
                     Reünie nieuws                 
 

 

                                                             
Beste Mosa-reünisten, 
 
De winter ligt weer achter ons, en het is mooi om te zien dat veel mensen weer volop kunnen genieten 
van gezellig samenzijn zonder beperkingen. Graag willen we jullie in dit kader dan ook verder 
informeren over het hoe, wat en waar van de Mosa Reünie.  

 
Zaterdagmiddag 3 september 2022      van 14.00 tot 18.00 uur 
Locatie:   Buitenbad van Blerick, Drie December singel 
Ingang reünie: Ambulance-ingang Drie Decembersingel 
Inloop  Inloop en aanmelding vanaf 13.30 uur 
 
Hoe uniek kan het zijn om elkaar na vele jaren als vanouds aan de zwembadrand te kunnen treffen. 
Een foto samen te maken, herinneringen ophalen en wellicht willen sommigen gewoon weer samen in 
het chloorwater duiken. Wie weet? Er is in ieder geval een baan voor de liefhebbers gereserveerd. Het 
bestuur van stichting buitenbad heeft ons een voortreffelijk aanbod gedaan om de reünie te faciliteren, 
voor eten, drinken en de hele opbouw van de afbakening, routing, tenten, meubilair en 
geluidsinstallatie, te zorgen. Hoe fijn is dat. 
 
Programma en de kosten: 

 Vanaf 13.30  aanmelding bij de entree en inloop. 
Koffie en thee of andere drankjes  met ein lekker stökske vlaai staan klaar. 

 14.15  officiële opening. Er staan een aantal grote tafels, waarop we onze meegebrachte 
relikwieën kunnen uitstallen, wel op eigen risico. Jo Schreurs, heeft alvast zijn hele collectie 
mosa-ieken gedoneerd. We hebben een paar mensen gevraagd om een woordje te spreken. 
Ontmoeten, foto’s maken aan de badrand, mogelijkheid voor zwemmen/poloën, “badgrei” 
natuurlijk zelf meenemen. 

 We kunnen meerdere drankjes halen, 5 drankjes per persoon zijn bij de prijs inbegrepen.  

 Er is fris, bier, ook alcohol vrij, en wijn.  

 Sprekers zullen ons even meenemen naar het verleden en de toekomst. 

 Vanaf 16.30 is er een buffet met warme en koude happen.   

 Rond 18.00 uur willen we de reünie toepasselijk afsluiten. Het is natuurlijk voorstelbaar dat 
sommigen onder ons nog graag in klein verband door willen gaan. We hebben vernomen dat 
er behoorlijk wat te doen is in de Venlose binnenstad. 

 
Deze hele middag kunnen we jullie aanbieden voor 30 euro. 
Verzoek om dit bedrag voor 15 juli 2022 overmaken op rekeningnummer: 
NL 60 RABO  0107720094 t.n.v. L.A.H. Verstraelen e.o. 
Graag vermelden indien je vegetariër bent.  
Na betaling is je deelname bevestigd.  
 
Oud-leden kunnen zich nog steeds aanmelden via ons e-mailadres: mosareunie@gmail.com  
We komen deze zomer nog 1 keer bij jullie terug met een herinnering en deelnemersinformatie.  
Er komt in mei een oproep in het Venlose krantje en we staan ook op de Mosa-Regio website. 
Indien er vragen zijn dan horen we dat graag. We krijgen er veel zin in. 
 
Een hartelijke groet van de organisatiedames,  Wil, Charlotte, Marjet en José   
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