
 

 

Nieuwsbrief MHCT Augustus 2018 

Voorwoord 
Het nieuwe seizoen begint 
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Dit is de vernieuwde 
nieuwsbrief. Elke maand 
gaan we jullie een 
nieuwsbrief sturen. Heb je 
iets leuks of wil je iets 
melden, mail het naar 
redactie@mhct.nl  

Het weekend van 31 
augustus en 1,2 september 
is het feest bij MHCT. We 
vieren dan het 45-jarig 
bestaan van de club. Op de 
flyer ziet u het programma 

2

met onder andere een feest 
voor de jeugd, een reunie 
en het WUP toernooi. Gave 
optredens van Wazzup en 
de Lucifer zijn geboekt en 
er komt een echt Rad van 
Fortuin. De kids kunnen 
zich uitleven op de 
stormbaan en onder het 
genot van een drankje 
kunnen de kraampjes van 
TOV beken worden.  
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Een aantal tips voor als je naar het lustrum komt. 

 

• Neem klein geld/ cash mee. Bij diverse 
kraampjes kan niet gepind worden 

• Het rad van fortuin heeft veel en hele toffe 
prijzen. Speel vooral mee! 
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• Het jeugdfeest is voor ALLE bassisschool 
kinderen. De ouders mogen dus ook echt 
NIET naar binnen. 

• Op zaterdag activiteiten voor het hele 
gezin vanaf 15:00u. Dat wil je niet missen! 

Lustrum weekend 

Augustus 2018 

Inhoud 

Voorwoord  

Lustrum weekend 

MHCT Club Kleding 

Input voor de nieuwsbrief kun je mailen naar 
redactie@mhct.nl: 

Nieuw op de club. 
Enkele tips 
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Op de ALV van 2 juli jl is er 
besloten over te gaan op een 
shirtplan. Alle competitie spelers 
(incl. trimmers) krijgen in 
bruikleen een officieel 
wedstrijdshirt van de club. De 
andere onderdelen van het 
MHCT tenue, te weten 
broekje/rokje en sokken, dienen 
nog steeds, conform eerder 
protocol, bij Intersport 
Oosterhout aangeschaft te 
worden. 

Er is een overgangsperiode 
waarin je het nieuwe shirt 
draagt. Voor de rest van het 
tenue (broekje/rokje, sokken) 
kun je zowel het oude als het 
nieuwe tenue dragen. Hoe lang 
deze periode wordt, moet nog 
vastgesteld worden. De nieuwe 
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shirts verwachten we rond 24 
september. Momenteel zijn er 
verschillende shirts in het 
clubhuis die je kunt passen voor 
de maat.  

De kortingen van Intersport 
oosterhout op een rijtje: 

• 10% korting op ”alles” in 
de winkel 

• Speciale Clubavonden 
(de eerste op 27, 28 en 29 
augustus) met 20% 
korting op de nieuwe 
collectie en 10% korting 
op reeds afgeprijsde 
artikelen 

• Bij inlevering oude 

MHCT club kleding 

Ben je nieuw op de club. Hieronder staan enkele tips. Zowel 
voor spelers als voor ouders.  

Spelers: 

- kom in tenue 

- neem een flesje water mee 

- neem bij uitwedstrijden ook altijd een wit shirt mee 

- 3B’s: Bal, Bidon en Bitje. Neem deze altijd mee 

Ouders 

- Installeer de LISA app . Hierin staat belangrijke 
informatie voor de wedstrijden en trainingen. Login met 
je lidnummer en wachtwoord.  

- Ben je je wachtwoord vergeten of is deze niet bekend. 
Via het tabblad ’login’ op de MHCT site kun je via           
’wachtwoord vergeten’ een nieuw wachtwoord 
opvragen. 

Nieuw op de club. Enkele tips 

Samen maken we de club 
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MHCT tenue (rokje/broekje 
en/of sokken) krijgen 
MHCT leden een eenmalige 
korting van 25% op aanschaf 
nieuwe items 

• MHCT leden kunnen een 
app downloaden (informatie 
in de winkel) waarme je 4% 
spaart over al je aankopen 
bij Intersport Oosterhout 
(nog een keer extra korting) 

• Trainingspakken van the 
Indian Marahadja met 20% 
korting indien deze per team 
besteld worden (contact via 


