
 

 
 
 

 

Nieuwsbrief: september 2022 

Grote clubactie 2022; door de activiteitencommissie 
 
Het nieuwe zwemseizoen is al weer van start gegaan en de eerste activiteit (BBQ) van onze commissie 
heeft reeds plaatsgevonden. Het volgende wat wij regelen is de Grote Club Actie.  
 
Aan alle leden geboren in 2009 en later wordt gevraagd om loten te gaan verkopen om de kas te 
spekken. Dit doen ze door deur aan deur loten te verkopen via een eenmalige machtiging of via een 
persoonlijke QR-code. Ook online via een persoonlijke link is het mogelijk om loten te verkopen. 
Natuurlijk kunnen de andere leden ook hun steentje bijdragen door zelf loten te kopen via een van de 
voorafgaande mogelijkheden, óf via facebook. Hier zal tevens een link komen te staan om loten te 
kopen. Jullie kunnen deze link natuurlijk delen met vrienden en familie.  Ook is er in de week van 26 
t/m 30 september de mogelijkheid om in de hal van het zwembad loten te kopen.  
 
Laten we samen ons beste beentje voor zetten om een zo groot mogelijke opbrengst binnen te halen.  
De Grote Club Actie start op zaterdag 24 september 2022. Vanaf deze datum zullen de diverse 
verkoopmogelijkheden beschikbaar zijn. 
 

RABO CLUBSUPPORT; door Joke Maas. 
 
Al enkele jaren steunt de Rabobank stichtingen en verenigingen door hun een financieel steuntje in 
de rug te geven. Ook dit jaar is dit het geval en wij als MOSA~regio hebben ons voor deze actie 
aangemeld. 
 
Om in aanmerking voor deze financiële steun kunnen stemmen worden uitgebracht. Alle leden van 
de RABO-bank ouder dan 12 jaar mogen stemmen. Er kunnen 3 stemmen worden uitgebracht maar 
1 per club. Hoe meer stemmen er op een club uitgebracht worden, des te hoger de bijdrage die de 
club ontvangt.  
 
Onze vereniging staat onder "watersport". Via de Rabo App of Rabo Online Bankieren kunnen de 
stemmen uitgebracht worden. Je dient dus in bezit te zijn van een Rabo bankrekening om te kunnen 
stemmen. Het stemmen kan t/m 27 september. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

AFSCHEID HELEN; door Joke Maas. 
 
Op zondag 3 juli tijdens de clubkampioenschappen hebben wij 
Helen Rogge in het zonnetje gezet ter gelegenheid van haar 
afscheid van MOSA. 
 
Zij kwam bij MOSA terecht omdat haar dochter bij ons kwam 
zwemmen en heeft na een tijdje 
de trainerscursus gevolgd. Nadat haar dochter was gestopt bleef 
zij training geven; vooral aan het Sterrenplan maar ook bij de 
Swimkick en zij heeft nog een tijdje de masters getraind. In 
totaliteit heeft zij 10 jaar bij MOSA trainingen verzorgd en ook 
geholpen bij de wedstrijden. 
Ook ging Helen altijd mee op kamp, zij was altijd de eerste die 
zich hiervoor aanmelden en hield haar agenda daarvoor vrij. Zij 
bekommerde zich vooral om de allerjongste. Zij was als een 
soort "moeder" voor hun. Ook tijdens de Swimmeet 
(meerdaagse wedstrijd tussen Kerst en Nieuwjaar) in Maastricht 
was ze er vele jaren bij. 
 
Wij willen Helen bedanken voor haar inzet voor onze vereniging. 
 

BBQ; door de activiteitencommissie. 
 
10 september 2022 vond de jaarlijkse BBQ voor alle leden en hun naasten plaats. Dit was na 2 jaar 
corona eindelijk weer een wat grotere activiteit welke door ons georganiseerd kon worden. Alle 
leden kregen een mail over deze activiteit, waarna ze zich konden aanmelden. We kregen ruim 40 
aanmeldingen. Niet slecht na zo’n lange tijd afwezigheid van onze BBQ.  
 
De BBQ werd gehouden in en om het gezellig versierde en verlichte clubgebouw. 
De avond zijn we gestart met een quiz. Deze hadden we toegevoegd aan ons programma om de 
nieuwe leden makkelijker kennis te laten maken met de leden welke al wat langer lid zijn van onze 
vereniging. Deze quiz heeft zijn vruchten afgeworpen.  
 
Na de quiz was er een gezellige sfeer en werd er door 2 leden het BBQ vlees op zeer culinaire wijze 
gebraden. De jeugdige aanwezigen vermaakten zich samen op het aangrenzende grasveldje. Zij 
ontvingen ook nog een lekker ijsje. Onder het genot van een drankje en gezellige muziek werd er 
door de aanwezigen goed gegeten en is er nog lang na geborreld. 
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde BBQ avond!  
 



 
 

   
 
 
 
 
 

GESLAAGDE MOSA-REUNIE; door Wilke Peeters, Charlotte Goedmakers, 
Marjet Titulaer en José Driessen 
 
De langverwachte Mosa Reünie, die 2 x werd uitgesteld door corona, heeft op 3 september jl. 
plaatsgevonden. Meer dan 80 oud-Mosa leden waren te gast bij stichting buitenbad Groot Venlo, 
onder leiding van Jac Lennaerts. Een herkenbare en gezellige plek, het weer en de sfeer waren 
zomers . 
 
