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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

Uitslagen: 
Zaterdag 24 maart    
12:00 Woudrichem 2 - Drechtstreek 3 4-0 
14:30 Woudrichem 3 - Peursum 3 1-4 
14:30 Woudrichem 5 - SSC'55 6 0-5 
12:00 Woudrichem JO19-1 - Kozakken Bs JO19-2 2-3 
10.00 Woudrichem JO17-1 - Heukelum JO17-1 4-2 
08.30 WoudrichemJO15-2 - Unitas JO15-3 5-4 
10.30 Woudrichem JO13-1 - Zwaluw VFC JO13-2 3-1 
09.00 Woudrichem JO13-2 - Baardwijk JO13-1 5-0 
09:45 Woudrichem JO11-1G - Haaften JO11-1 1-3 
08:30 Woudrichem JO10-1 - SVW JO10-1 0-4 
08:30 Woudrichem JO9-1 - GJS JO9-3 4-3 
09.45 Woudrichem JO7-1 - Woudrichem JO7-2 8-1 

     
14:30 SV Meerkerk 1 - Woudrichem 1 0-3 
15:00 GJS 6 - Woudrichem 4 3-3 
09:45 Groot-Ammers JO15-1 - Woudrichem JO15-1 3-1 
09:00 GJS JO9-4 - Woudrichem JO9-2 7-1 
10:00 Dongen JO9-7 - Woudrichem JO9-3 2-2 
10:00 Kozakken Bs MO15-1 - Woudrichem MO15-1 3-3 
08:30 Sliedrecht MO13-1 - Woudrichem MO13-1 4-1 
11:15 Kozakken Boys MO11-1 - Woudrichem MO11-1 1-1 

 

Programma: 
Maandag 26 maart   
18.30 Woudrichem JO11-1g - Unitas JO11-1 

    

    
Zaterdag 31 maart   
14.30  Woudrichem 1 - Roda Boys 1 
12.30 Woudrichem VR1 - VVAC VR1 
10.00 Woudrichem JO17-1 - LRC JO 17-2 
11.15 Woudrichem MO13-1 - ASWH MO13 -2 
10.00 Woudrichem JO13-1 - SCI JO13-1 

    
12.00 De Zwerver 2 - Woudrichem 2 
09.45 Unitas JO7-1 - Woudrichem JO7-1 

    
Dinsdag 3 april   
20.00 Brakel VR2 - Woudrichem VR1 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

WOENSDAG 28 MAART IS ER WEER BINGO  

IN DE KANTINE 

AANVANG 20.00 UUR,  
 

KANTINE OPEN VANAF 19.15 UUR 

 

 

 

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 

mailto:Bolwerkkoerier@gmail.com


 
 

 
 

 

 
 
 

 

   

 

 

   

   

 

Voetbalvereniging Woudrichem en Verenigingsgebouw OVO Oudendijk 

doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne! 

Leden van de Rabobank hebben de afgelopen week een persoonlijke stemcode 
van de Rabobank Altena ontvangen. Stem uitbrengen kan van 22 maart tot en 

met zondag 8 april.   

 

Stem op vv Woudrichem in de Rabobank Clubkas Campagne.  

Alle leden van #Rabobank #Altena kunnen stemmen!  

clubkascampagne.nl/altena  

Bestedingsdoel:   Aanschaf (elektrisch) gereedschap voor onze vergrijzende 
onderhoudsploeg. 

 

Stem op OVO Verenigingsgebouw Oudendijk in de Rabobank Clubkas 

Campagne.  

Alle leden van #Rabobank #Altena kunnen stemmen! clubkascampagne.nl/altena  

Bestedingsdoel:   Uitbreiden met nieuwe activiteiten voor een breed publiek en 

nieuwe gebruikers.  
  



 
 

 
 

 

 

 

 
Paasontbijt 

  
Op zondag 1 april, eerste Paasdag wordt er door de hervormde gemeente Woudrichem een paasontbijt verzorgt. 
Vanaf 8.45 bent u van harte welkom in het koor van de kerk om deze mooie dag samen te beginnen. 
Voor dit ontbijt vragen wij een vrijwillige bijdrage en de opbrengst is voor ons zendingsdoel Hulp Vervolgde 
Christenen. 
  
