Reünie-Nieuws : Reünie wordt uitgesteld !
Beste Mosa-reünist,
Niemand wist in maart, toen we de reünie verplaatsten naar 14-11-2020, hoe de
wereld er uit ging zien met covid 19.
Graag willen we je informeren over het volgende:
Na rijp beraad met het organisatiecomité en diverse adviseurs hebben we besloten
om de Mosa reünie, die we hadden gepland op 14-11-2020, voor onbepaalde tijd op
te schorten. Dit, ondanks de corona-proof organisatie die de Venlonazaal ons kon
bieden. We willen een paar essentiële argumenten met je delen:






Het karakter van de reünie veranderd door de corona-maatregelen.
Het elkaar spontaan aanspreken en omhelzen e.d. is momenteel niet
toegestaan. Daarom willen we liever wachten totdat er een vaccin is.
We willen alle reünisten, jong en oud, risicogroep of anders, de mogelijkheid
bieden om de reünie te kunnen bezoeken.
Een heel aantal leden durven het niet aan om te komen, en dit is versterkt op
basis van de extra maatregelen en adviezen die premier Rutte half augustus
aankondigde. Tevens voorspelt men zware herfst en wintermaanden.
De organisatie vindt de rol van bewaker en handhaver van de regels, een
zware opgave m.b.t. de reünie-structuur en tafelsetting. .
We vinden het leed niet te overzien als er toch, ondanks alle maatregelen,
corona wordt opgelopen. De organisatie wil dat niet op haar geweten hebben.

We komen graag bij jullie terug als de tijden weer rustig zijn en we elkaar weer
spontaan kunnen ontmoeten. Het actuele adressen bestand gaan we koesteren.
De reünisten die al hun bijdrage hadden gestort op het opengestelde
rekeningnummer, krijgen dit binnenkort teruggestort.
Als “wermhalder” voegen we bijgaande de complete namenlijst toe met de reünisten
die tot nu toe zijn aangemeld. Het oude Mosa-gevoel hebben we in ieder geval weer
samen nieuw leven ingeblazen. Indien er nog vragen zijn dan horen we dat graag.
Blijf in ieder geval vrolijk en gezond.
Een vriendelijke groet van de organisatiedames, Charlotte, Marjet, José en Wilke.

