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Uitnodiging voor de Reünie Zwem- en Waterpolovereniging Mosa~regio Venlo 
 
Bewaar alvast de datum: 
Zaterdag 18 april 2020.  Vanaf 17.00 tot ongeveer 22.00. 
Plaats: Café Brasserie de Witte op de Parade in Venlo 
 
Graag willen we je uitnodigen voor de Reünie van Mosa. De zwem en waterpolovereniging bestaat 

dit jaar 85 jaar (1934-2019) Ons doel is om iedereen die zich ergens in die 85 jaren van het 
bestaan van de vereniging betrokken heeft gevoeld bij Mosa, uit te nodigen voor 
ontmoeting, herinneren en eventueel vooruitkijken: waterpoloërs, zwemmers (M/V), maar 
ook zeker bestuursleden, officials, trainers, commissieleden en alle betrokken vrijwilligers. 
 

Jullie zullen wel benieuwd zijn naar de initiatiefnemers? Wij zijn de estafetteploeg 4x100 
vrijeslag meisjes/dames, welke onder andere op het landskampioenschap in 1973 in Meppel 
zilver won op deze afstand. Een clubje zwemsters dat in de jaren 70 met veel plezier hard 
gezwommen heeft. We hebben zelfs een fotootje. 
 

                           
Charlotte Goedmakers Marjet Titulaer José Driessen en Wilke Peeters (boerenbruid 1984) 
 
Die basis van onze jeugd heeft door te zwemmen bij Mosa in Venlo, altijd impact gehad op 
ons verdere volwassen leven. Tijdens ons weerzien in mei van dit jaar werd dit weer duidelijk 
voelbaar en is het idee van een Mosa-Regio reünie als kiem ontsproten. 
Tot nu toe hebben we de datum en plaats vastgelegd. Zonder dat we er enige ruchtbaarheid 
aan hebben gegeven, merken we al dat er belangstelling bestaat voor een weerzien, 
bijvoorbeeld: de joekskapel van de boerenbruiloft van 1984.  
 
Graag willen we via deze eerste brief de belangstelling peilen onder het Mosa-volk en je 
vragen of je, naast je eigen aanmelding, wellicht (e-mail)adressen aan ons kunt doorgeven 
van mogelijke belangstellenden vanuit je eigen netwerk. In het volgende schrijven meer over 
eten, drinken, activiteiten en kosten. 
 
We hebben er in ieder geval zin in. 
 
Met een vriendelijke groet van de organiserende damesploeg, 
 
Wilke Peeters, Charlotte Goedmakers, Marjet Titulaer en José Driessen (06-51501798) 
 
PS: graag de bijlage invullen en terugmailen of -sturen. 
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Naam……………………………………………………………… 
 
Adres…………………………………………………………………………… 
 
Plaats…………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer………………………………………………………………… 
 
Actief bij Mosa in (jaartal)……………………………..als……………………………… 
 
 
wil graag deelnemen aan de Mosa-reünie op zaterdag 18 april 2020 
 
Heb je nog suggesties en/of (e-mail) adressen van andere mogelijke belangstellenden? 
……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Graag terugmailen of sturen naar: 
mosareunie@gmail.com of 
 
Organisatie Mosa reünie    
p/a  Ceasarlaan 6 
5926 SV Hout-Blerick 
 
 
 
We beloven plechtig om je gegevens met de hoognodige privacy te beschermen en alleen te 
gebruiken voor de reünie. 
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