Opgeven kan tot en met donderdag 29 maart bij de zendingscommissie, 
Marian van Pelt, 304878 of huib.vanpelt@online.nl 
Therese van Vuren, 307577 of p.vanvuren@live.nl 
Bianca Vlot, 303300 of ouderlingwijk2@hervormdegemeentewoudrichem.nl 

Na het ontbijt bent u van harte welkom in de dienst die begint om 10.00 uur(zang vanaf 9.45) 

 

 

 

 
Restaurant de Gevangenpoort / Bistro NOK  

0183-302034 

Ingang via Restaurant de Gevangenpoort. 

Openingstijden: 

di/do/vr/zaterdag vanaf 17.30 uur. 

 

 
Menu Bistro NOK 

 
Romige soep van pomedori tomaat met reepjes ham 

 
*** 

 
Kalfsrib-eye met mosterdsaus, diverse groenten, frites en 

salade. 
 

*** 
 

Warme chocoladetaart met ijs en slagroom. 
 
 

De prijs van dit menu bedraagt 24.50 euro per persoon. 
 
 

 
Gezocht Afwashulpen, zoek je een leuke bijbaan in de horeca, dan zoeken wij jou. 

Voor inlichtingen bel naar ons op 0183-302034, De werkzaamheden vinden plaats op doordeweekse avonden en in het weekend. 
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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 

 

 

 

 

 

 

  

 
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 

 

 
ZATERDAG 31 MAART WORDT ER WEER HEERLIJKE 

VERSE VIS GEBAKKEN IN PROPJEVOL. 

 

mailto:ester.vanwilligen@d-reizen.nl


  

      
Beste Allemaal, 

 
Ook dit jaar worden er weer activiteiten door de Vrienden van VVW 
georganiseerd. Naast alle feestjes en andere activiteiten wil de Vrienden van VVW 
dit jaar uitpakken omtrent de afsluitdag op 23 juni met een 6-KAMP. 
 
Graag nodigen we jullie uit om op 23 juni deel te nemen aan de 6-kamp bij de VV 
Woudrichem.  Één team bestaat uit tenminste 6 personen of meer.  
 
De eerste 5 spellen worden nog niet vrijgegeven, echter we kunnen jullie al wel 
melden dat het 6e spel een playback show zal zijn. 
 
Aanmelden: 
Inschrijven is voor iedereen (min. leeftijd 16 jaar). 
(Leden, voetballers, niet-voetballers, bestuur,ouders etc).  
 
Om alles in goede banen te leiden, vragen wij jullie om uiterlijk vóór 1 mei op te 
geven bij de Vrienden van VVW. Laat je even weten of we op je kunnen rekenen? 
Stuur je inschrijving per SMS/Whatsapp naar 0613390310. 
 
Team   :……………………. 
Aantal personen :……………………. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Vrienden van VVW  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 
 

 
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   
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Paaseitjesactie voor het KWF 

 
Op zaterdag 24 maart jl. hebben jeugdspelers van VV 
Woudrichem paaseitjes verkocht in Woudrichem en 

Oudendijk. Mocht u onze verkopers gemist hebben, dan 
kunt u tot a.s. zaterdag nog zakjes paaseitjes kopen in 

de kantine van VV Woudrichem. 
 

De zakjes kosten € 2,50. 
 

De netto-opbrengst van deze actie zal worden 
aangeboden aan KWF Kankerbestrijding tijdens het Live 
for Life concert in het Rondeel op zaterdag 31 maart a.s. 

 

 

 

 

 

 
info@ster-service.nl 

 

 

 
U KUNT OUD IJZER OOK INLEVEREN BIJ ONS OP HET 
VOETBALVELD!! 
 
WANNEER U HET ZELF NIET KUNT KOMEN BRENGEN HALEN 
WE HET GRAAG BIJ U OP!    
 
MEER INFO IN DE KANTINE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
IN VERBAND MET PASEN VERSCHIJNT DE BOLWERKKOERIER VOLGENDE WEEK OP DINSDAG IPV MAANDAG. 
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