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Voorwoord van de voorzitter
De laatste maanden van het seizoen staan altijd in het teken van
de afsluiting van het zwemseizoen met de laatste
competitiewedstrijden en de diverse kampioenschappen.
Eind mei zijn de Regionale Zomer Kampioenschappen ( van
Zeeland, Noord-Brabant en Limburg samen) gehouden in het
Pieter van den Hoogenband Zwembad in Eindhoven. Hieraan
deden 16 MOSA-leden mee. Onze deelnemers mogen trots zijn op
de daar geleverde prestaties.
Ook dit jaar organiseerde MOSA~regio de REGIONALE MINIOREN
FINALES LIMBURG. In het weekend van 10 en 11 juni werden deze
in Blerick in Zwembad de Wisselslag gezwommen. Ook nu weer
was de organisatie goed verzorgd. De zwemcommissie en de
activiteitencommissie van MOSA~regio hebben ook dit jaar weer
veel en goed werk geleverd. Hiervoor HULDE! . Alles liep goed en
ook dit jaar werden er van verschillende kanten positieve
reacties ontvangen.
Van 15 t/m 17 juni werd het Nederlandse Junioren Jeugd
Kampioenschappen gehouden. Hieraan mochten 3 leden van
MOSA. Zij hebben hierop zeer goed gepresteerd . Van de 17 starts
zijn 13 persoonlijke records gezwommen. Proficiat!
Op 1 juli werd het seizoen afgesloten met de gebruikelijke BBQ.
He was wederom een heel gezellige avond. De foto’s in deze
nieuwsbrief spreken boekdelen. Tot slot wens ik iedereen een
goede en zonnige vakantie.
Jo van den Bercken
Voorzitter
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Tijdens de BBQ van 1 juli werd door leden van de wedstrijdploeg een attentie
aangeboden aan de trainers van de ploeg.
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Mosa wil iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen bij de Regionale
Minioren Finale op 10 en 11 juni, heel hartelijk bedanken! De RMF is een groot
succes geworden. Mosa heeft veel complimenten gekregen voor de organisatie.
Zonder de hulp van alle vrijwilligers was dit nooit gelukt. Het organiseren heeft
een mooi bedrag opgeleverd voor de vereniging en zal worden besteed aan een
activiteit voor onze leden.
Nogmaals, hartelijk dank! Activiteiten- en zwemcommissie van Mosa.

Op vrijdag 3 november 2017 wordt er weer kleding opgehaald door Re-share. Mosa
zal eind oktober de kleding inzamelen. Hebt u nog oude kleding thuis liggen? Wilt u
deze bewaren en eind oktober bij ons inleveren? Het komt de clubkas ten goede!
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Bezoek ook eens onze website!
www.mosaregio.nl

Vertrouwenscontactpersonen Rosalie Verhofstad en Tanja
Peeters vcp@mosaregio.nl
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