
Beste Sporting Andijk liefhebbers, 

Het seizoen 2016/2017 zit er weer op. De evenementencommissie bestond het 
afgelopen seizoen uit Chris Schuitemaker, Thijs van Diepen, Michael Groot, Patrick 
Schouten, Kim Haakman en Elja van der Thiel.  

Op vrijdag 4 november vond er een bier- en wijnproeverij plaats in de kantine. De 
drankjes werden verzorgd door Vidra uit Wervershoof en de hapjes door Cultura in 
Andijk. Na verloop van de avond werd de aandacht voor de verhalen achter de 
wijnen en bieren minder, maar de gezelligheid nam alleen maar toe! 

In de zomer werd er begonnen aan de voorbereiding van de kerstbomenverkoop. 
Dan worden de kerstbomen namelijk al gekozen, om ze later te zagen en te 
verkopen. Dit seizoen werden we bij de verkoop ondersteund door de groenploeg. 
In samenwerking met Piet Burger, Fred Bakker en Jan Boeyer werd er zwaar 
onderhandeld over de prijs. Fred Bakker heeft besloten na dit seizoen te stoppen. 
We bedankt hem voor al zijn inzet! 

Het nieuwe jaar werd bij Sporting Andijk  op 7 januari ingeluid door middel van een 
receptie. Deze begon met een voetbalwedstrijd, waarna iedereen zich naar de 
kantine verplaatsten om een borreltje te drinken met elkaar. Ook werd er weer 
genoten van heerlijke erwtensoep met roggebrood en spek. Op naar een mooi 
2017! 

Zaterdag 11 februari kwam Aaron Meijers naar Andijk. De oud Andijker en speler 
van ADO Den Haag praatte, door middel van een quiz, over zijn voetbalcarrière. Hij 
nam zijn teamgenoot Tom Beugelsdijk ook mee, wat al met al zorgde van een 
schitterende avond. 

Het Hemelvaartstoernooi werd voor de derde keer georganiseerd bij Sporting 
Andijk. Op een zonnige Hemelvaartsdag werd er weer zeer fanatiek gevoetbald. De 
gezelligheid werd in en om de kantine voortgezet met een hapje en drankje. 

Helaas moesten we in onze commissie afscheid nemen van Patrick Schouten en Kim 
Haakman, omdat zij besloten te stoppen. Jullie zijn toppers! Daarnaast is Chris 
Schuitemaker (weer) vertrokken naar het buitenland. Hopelijk zal hij in 2018 weer 
terugkeren in onze commissie. Naast vertrekkende commissieleden hebben we ook 
twee nieuwe leden, namelijk Joost Sijm en Laura Spil. Ook komend seizoen hebben 
we weer veel leuke evenementen gepland en we hopen jullie daar natuurlijk te 
zien! 

Met feestelijke groeten, 
Evenementencommissie Sporting Andijk 


