
Nieuwsbrief MSCCH50  

  september 2021 

Grote belangstelling MSCCH50 
Super dat u interesse heeft voor het 
lustrumfeest van het 50-jarig bestaan van 
MSCCH in 2022. Door de grote belangstelling 
kunnen de eerste reeks belangstellenden, 
waartoe u behoort, zich nu inschrijven.  
 

Start inschrijving vanaf heden  
Het inschrijfformulier staat voor u klaar om 
in te vullen. Doe dit met uw account (inlog) 
via  www.mscch50.nl.  
Vink uw keuze van de onderdelen aan. 
Wacht niet te lang met uw inschrijving als u 
ook op de feestlocatie wilt overnachten, 
Doe dit vóór 10 oktober. 

 
Na 10 oktober krijgen de overige belang-
stellenden ook de mogelijkheid om in te 
schrijven. U kunt zich dan vanzelfsprekend 
ook nog inschrijven. Alleen kunnen we dan 
niet meer garanderen dat er nog een kamer 
beschikbaar is op locatie Mennorode. 

Na aanmelding krijgt u een bevestiging van 
uw keuze met het totaalbedrag. U hoeft nu 
nog niet te betalen. De factuur ontvangt u 
uiterlijk in januari 2022 van ons.  
(Zie hiervoor ook de algemene voorwaarden op 
mscch50.nl, waaronder de betalingstermijn, 
annuleringsvoorwaarden, etc.). 

 
Verblijf  
Op dit moment hebben we 235 kamers 
beschikbaar; 175 op de locatie Mennorode; 
de overige kamers in hotels in de nabije 
omgeving. Wees er dan dus snel bij. 
Alle gezamenlijke activiteiten van het 
lustrumfeest vinden plaats op de locatie van 
Hotel Mennorode te Elspeet. 

SPONSORED BY  

 

 

  

Kleding MSCCH50 
Voor het lustrum is er een speciale editie van 
polo’s en caps met het MSCCH50- logo. Ook 
kunt u kiezen om uw polo te personaliseren 
met uw naam en/of het kenteken van uw 
auto. De lustrumeditie kunt u bestellen via 
https://www.dewerf.store/morgan/lustrum/. 

 
De bestelde kleding/cap ontvangt u bij uw 
ontvangst / welkom in augustus 2022 op de 
locatie. 
 
Programma Lustrum MSCCH50 

Vrijdag 19 augustus 
 Middag  : Ontvangst / welkom 
 Middag  : Get Together Party 
 Avond  : BBQ   
 
Zaterdag 20 augustus 
 Overdag   : Tourritten  
 Middag  : Rallyrit voor de sportklasse 
 Middag  : Activiteiten / workshops  
 Avond  : Feestavond met buffet 

 
 Zondag 21 augustus 
 Overdag : Tourritten 
 Middag  : Afsluiting met High tea 

 
 

Meer info :  www.mscch50.nl. 
 

Vragen / ideeën  
Heeft u op dit moment vragen of ideeën 
voor het lustrumfeest, laat het ons vooral 
weten via info@mscch50.nl. 



Newsletter MSCCH50   
 

  September 2021 

Great interest MSCCH50 
Super that you are interested in the MSCCH's 
50th Anniversary in 2022. Due to the great 
interest in the event, the first group of 
interested Morganeers, to which you belong, 
can register now.   
 

Booking is starting from now  
The registration form is ready for you to fill -
in. Use your account on the site 
www.mscch50.nl. 
Choice your choice of parts. Do not wait too 
long with your registration if you also want 
to spend the night at the party location, 
Do this before October 10. 

 
After 10 October, the other interested 
people will also have the opportunity to 
register. You can of course also register. 
Only then we can no longer guarantee that 
there is still a room available at the location 
Mennorode. 

After registration you will receive a 
confirmation of your choice with the total 
amount. You don't have to pay right now. 
You will receive the invoice from us no later 
than January 2022.    
(See also the general terms and conditions on 
mscch50.nl,including the payment term, 
cancellation policy, etc.).  
 
Stay   
At the moment we have 235 rooms available; 
175 at the Location Mennorode; the other  
rooms in hotels in the vicinity. So be quick.  
All joint activities of the Anniversary Party  
take place at the location of Hotel 
Mennorode in Elspeet. 

SPONSORED BY  

 

 
 
 

 
 

 
Clothing MSCCH50 
For the 50th Anniversary there is a special 
edition of polos and caps with the MSCCH50 
logo. You can also choose to personalize 
your polo with your name and/or the license 
plate of your car. You can order this 
Anniversary edition on  
https://www.dewerf.store/morgan/lustrum/. 
 
You will receive the ordered clothing / cap 
upon your arrival in August 2022 at the 
location.  

 
Program Lustrum MSCCH50 

Friday, August 19 
1. Afternoon  : Reception / welcome 
2. Afternoon  : Get Together Party 
3. Evening  : BBQ 
 
Saturday, August 20 
4. Daytime  :  Tour rides 
5. Afternoon  : Rally ride for the sport class 
6. Afternoon  : Activities / workshops  
7. Evening  : Party evening with buffet 

 
Sunday, August 21 
8. Daytime :  Tour rides 
9. Afternoon  :  Closing with High tea 

 
 

More info :  www.mscch50.nl. 
 
Questions / ideas  
If you have any questions or ideas for the 
Anniversary Party at the moment, please let 
us know on info@mscch50.nl


