
 
  
Jaargang 40  2017/2018 Nr 43 wk 23 
Redactie Wilma van Oudheusden 

   
  

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

Bolwerkkoerier@gmail.com 

Uitslagen: 

 Dinsdag 29 mei    

20.00 Peursum VR2 - Woudrichem VR1 0-4 

     

 Woensdag 30 mei    

18.30 Woudrichem JO19-1 - GVV'63-1 2-4 

18.30 Desk JO10-1 - Woudrichem JO10-1 1-8 

18.30 stAltena/Almkerk MO11-1 - Woudrichem MO11-1 1-0 

     

 Donderdag 31 mei    

20.30 Woudrichem 3 - Unitas 3 1-0 

19.00 TEC JO11-1 - Woudrichem JO11-1g 4-3 

     

 Zaterdag 2 juni    

14.30 Woudrichem 4 - Wilhelmina'26 5 1-2 

15.00 Woudrichem JO13-1 - SSW JO13-1 1-0 

     

14.30 Blauw Geel'38/Jumbo 2 - Woudrichem 2 4-2 

12:30 Kozakken Boys 3 - Woudrichem 3 3-0 

10.30 Asperen JO15-2 - Woudrichem JO15-2 10-0 

11:15 Kozakken Boys JO9-4 - Woudrichem JO9-2 2-1 

10:00 Kozakken Boys JO9-5 - Woudrichem JO9-3 4-2 

09:00 SVS'65 MO15-1 - Woudrichem MO15-1 0-3 

11.00 ASWH MO11-1 - Woudrichem MO11-1 0-5 

      

Programma: 
 

De competitie is voorbij, helaas is ons 2e elftal ook al in de 
nacompetitie gestrand en de kids van de JO13-1 hebben 
zaterdag de beker gewonnen! 
 

 
 
Gelukkig hebben we zaterdag 9 en 16 juni nog 
Frietzakkentoernooien op ons complex en natuurlijk vanaf 7 juni 
het zomeravondvoetbal. 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Bloemen en Planten 

Vijvervissen en Hengelsport 
 

 

 

 
Jan Spieringweg 1a, 4285 WN,    Woudrichem  

Tel. 06-22294117  

Openingstijden: Donderdag en vrijdag: 18.00 

tot 21.00  

Zaterdag: 13.00 tot 16.00 uur 
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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 

 

 

 
Zaterdag 30 juni as. Staat de jaarlijkse rommelmarkt weer op het programma! 

 
Heeft u nog spullen dan komen we die graag maandag 25 of dinsdag 26 juni 

bij u ophalen.  
 

We zoeken nog hulp voor het ophalen van de spullen op beide dagen vanaf 
18.00 uur. 

Voor aanmelden kunt u contact opnemen met Ally Verhouden 06-42182997 
of achter de bar in de kantine. 

 

 

 
U KUNT UW OUDE FRITUURVET DEPONEREN IN DE GELE CONTAINER ACHTER 

DE KASSA BIJ ONZE VOETBALVERENIGING 

mailto:ester.vanwilligen@d-reizen.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: 0183 309059 

 

 
 

Vraag naar onze voordelige tarieven 
Bolwerkkoerier@gmail.com 

 
De Bolwerkkoerier verschijnt minimaal 40 keer per jaar 

en wordt huis aan huis verspreid in Woudrichem en 
Oudendijk. Oplage 1950. 

 

 
 

 

 
 

ZOMERAVONDVOETBAL 
 

Op donderdag 7, 14 en 21 juni is er zomeravondvoetbal. 
De teams zijn ingeschreven en ingedeeld, er zijn 2 poules met 
elk 4 teams. 
 
Op 21 juni worden de finales gespeeld en is er een gezellige 
avond met een hapje en een drankje. 
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 FRIETZAKKENTOERNOOI   

 
Zaterdag 9 juni staat het tweede frietzakkentoernooi op het programma. 

 
Diverse teams gaan weer strijden om een mooie beker en na afloop is er voor elke deelnemer een gratis zak friet, uiteraard is er ook 
friet te koop voor niet spelers! 
  
Op deze dag is er een enveloppenkraam waar mooie prijzen te winnen zijn. 
Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd er is gebakken voor bij de koffie, thee, limonade. 
 
Tot zaterdag!  

 

 

 

 
Op 23 juni organiseren “De Vrienden van VVW” weer de afsluitdag die dit jaar zal bestaan uit een 6-kamp, zoals 
jullie in een eerder bericht hebben kunnen lezen. 

Omdat de aangekondigde playbackshow pas na het eten plaats zal vinden willen wij graag weten wie er (buiten de 
deelnemers van de 6-kamp) nog meer wil mee-eten.  
Dit jaar wordt er gezorgd voor vers gebakken vis, friet, broodjes hamburger en broodjes frikandellen. De kosten voor het 
eten bedragen €10,- p.p. en dienen op de dag zelf te worden afgerekend (in ruil voor een stempelkaart). 
 
Om je aan te melden kun je contact opnemen met Swen Weusthof 06-37351278. 
 
Aanmelden kan tot 15 juni. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn van den Heuvel 
06-30055027 

 


