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Hotel van Oranje, Autograph collection 
gastheer voetbalgala 
Op 19 november werd de elfde editie van het Voetbal gala van voetbalvereniging Noordwijk 
met als motto ‘Met elkaar-Voor elkaar’ gehouden. Gelijk de afgelopen jaren vond het gala 
plaats in Hotel van Oranje, Autograph collection. De editie van 2016 was weer groter van 
omvang dan de voorgaande jaren en opnieuw een groot succes. De avond leverde het mooie 
bedrag van  € 65.000 op. 

De opkomst met zo’n 250 aanwezigen en de verkoop van 25 tafels bij het diner zorgde voor 
het grootste gala tot nu toe. Om 18.00 uur arriveerden de eerste gasten aan en verzamelden 
zich in de gezellige Imperial Bar. Daarop verhuisde het gezelschap naar de prachtig 
aangeklede Wintertuin waar voorzitter van vv Noordwijk Henk Hoogervorst de aanwezigen 
welkom heette. Vervolgens was het woord aan burgemeester Jan Rijpstra. Rijpstra 
complimenteerde de organisatoren met dit mooie gala en zei dat ‘dit het Noordwijk is waar 
ik zo trots op ben’. Eregast was de oudste nog levende eerste elftal speler van 
voetbalvereniging Noordwijk, de heer Marijt. Bij de vooraankondiging werd de deelnemers 
van de avond een compleet spectaculair avondvullend programma in het vooruitzicht 
gesteld inclusief zang, dans, eten en drinken. En dat werd helemaal waar gemaakt. De 
brigade van Hotel van Oranje, Autograph collection zorgde voor een mooi diner en de 
bijbehorende dranken. De bekende Noordwijkse zanger Alex bracht de stemming naar een 
hoogtepunt. Tussendoor was er voldoende tijd ingeruimd voor een veiling. Er waren 
wederom mooie prijzen ter beschikking gesteld zoals een vliegreis met privé vliegtuig naar 
Texel inclusief een lunch en het bijwonen van een thuiswedstrijd van Barcelona voor twee 
personen. Hotels van Oranje had ook vijf mooie prijzen ter beschikking gesteld, waaronder 
een opmerkelijk leuke. De hoogste bieder mocht aanspraak maken op een gastronomische 
avond voor acht personen die bij de gelukkige thuis verzorgd werd door algemeen directeur 
Jaap Liethof en Executive Chef Patrick Otten beide van Hotels van Oranje. De volgende editie 
van het voetbalgala wordt op 18 november 2017 gehouden.     


