrichem JO7-1 

09:00 Achilles Veen JO7-2 - Woudrichem JO7-2 

12:30 SV Noordeloos VR2 - Woudrichem VR1 
 

 

 
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 

 

 

 
 

 

 
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 
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Grote loterij v.v.Woudrichem 2018 
  
Om toekomstige investeringen mogelijk te maken en om het 
clubsaldo positief te beïnvloeden, wordt op initiatief van Cees 
van Vugt, in samenwerking met de Sponsorcommissie, de “Grote 
loterij v.v.Woudrichem 2018” georganiseerd.  
 
Deelnemers kunnen in aanmerking komen voor fantastische 
prijzen. De lotenverkoop (500 stuks) zal starten op 1 maart 2018 
en zal worden verzorgt door Cees. De verkoop zal m.n. 
plaatsvinden op de club.  
 
Mocht u niet persoonlijk benadert worden en toch belangstelling 
hebben voor een of meerdere loten, dan kunt u dat rechtstreeks 
telefonisch kenbaar maken aan Cees.  
Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer:  
06-51537524.   
 
De verloting zal plaatsvinden op de seizoen “afsluitdag” van onze 
club, welke gepland staat op 23 juni 2018. 
  
Cees van Vugt en Sponsorcommissie   

 
 
  
 

 

 

Vrijdagmiddaginloop van het OVO 
 

Vrijdag 6 april a.s. wordt de 3e en inloopmiddag van dit seizoen weer gehouden. 
 
Vanaf 15.30 uur is het OVO-gebouw open om een kaartje te leggen, te sjoelen, te dammen enz. maar hoofdzakelijk om een 
gezellig praatje te kunnen maken. 
 
Omstreeks 17.00/17.30 uur de Altena Regatta presentatie door Martin Kok e.e.a. met filmbeelden van de Altena Regatta 2017. 
 
Martin gaat ons alles vertellen over De Altena Regatta, alvast een klein voorzetje hierin: Bouw mee, roei mee, doe mee en 
beleef het mee. Dit geld voor jongeren en ouderen. 
 
De Altena Regatta is voor en van iedereen. 
 
Groot en klein, jong en oud iedereen is van harte welkom. 

 

 

 

 

LEVER UW GEBRUIKTE FRITUURVET IN BIJ V.V. WOUDRICHEM! 
 

ACHTER DE KASSA STAAN GELE CONTAINERS WAAR U UW 

OUDE FRITUURVET KUNT DEPONEREN!!! 

ALVAST HARTELIJK BEDANKT 

 



 
 

 
 

 

 
Beste Raedthuys gast, 

 

1e Paasdag kunt u weer lekker komen genieten van onze 

Paasbrunch; We starten vanaf 11.00 uur en u kunt aanschuiven 

tot uiterlijk 13.00 uur. 

 

Deze Brunch wordt geheel aan tafel geserveerd. Meer info; 

www.ouderaedthuys.com 

 
Prijs p.p. 27,50  

Kinderen tot 10 jaar eten voor de ½ prijs mee 

1e en 2e Paasdag zijn we ook geopend voor ons ALL-IN diner vanaf 

17.30 uur. 



 

 
 

 

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 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diabetes_Fonds
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Hartstichting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Hartstichting
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nierstichting&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stichting_Oogfonds_Nederland


 

 

 

 


