
Nieuwsbrief December 2022 

 

Kantinediensten  

In december zullen de kantinediensten worden verzorgd door de spelers 

zelf van de oudere teams (jo17-1, jo17-4, jo19-1 en mo20-1). Heel fijn 

dat zij op deze manier ook een steentje bijdragen aan de vereniging! En 

veel dank aan deze betrokken spelers! 

 

Vanaf januari 2023 zullen ook de senioren weer kantinediensten voor hun rekening nemen. Zie 

hiervoor het schema hieronder. En vanaf april 2023 starten we dan een tweede ronde waarbij we 

weer ouders van de jeugdteams gaan vragen. Een indeling voor april volgt tegen die tijd, omdat nu 

de wedstrijddagen en –tijden nog niet bekend zijn.  

Datum Team dat 2 kantinehulpen aanlevert 

Zaterdag 14 januari 2023 van 9 tot 12 uur Heren 1 

Zaterdag 21 januari 2023 van 9 tot 12 uur Heren 2 

Zaterdag 28 januari 2023 van 9 tot 12 uur Heren 3 

Zaterdag 4 februari 2023 van 9 tot 12 uur Heren 4 

Zaterdag 11 februari 2023 van 9 tot 12 uur Heren 5 

Zaterdag 18 februari 2023 van 9 tot 12 uur Heren 6 

Zaterdag 25 februari 2023 van 9 tot 12 uur Heren 7 

Zaterdag 4 maart  Voorjaarsvakantie 

Zaterdag 11 maart 2023 van 9 tot 12 uur Heren 8 

Zaterdag 18 maart 2023 van 9 tot 12 uur Heren 9 

Zaterdag 25 maart 2023 van 9 tot 12 uur Dames 1 

Zaterdag 1 april 2023 van 9 tot 12 uur Heren 2 (zaterdag) 
 

 

Sinterklaasfeest en Speculaasbrokkenactie 

Zaterdag 26 november heeft Sinterklaas, samen met twee van zijn 

Pieten ook SV Koedijk bezocht. Ongeveer 50 kinderen hebben, samen 

met hun ouders, in de kantine genoten van een gezellige middag met 

een ballonnenshow door Basballon ( www.facebook.com/basballoon 

), een bezoek van Sinterklaas met kadootjes en mooie woorden, en 

een patatje tot besluit.  

 

Op dezelfde middag konden de speculaasbrokken worden opgehaald door de 

kinderen, om hun bestellingen te gaan rondbrengen. Er is weer veel besteld 

en verkocht door de jeugdleden, waardoor de Activiteitencommissie weer 

leuke dingen kan gaan organiseren.  

Op de agenda staan nog: 

18 maart 2023 - Feestavond voor de jeugd 14 t/m 18 jaar 

6 mei 2023 – Kinderbingo 

27 en 28 mei – Jeugdkamp 

 

http://www.facebook.com/basballoon


Een speciaal bedankje gaat uit naar Wout van de mini's.  Hij heeft van de 

jeugdleden de meeste speculaasbrokken verkocht en ontvingen daarom ook een 

mooie prijs, een AZ keepers-shirt, uitgereikt door Sinterklaas! 

 

 
 

Sportkleding SMP 

Vanaf vrijdag 25 november t/m vrijdag 16 december is er een feestdagenactie in de webshop van SMP, 

onze leverancier voor de clubkleding. Gedurende deze periode ontvangt u bij bestellingen gedaan in de 

webshop 20% extra korting. 

  

Mocht u nog iets nodig hebben dan is dit de kans om dat met extra korting te doen! 

Klik op deze link om naar de webshop te gaan. 

 

 
 

Jeremiah 

Na de zomer ontvingen wij het verschrikkelijke bericht dat 1 van onze oud-spelers, Jeremiah, bij een 

ongelukkige sprong in het water een dwarslaesie heeft opgelopen. Jeremiah heeft jarenlang bij onze 

club gevoetbald en zijn vader is tot aan het ongeluk trainer geweest. Dit zijn van die berichten waar 

je even stil van wordt en waar woorden bij tekort schieten. 

 

Inmiddels is Jeremiah druk bezig met zijn revalidatie en werkt hij toe naar het moment dat hij weer 

thuis kan komen wonen. Toch zullen er veel zaken gaan veranderen voor hem en zijn familie. Een 

voorbeeld hiervan is dat er aangepast vervoer nodig is in de vorm van een rolstoelbus. Zo'n bus kost   

€40.000,-. Hiervoor is een doneeractie opgezet, waarbij inmiddels €9000,- is opgehaald. Mocht u een 

donatie willen doen dan kan dat via onderstaande link  https://www.doneeractie.nl/help-jeremiah-

aan-een-rolstoelbus/-68089 

 

Wij wensen Jeremiah, Jean, Jolanda en andere familie en vrienden heel veel succes en kracht voor 

de komende tijd.  

https://clubs.stanno.com/nl/sv-koedijk/clubcollectie
https://www.doneeractie.nl/help-jeremiah-aan-een-rolstoelbus/-68089
https://www.doneeractie.nl/help-jeremiah-aan-een-rolstoelbus/-68089


 

Sponsorkliks 

Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan SV Koedijk, zonder dat het jou een 

cent extra kost! 

 

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en SV Koedijk ontvangt hiervoor geld in de clubkas. 

Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Booking en Expedia mee. Een percentage van het 

aankoopbedrag gaat naar SV Koedijk. 

En nogmaals, het kost je niets extra!        

 

Wil je SV Koedijk ook GRATIS sponsoren?  

Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van SV 

Koedijk. Voor jou een kleine moeite, voor SV Koedijk zijn het directe inkomsten. Je kan hiervoor 

klikken op de banner op onze website of rechtstreeks naar www.sponsorkliks.com gaan. Klik 

vervolgens op het logo van de winkel. 

 

 

Fijne Feestdagen en een sportief 2023 gewenst! 

Namens het voetbalbestuur wensen wij als onze spelers, trainers, ouders, vrijwilligers en iedereen 

die betrokken is bij de club hele fijne feestdagen en een ontzettend mooi en sportief 2023 toe! We 

danken iedereen voor zijn hulp en inzet het afgelopen jaar. Mede hierdoor hebben we weer kunnen 

genieten van een succes- en pleziervol sportjaar.  

 

 
 

 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=1069
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=1069
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=1069

