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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 11  
Mook en Middelaar, oktober 2018 

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

1. Een mooi maar druk jaar voor Huys te Moock. 

Het seizoen is nog niet helemaal voorbij maar onze drukste periode, de lente en de zomer, liggen 
inmiddels alweer achter ons. En wat voor een zomer! Inmiddels is het twintig graden koeler en storten 
donkere wolken soms weer stevige buien over de Mookerheide. We mochten het zelf al aan den lijve 
ervaren. Maar het is een goed jaar geweest voor Huys te Moock en we danken allen die bij ons 
betrokken zijn, als Vriend, als sponsor of subsidiegever, als lid van ons Comité van Aanbeveling of als 
sympathiserend partner. In deze Nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van wat ons, de 
afgelopen periode, allemaal heeft beziggehouden. 

2. Erfgoeddagen Huys te Moock. 

In het voorjaar heeft Huys te Moock twee erfgoeddagen georganiseerd als onderdeel van een groot  
'Erfgoedfestival Gelderland'. Op 26 mei en 6 juli hebben we in totaal zo'n 120 bezoekers mogen 
ontvangen die we 's morgens bij  restaurant de Plasmolense Hof een verhaal hebben mogen presenteren 
over de lokale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog.  

 

 

 

 

 

 

 

Het thema was 'grenzen' en daar hebben we hier, in het uiterste puntje van Limburg, veel ervaring mee. 
Ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog leefden we hier, met de inname van Nijmegen in 1591 door Maurits, 
niet alleen óp de grens van de nieuwe Republiek en het door Spanje overheerste zuiden. Nee, we 
leefden hier nog zo'n 60 jaar precies in het frontgebied van strijdende partijen. Na de voortreffelijke 
lunch, geserveerd door de Plasmolense Hof, zijn we in groepen de Mookerheide opgewandeld om daar, 
bijna letterlijk op het slagveld, de verhalen verder te duiden. We sloten deze succesvolle dagen af met 
een borrel en mochten veel complimenten ontvangen. 

3. Wandelingen en presentaties in 2018. 

Ons voornemen voor 2018 was om nog meer geïnteresseerden in geschiedenis naar Mook te lokken 
voor een gegidste wandeling en om nog meer mensen onze verhalen te vertellen tijdens presentaties. 
Nou, dat is aardig gelukt. We mochten zo'n 20 keer met groepen over de hei wandelen en daarnaast 
hebben nog talloze gasten, met alleen ons routeboekje, zelfstandig kennis gemaakt met de prachtige 
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Mookse natuur en onze indrukwekkende geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog. Ook hebben we nog 
zo'n 15 presentaties gegeven (incl. het lespakket van de stichting Huys te Moock voor groep 7/8 van de 
basisschool) waar we vele toehoorders mochten verwelkomen en onze verhalen konden vertellen. Ons 
plan om aanwezig te zijn bij meer toeristische jaarmarkten en evenementen heeft ook succes gehad. We 
waren op een vijftal plekken present waarbij onze kraam veel belangstellenden trok. Overal waar 
mogelijk konden we trots onze nieuwste aanschaf van een originele haakbus demonstreren en een echte 
kopie van de bevelhebberstaf van Willem van Oranje, verloren op onze Mookerheide. Al bij al hebben 
we in 2018 weer meer activiteiten mogen opluisteren dan in voorafgaande jaren en ook nog eens op een 
meer professionele manier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Het Moockse Raampje. 

Een bijzondere gebeurtenis viel ons ten deel toen we een, mogelijk al eeuwen oude, legende 
tegenkwamen over een gebeurtenis rond de Tachtigjarige Oorlog. Het betreft de 'legende van het 
Moockse Raampje'. Naast de twee al bekende plaatselijke legendes, te weten de legende van Kiste Trui 
en de legende van de Dwaallichtjes, is de legende van het Moockse Raampje de derde legende uit de 
Mookse geschiedenis van die periode. De stichting Huys te Moock heeft het voornemen om, naar 
aanleiding van deze legende, een koekje in de vorm van een gotisch kerkraampje te ontwikkelen en 
lokaal op de markt te brengen. Hiermee zou Mook een specifiek eigen product, het Moockse Raampje, 
kunnen krijgen vergelijkbaar met Haagse Hopjes of Bossche Bollen. De tekst van de legende is, als 
bijlage, toegevoegd aan deze Nieuwsbrief. 

5.  Een nieuw boek 'Noodweer'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is al veel bekend over de lokale geschiedenis van de 
Tachtigjarige Oorlog in en rond Mook maar veel gaat over 
Spaanse bevelhebbers en legeraanvoerders van de opstand. 
Veel gaat dus over macht, strijd en de 'Grote Geschiedenis'. 
In het nieuwe boek ‘Noodweer’, wat verschenen is over 
Mook in deze periode, wordt de Tachtigjarige Oorlog 
beschreven door de ogen van een plaatselijke inwoner. Dit 
geeft een heel ander beeld van de lokale en regionale 
geschiedenis van die tijd in onze omgeving. Het boek is 
welkome aanvulling op onze verhalen, welke wij hiermee 
nog uitgebreider en met nog meer lokaal gevoel aan 
iedereen willen vertellen. 
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6.  Plan 2019. 

Inmiddels staat ook ons plan voor het jaar 2019 weer in de steigers. Naast uitbreiding en 
professionalisering van onze activiteiten beijvert de stichting zich om, met andere cultuurhistorische 
instellingen in de gemeente Mook en Middelaar, te komen tot een gezamenlijk Streekhuis. Dit zou Huys 
te Moock meer ruimte geven om onze gasten te ontvangen en ons nog beter te presenteren. De 
samenwerking met andere lokale cultuurhistorische stichtingen en verenigingen heeft al geleid tot een 
initiatief tot het oprichten van een Erfgoedplatform waar Huys te Moock graag deelnemer van wordt. 

7. Ysbrand Roovers nieuw lid van ons Comité van Aanbeveling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten of iets te melden?? 

Neem gerust contact op met een van de leden van het bestuur: Theo van Brunschot (024 6963669), Hans 
Derks (024 6961782),  Bauke Eekma (06 22558019), Ernest Grosfeld (06 53132542), Paul Otten (06 51580955) 
of Maarten Vierhout (024 3880303). 

Verdere informatie: 
website:    www.huystemoock.nl  
mail:         info@huystemoock.nl  
facebook:  www.facebook.com/huystemoock 

 

Met heel veel genoegen kunnen wij melden dat, naast 
burgemeester Willem Gradisen en hoogleraar Gelderse 
Geschiedenis Dolly Verhoeven, de heer Ysbrand Roovers heeft 
toegestemd om het derde lid van het Comité van Aanbeveling 
van de stichting Huys te Moock te worden. De heer Ysbrand 
Roovers is kasteelheer van het kasteel in Heijen en als zodanig 
sterk betrokken bij onze regionale geschiedenis. Daarnaast is 
Ysbrand de zoon van de kunstenaar Peter Roovers, de 
schepper van zowel het beeld van Kiste Trui zoals dat ons 
Raadhuisplein siert als van het madonnabeeldje in de kapel 
van Onze Lieve Vrouwe van de Dwaallichtjes in het kapelletje 
op de Mortel. Het bestuur van Huys te Moock is blij met deze 
versterking.        

 

http://www.huystemoock.nl/
mailto:info@huystemoock.nl
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