We hebben er samen een  schitterend feest van gemaakt. Veel herkenning en verhalen.  
Ontspannend en gemoedelijk werden onder het genot van een lekker buffetje, wat drank, koffie en 
vlaai, mooie verhalen opgehaald tussen mensen die elkaar soms in geen 40 jaar meer gezien hadden. 
Oud-leden waren van heel ver naar Venlo gevlogen. Zoals uit Spanje, Nieuw Zeeland, Zwitserland en 
Frankrijk 
 
Een paar reacties van de deelnemers: 

• “ het was geweldig om weer zoveel oud(e) zwemvrienden van toen te kunnen ontmoeten”. 

• “ ik voelde me, met al die bekende mensen, als een vis in het Mosa-water “. 

• “ ik heb op de reünie zoveel indrukken meegenomen dat ik nog dagen bezig ben om deze te 
verwerken”. 

•  “Heel erg bedankt voor deze perfect georganiseerde Mosa-reünie. ” Ik vond het heel erg leuk 
om zoveel “oude” jong gebleven zwemmers weer te zien en te spreken”. 

• “Ook door de Mosa-decoraties en relikwieën, kwamen veel herinneringen weer naar boven. 
Hartelijk dank voor de geslaagde en gezellige middag”. 

 
We hebben ons samenzijn ervaren als een warm bad van een grote Mosa-familie langs de rand van 
de chloorbak. Een groot feest van ontmoeting het resetten van  contacten en herinneringen vanuit 
onze gezamenlijke jonge jaren. 
En  er waren de mooie en inspirerende verhalen van Jo Schreurs, Mat van Keeken, Marie-José 
Janzen, Joke Maas  en Nol van Hest. 
 
André Vullings heeft deze onvergetelijke middag snel op beelden weten te zetten. Een mooi stukje 
werk, met sprekende plaatjes. 
 
Mosa-Regio, Joke Maas,  bedankt voor de ondersteuning op tal van plekken en de geweldige nieuwe 
handdoeken.  Op naar het 90 jarig jubileum. 
 
Rest het ons nog iedereen hartelijk te danken voor hun komst met de woorden: 

"We’ll meet again don’t know where don’t know when...........ook via deze weg onze jubilarissen: 
Joep Backus (40 jaar lid), Maud Peuten (51 jaar lid) en Jacqueline Derikx – van Els (25 jaar lid) 
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Eindelijk…we mochten weer op kamp… 

 
Na 2,5 jaar vertrokken we op vrijdagavond, na eerst te hebben gezwommen in Blerick en een frietje 
met snack in het clublokaal te hebben genuttigd met 12 kinderen, naar onze kamplocatie in 
Swalmen. 
Nadat iedereen zijn luchtbed had opgepompt en zijn spullen klaar gelegd voor de nacht konden we 
eindelijk Saartje in het zonnetje zetten met lekkere cup cakes en een klein cadeautje ter gelegenheid 
van haar 11e verjaardag. Daarna werden er nog wat bordspelletjes gespeeld en gevoetbald op het 
grasveld. Tegen 11 uur ging iedereen naar bed maar het duurde nog zeker tot 13.00 uur voordat het 
wat stiller werd. 
 
Op zaterdagmorgen arriveerde nog 6 kinderen, die alleen het dagprogramma volgden, zodat we in 
totaal met 18 kinderen lopend naar zwembad de Bosberg vertrokken. Daar werd eerst een training 
gegeven en vervolgens werd er volop van de waterglijbaan gebruik gemaakt. Ook de speeltuin werd 
bezocht alvorens de terugweg naar de kamplocatie werd gemaakt. 
Iedereen was erg hongerig van het zwemmen en spelen en dus vonden de tomatensoep en de tosti’s 
gretig aftrek bij alle kinderen. 
Na de lunch stond er een spellenparcours op het programma. De kinderen waren in  
3 groepen verdeeld en met de hulp van diverse ouders werden er allerlei spelletjes uitgevoerd. Zeker 
de waterspelletjes waren erg geliefd, het was ook zonnig weer. Ook het verkleedspel was erg 
lachwekkend. 
Na de gebruikelijke BBQ startte het avondprogramma met 2 leuke spellen waarvoor alle kinderen 
een wit T-shirt aan moesten. Het eerste spel was een soort “mastermind” en het tweede ging om 
goed samen te kunnen werken zonder te praten. 
 
Rond 21.00 uur werden de kinderen die alleen het dagprogramma volgden opgehaald door hun 
ouders. De overige kinderen roosterden boven het kampvuur marshmallows. Helaas ging het 
kampvuur uit, het hout had niet droog gelegen en was vrij vochtig. Na nog een aantal spelletjes 
Nachtwacht rondom het gedoofde kampvuur ging iedereen tegen 12.00 uur naar binnen om te gaan 
slapen. Deze keer duurde het wat korter voordat het stil was. 
Zondagmorgen werden eerst alle spulletjes ingepakt en klaargezet voor vertrek. Verena en Valerie 
verzorgden nog een spelletje. Daarna was het verrassingsontbijt (pannekoekjes, wentelteefjes, mini-
croissant worstebroodjes, gekookte eieren en nog veel meer) klaar om genuttigd te worden. Het 
smaakte heerlijk. 
Om 11.00 uur werden alle kinderen door hun ouders opgehaald en konden wij als organisatie 
terugkijken op een zeer geslaagd kamp. Dit was mede mogelijk door de hulp van vele ouders, 
familieleden en trainers. 


