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Voetalprogramma zaterdag 4 september 2021       

MMO JO19-1 Meerburg JO19-5 aanv 11:45 aanw 10:45   

EMM JO17-4 MMO JO17-1 aanv 12:30 vertr 11:30   

MMO JO14-1 Warmunda, SV JO14-1 aanv 10:30 aanw 10:00   

MMO JO10-1 ARC JO10-7JM aanv 09:00 aanw 08:30   

MMO JO8-1 EMM JO8-2JM aanv 08:30 aanw 08:00   

MMO MO17-1 Foreholte MO17-2 aanv 11:55 aanw 10:55   

MMO MO13-1 DSO MO13-2 aanv 09:30 aanw 09:00   

Football Factory VR1 ROAC/MMO VR1 aanv 11:00     

        

Voetbalprogramma dinsdag 7 september 2021       

Voorschoten '97 1 MMO 1 aanv 20:00   LAV Cup  

        

Voetbalprogramma zaterdag 11 september 2021       

Stompwijk JO19-1 MMO JO19-1 aanv 14:45 vertr 13:45   

MMO JO17-1 Nieuwkoop JO17-3 aanv 09:30 aanw 08:30   

UVS JO14-3 MMO JO14-1 aanv 10:30 vertr 09:30   

Bernardus JO12-2 MMO JO12-1 aanv 09:00 vertr 08:00   

Alphen JO10-1 MMO JO10-1 aanv 08:45 vertr 07:45   

RCL JO8-4 MMO JO8-1 aanv 10:30 vertr 09:30   

Alphense Boys MO17-1 MMO MO17-1 aanv 13:00 vertr 12:00   

Floreant MO13-1 MMO MO13-1 aanv 11:45 vertr 10:45   

ROAC/MMO VR1 Woubrugge VR1 aanv 14:30     

        

Voetbalprogramma dinsdag 14 september 2021       

FC Oegstgeest 1 MMO 1 aanv 20:00   Oefenwedstrijd 

        
Wedstrijden van de jeugd zijn bekerwedstrijden 

 
Kantinedienst seizoen 2021-2022 
4 sept 2021 08:00 Marianne en Daniëlle 12:00 nnb 
11 sept 2021 08:00 Odylle en Esther v/d L 12:00 Geen programma  
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Mededelingen van het bestuur 

Vanaf 1 januari 2022 kun je alleen nog maar met pin betalen bij MMO.  

 

Vanaf deze datum werken we dus helemaal niet meer met contant geld in de kantine. 

Cashless betalen betekent minder administratie, een grotere betrouwbaarheid en ook 

meer veiligheid. 

 

***** 

 

Op 15 juni 2021 bestond MMO maar liefst 75 jaar. Wij hadden dit graag afgelopen 

seizoen groots gevierd maar dit was helaas niet mogelijk. 

 

Het komende jaar zal daarom in het teken staan van ons jubileum. Om te beginnen heeft 

Frans Witteman een prachtig jubileum boek samengesteld waarbij hij je meeneemt in de 

geschiedenis van de club. Leuke feitjes, prachtig beeldmateriaal, anekdotes en nog veel 

meer. Een absolute must have als je het ons vraagt. Het boek wordt gedrukt in een 

beperkte oplage dus wij willen alvast iedereen de gelegenheid te geven om een boek te 

reserveren. Kosten bedragen € 15,- per boek en is te bestellen via: jubileumboek@mmo-

hoogmade.nl. Graag met vermelding van je naam en telefoonnummer. 

 

***** 

 

Via deze weg willen we jullie op de hoogte brengen van de nieuwe M.M.O. webshop, een 

initiatief in samenwerking met Plutosport. Het nu mogelijk om je eigen trainings- en 

vrijetijdskleding aan te schaffen, geheel in M.M.O. stijl! 

In deze webshop kunnen jullie o.a. voetbalshirts, trainingsbroeken, sokken, tassen en 

diverse accessoires aanschaffen! Hoe te bestellen? Heel simpel: je gaat via de link 

https://www.plutosport.nl/clubs/mmo naar onze eigen webshop. Hier bestel je wat je wilt 

hebben, en binnen 3 tot 5 dagen heb jij de spullen al thuis. Verzending is gratis vanaf 

€35,-! 

 

Om het jou nog makkelijker te maken, organiseert M.M.O binnenkort een aantal 

pasavonden. Hier kun je eenvoudig jouw favoriete kleding passen, zodat je precies weet 

welke maat jij nodig hebt. Uiteraard kun je nu al bestellen als je zeker bent van de juiste 

maat. Wij adviseren je om gebruik te maken van de pasavonden aangezien retourneren 

van bedrukte M.M.O. kleding niet mogelijk is. 

Tenslotte willen we je laten dat je met de aanschaf van M.M.O. artikelen direct de club 

steunt. Van elke bestelling ontvangt M.M.O. namelijk een bijdrage voor de eigen 

clubkas.  

 

Zelf mooie kleding en de club een mooie bijdrage: Win-Win!  

 
 
***** 
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Barpersoneel gezocht 
De kantinecommissie is op zoek naar vrijwilligers voor de bardienst op de donderdag van  
19:00 t/m 24:00 uur. De voorkeur gaat uit naar meerdere mensen zodat de dienst kan worden 

opgesplitst. 

 
Heb je interesse neem dan contact op met Sjaak van Rijn telnr: 06-10100554 of  
Peter Bax telnr: 06-12033752 
 
 
****** 

 
VAK Penalty bokaal 3 september 2021 

Deelnemers voor de beste penalty schieter van de gemeente, de VAK Penalty Bokaal 

vrijdag 3 september 18:30 uur bij EMM21: 

 

MO 09 Anna Tuitert 

MO 11 Ruby Ouweling 

MO 13 Rozy Borst 

MO 15 Tess van Santen 

SJO 08 Cas Lieverse 

SJO 09 Tom Tuitert 

SJO 11 Nout van Leeuwen 

SJO 13 Vince van Diemen 

 

Wil je met je goede humeur paraat staan?  

Leiders en ouders worden verzocht om het vervoer onderling te regelen. 
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