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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 3 

Mook en Middelaar, oktober 2014 

Beste Vrienden. 

Het afgelopen halfjaar heeft het bestuur van de Stichting Huys te Moock niet stil gezeten. Graag willen 

we u, met deze derde nieuwsbrief, op de hoogte brengen van onze activiteiten met als doel: 

“Het in de herinnering terugbrengen van de geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog. Hier, in en rond 

Mook en Middelaar, maar vooral ook daar buiten “!   

1.  De website van de De Stichting Huys te Moock. 

Eind oktober gaat onze website “online”. Met deze versie 1.0 presenteren wij onze doelstellingen en 

activiteiten. Het bezoeken van onze website www.huystemoock.nl is een absolute aanrader!   

2. Ons bezoek aan Groenlo, een voorbeeld? 

Op 24 september bracht het bestuur een werkbezoek gebracht aan Groenlo. Hier bestaat al jaren 

een grote traditie van herinneren en herbeleven van het beleg van Grol (het toenmalige Groenlo).  

In de Oude Calixuskerk is een uitgebreide performance ingericht met een theatrale presentatie van 

dit beleg door Frederik Hendrik. Een en ander belicht vanuit verschillende standpunten en 

verluchtigd met verhalen. Heel indrukwekkend en erg kostbaar. In het stadsmuseum van Groenlo 

wordt alles nog een dunnetjes overgedaan met een mooie maquette van Grol uit 1627. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook is er een smartphone wandeling welke we deels langs de nog bestaande stadwallen hebben 

gevolgd. Het meest waren we geïnteresseerd in het Grolle-festival waarbij iedere twee jaar een re-

enacting slag wordt opgevoerd door ongeveer 1200 acteurs uit 14 verschillende landen, in 

authentieke uitrusting. Bijzonder indrukwekkend!   
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3.  Waardering van de gouverneur van Limburg. 

Gouverneur van Limburg, dhr. Bovens, heeft gemeend de Stichting Huys te Moock bijzonder te 

bedanken vanwege haar bijdrage aan het behoud van het regionaal cultureel erfgoed. Hij heeft ons 

uitgenodigd aanwezig te zijn op Prinsjesdag in de Ridderzaal. Ieder jaar zijn twee afgevaardigden van 

iedere provincie persoonlijk te gast bij het uitspreken van de Troonrede op de derde dinsdag in 

september. Wij zijn natuurlijk bijzonder blij met deze erkenning en waardering van het werk van 

onze, nog zo jonge, stichting.   

4. De Mookerheidewandeling op uw smartphone. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Vrienden van de Stichting Huys te Moock. 

Deze kring van vrienden die ons een warm hart toedraagt en geldelijk steunt, groeit gestaag. 

Inmiddels zijn ook de leden van het lokale RestaurantGilde van Kiste Trui toegetreden.  

Het zijn:  De Plasmolense Hof, De Pannenkoekebakker, ‘t Zwaantje, het Jachtslot en ’t Koeskeshuus. 

Samen zijn we bezig om een arrangement (lunch of diner in combinatie met een gegidste wandeling) 

te ontwikkelen. We houden u hiervan op de hoogte.  Ook het aantal ondernemers dat ons steunt  

neemt toe. Iedereen hartelijk bedankt!  

6.  Ontwikkelingen in het bestuur. 

Inmiddels is Maarten Vierhout ons bestuur komen versterken. Hij neemt de rol van penningmeester 

over van Mayka Wijnhoven. Mayka zal ons in de toekomst met raad en daad bij blijven staan.   

Meer weten of iets te melden?? 

Neem gerust contact op met een van de leden van het bestuur: Theo van Brunschot (6963669), 

Richard Meeussen (6961434), Hans Derks (6961782), Paul Sutmuller (3587900) of Maarten Vierhout 

(3880303).  

Voorts werken we hard aan het realiseren van de tweede fase uit 

ons Plan van Aanpak. Deze tweede fase betreft het digitaliseren van 

onze historische wandeling 'Loop naar de Mookerhei'. U kunt, vanaf 

15 april 2015, de routebeschrijving en alle verhalen downloaden 

vanaf internet en met uw tabletcomputer of smartphone de 

wandeling lopen. Door gebruik te maken van audiofragmenten of 

film- en/of animatiebeelden ervaart de wandelaar nog meer de 

sfeer van de Slag op de Mookerheide. Het ligt in de bedoeling de 

wandeling ook in het Duits en Engels aan te bieden.              

 

 
 


