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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 10  
Mook en Middelaar, april 2018 

Beste Vrienden, leden van ons Comité van Aanbeveling, sponsors, subsidieverleners en anderen die dicht 
bij ons staan!! 

1. Een nieuw seizoen: nieuwe plannen. 

In onze vorige Nieuwsbrief van Huys te Moock (okt. 2017) hebben we u op de hoogte gebracht van ons 
nieuwe Vijfjaren Plan 2018‐2022. Het komende jaar 2018 is weer het eerste jaar van dit LangeTermijn 
plan en staat geheel in het teken van het nog meer op de kaart zetten van de stichting Huys te Moock en 
dan natuurlijk vooral van al die interessante en boeiende verhalen over de regionale gebeurtenissen uit 
de Tachtigjarige Oorlog: onze geschiedenis!! We willen hier vooral meer bekendheid aan geven in een 
wijdere omgeving om  Mook en Middelaar. We willen graag veel meer mensen in de omtrek zoals 
Nijmegen, Wijchen, Groesbeek, Heumen, Gennep en Bergen onze verhalen vertellen. Maar natuurlijk 
ook aan de andere kant van de Maas in Cuijk en Boxmeer en niet te vergeten ook aan onze Duitse buren. 
We delen onze geschiedenis met onze buren. 

 

 

 

 

 

 

                  

2.  Bijdragen lokale sponsors. 

Ja, we hebben weer veel plannen voor het komende seizoen. Maar voorop gesteld moet worden dat we 
dat niet alleen kunnen. Naast een bijdrage van de gemeente Mook en Middelaar zijn we ook 
Natuurmonumenten en het Restaurantgilde Kiste Trui zeer dankbaar voor de steun die zij ons ieder jaar 
weer verstrekken. We zijn dan ook graag bereid iets voor deze sponsoren terug te doen in de vorm van 
wandelingen, presentaties of het verstrekken van onze routeboekjes voor hun gasten. Weet u nog 
(lokale?) partijen die ons goedgezind zijn en geïnteresseerd in een gesprek over hoe zij samen met ons 
zo'n steunprogramma (kan ook heel bescheiden) kunnen opzetten, laat het ons weten. Misschien bent u 
zelf wel geïnteresseerd??    

3. Vriendenbijdrage. 

Maar ook zijn we onze 'Vrienden van Huys te Moock' zeer dankbaar voor hun trouwe steun. Dankzij de 
bescheiden bijdrage van ieder vriend afzonderlijk (10, 20 of 30 euro) voelen we toch een substantiële 
steun door het totale bedrag van onze Vriendenkring. Waarschijnlijk bent u nog op de hoogte van het 
feit dat we altijd in het voorjaar weer graag een beroep doen op uw jaarbijdrage, over te maken op 

 

We hebben een heel programma ontwikkeld, van publiciteit 
tot contact leggen met allerlei plaatselijke organisaties in de 
buurt en van scholenbezoek tot verspreiding van ons 
foldermateriaal in een grotere kring van VVV's en andere 
toeristische organisaties in de wijdere omgeving. Op deze 
manier willen we graag verder groeien en professionaliseren. 
Als u gezelschappen kent die graag willen dat wij een keer een 
avondvullende presentatie komen geven of met een groep een 
keer een van onze gegidste wandelingen wil meemaken, kunt 
u zich daarvoor aanmelden via www.huystemoock.nl  of via  
info@huystemoock.nl      
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rekeningnummer NL72 RABO 0159 9471 03 t.n.v. van stichting Huys te Moock. Ook dit jaar zijn we u 
weer uiterst dankbaar. En een kleine tip: doe het nu meteen anders vergeet u het misschien! 

 

 

 

 

 

 

 

Voor u als onze Vriend willen we ook graag iets terug doen. We nodigen al onze vrienden graag uit op 
onze verjaardag op zaterdag 14 april 2018. Zoals u weet herdenkt de stichting op deze datum de Slag op 
de Mookerheide van 14 april 1574. Op deze mooie dag willen we u uitnodigen om met ons onze 
historische fietstocht 'Fiets door de Tachtigjarige Oorlog' te maken. Deze fietstocht (+/‐ 25 kilometer) 
voert door het prachtige Maasdal, door een gebied wat in de Tachtigjarige Oorlog decennia lang 
frontgebied was tussen de nieuwe Republiek en nog bezet Spaans gebied. Er liggen hier talloze 
imponerende oorlogsverhalen waar we u tijdens de fietstocht graag kennis mee willen laten maken. 
Natuurlijk is er ook tijd en gelegenheid voor een rustpauze of een terras onderweg. De fietstocht start 
om 14.00u bij de VVV in Plasmolen (Witteweg 10) en meldt u aan op  info@huystemoock.nl.       

4. Lespakket nog leuker. 

We gaan nog meer doen dan wandelen, fietsen en presentaties geven. Een belangrijke doelstelling van 
Huys te Moock is om ook toekomstige generaties kennis te laten maken met de geschiedenis van deze zo 
belangrijke ontstaansperiode van ons land. De jeugd is een belangrijke drager van het voortzetten van 
ons regionaal cultuur‐historisch erfgoed. We proberen dit te bereiken door een lespakket wat we 
ontwikkeld hebben voor groep 7/8 van de basisschool en wat we inmiddels al op zo'n 10‐tal scholen 
hebben mogen geven.  

 

 

 

 

 

 

 

Het lespakket bestaat uit een groepsles op school en een 'les op de heide' waar we aanschouwelijk 
maken hoe de Slag op de Mookerheide precies verlopen is. Dit lespakket hebben we, voor komend 
seizoen, nog leuker gemaakt voor de leerlingen door dit aan te vullen met actuele informatie, foto’s en 
filmpjes en op een USB‐stick te zetten. Deze USB‐stick wordt aan alle scholen opgestuurd, zodat 
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