
Uitnodiging ‘Vriendendag Mook/Venray 2022’ 

               Wijchen / Escharen, 3 september 2022 

Beste oud-studenten Mariannhill, 

Op onze oproep van 29 mei jl. om respons te geven op het voorstel om eind dit jaar een 
‘vriendendag’ te organiseren is door ongeveer de helft van de 52 aangeschreven oud-studenten 
positief gereageerd. Uitgaande van eerder georganiseerde vriendendagen dat daarbij ongeveer de 
helft vergezeld was door hun partner kunnen we voorzichtig uitgaan van ± 35 deelnemers.  
 
Voor ons reden genoeg om hiermee verder te gaan. Inmiddels hebben wij een aantal stappen gezet 
om deze ‘vriendendag’ een mooie invulling te geven. 
 
In onze oproep werd jullie gevraagd een voorkeur uit te spreken voor een locatie in Venray of Arcen. 
De uitslag hiervan gaf een lichte voorkeur voor Arcen te zien. Achteraf is deze uitslag slechts voor de 
‘bühne’ gebleken.  
 
Een van jullie stelde de vraag: ‘waarom niet in Mook’?  Met deze opmerking in het achterhoofd 
realiseerden we ons dat eind dit jaar het precies 60 jaar geleden is dat de periode Mook 1959-1962 
werd afgesloten.  
Hierop hebben we besloten om deze optie als eerste te onderzoeken en zijn we er wonderwel in 
geslaagd om een goed voorstel voor deze ‘vriendendag’ in Mook aan te bieden. 
 
Geplande datum: 
   
Donderdag 27 oktober 2022 
 
Locatie:  
  
Mook-Molenhoek  -  Van der Valk Hotel De Molenhoek, Rijksweg 1, 6584 AA Molenhoek 
 
Programma: 
 
11:00 uur: Ontvangst met een kopje koffie/thee  
 
11:30 uur: Opening met een kort welkomstwoord en daarna  vooral ‘hernieuwde’ kennismaking 
 
12:00 – 13:30 uur: Lunchbuffet  
 
13:30 – 15:30 uur: Bezoek aan ‘Huize Eldorado’ (eventueel nog ‘sightseeing’ andere plekken) 
 
15:30 – 17:00 uur: Borrel met nog meer herinneringen ophalen en ‘wat ter tafel komt’  
 
17:00 uur: Afsluiting officiële gedeelte. 
 
De kosten voor deze ‘vriendendag’ bedragen € 30,00 p/p: (voor zaalhuur, koffie/thee bij ontvangst, 
lunchbuffet en een attentie voor bewoners ‘Huize Eldorado’). 
Dranken tijdens ontvangst en bij de borrel zijn voor eigen rekening en dienen ter plaatse persoonlijk 
afgerekend te worden. 
 
Als organisatie stellen wij het bijzonder op prijs als jullie vooraf willen aangeven of je wel of niet  
(met partner) naar deze ‘vriendendag’ komt.  
Deze uitnodiging geldt uiteraard ook voor al diegenen die nog niet hebben gereageerd op onze 
eerdere oproep. 
 



Willen jullie de deelname – i.v.m. definitief vastleggen van reservering – uiterlijk 14 september a.s. 
aan ons doorgeven, zodat wij daar waar nodig is nog de laatste puntjes op de ‘i’ kunnen zetten. 
 
Verder verzoeken wij jullie om tegelijkertijd met de aanmelding ook het bedrag van € 30,00 p/p over 
te maken naar onderstaande rekening: 
 

o IBAN:  NL35 RABO 0158 6312 85   
o T.n.v.  G. Winkelmolen / Wijchen   
o o.v.v.  MH-Vriendendag 2022 

 
Wij kijken met belangstelling uit naar jullie definitieve aanmelding en/of overige reacties op deze 
uitnodiging. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Frits Winkelmolen en Ton Vissers  


