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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 5 

Mook en Middelaar, september 2015 

Beste Vrienden van de Huys te Moock. De vakantie is weer voorbij. De tijd van onthaasten ligt achter 

ons, we worden weer geacht aan het werk te gaan. Dat vindt het bestuur van de Stichting Huys te 

Moock ook en heeft de plannen voor het komende halfjaar besproken en het werk verdeeld. In deze 

nieuwsbrief willen we u vertellen waar we mee bezig zijn en hoe de plannen voor onze volgende 

verjaardag, 14 april 2016, er uit zien.  

1.  Onze plannen voor 14 april 2016.  

Zoals u in ons Plan van Aanpak (1.1) heeft kunnen lezen zijn we ieder jaar op 14 april (de 'verjaardag' 

van de Slag op de Mookerheide, 1574) van plan om weer een nieuwe stap te zetten in het 

verwezenlijken van ons doel. Voor 14 april 2016 staat de opening van ons uitgebreidere 

Bezoekerscentrum op stapel. Meer hier over in deze nieuwsbrief. Heeft u ons Plan van Aanpak niet 

en bent u wel geïnteresseerd, laat dat even weten, dan sturen we u graag ons '5-jaren plan' toe. 

(opvragen bij Hans Derks, e-mailadres: secretaris@huystemoock.nl ). 

2.  Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock 

Graag willen wij u als vrienden van Huys te Moock, bezoekers aan deze regio en de inwoners van dit 

gebied nog beter informeren over de lokale gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Daarvoor 

zijn we druk bezig met de voorbereiding en inrichting van een Educatief Bezoekerscentrum Huys te 

Moock, wat gevestigd wordt in het VVV-agentschap in Plasmolen.  

In dit bezoekerscentrum kunt u nadere informatie over Huys te Moock en de Slag op de 

Mookerheide verwachten o.a. via doorlopende videopresentaties en een buiten-informatiebord. Ook 

vindt u er verwijzingen naar (en verhalen over) andere regionale gebeurtenissen uit de Tachtigjarige 

Oorlog zoals het beleg van het Genneperhuis (1641), de poging van Maarten Schenk van Nijdeggen 

om, 'in naam van Oranje', Nijmegen in te nemen op de Spanjaarden (1589) en nog veel meer. 

Ook buiten het bezoekerscentrum proberen we aandacht te krijgen voor onze passie. Vanuit onze 

doelstelling om ook de (regionale) basisschooljeugd weer kennis te laten maken met de Tachtigjarige 

oorlog,  zijn we van plan om een lespakket te ontwikkelen voor klassikaal gebruik. Voor de kleinere 

jeugd overwegen we een speurtocht (schatkaart) naar de Kist van Kiste Trui.   

3.  Subsidies 2016.  

Voor al deze plannen voor 2016, en het reguliere onderhoud van de website, is geld nodig. We zijn 

derhalve dan ook erg blij dat u ons als vriend bent blijven ondersteunen. Dank daarvoor. Ook hebben 

we weer, en gelukkig niet vergeefs, een beroep gedaan op een aantal lokale ondernemers die ons 

enthousiasme voor onze plannen delen. En we gaan weer het nut en noodzaak van onze activiteiten 

bepleiten bij een aantal instanties in de hoop en verwachting daar opnieuw geldelijke steun te 

kunnen verkrijgen. 
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4. Molenhoekdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  De Mookerheidewandeling in het Duits.  

Ook hebben we, voor de Duitse gasten aan onze regio, het wandelrouteboekje 'Loop naar de 

Mookerhei', met alle verhalen en legendes over de slag, vertaald in het Duits. We stellen deze versie 

beschikbaar in het VVV-agentschap en voor onze horeca- en toeristische-partners. Voor u als vriend 

van de Stichting Huys te Moock is deze nieuwe wandelfolder natuurlijk ook gratis te verkrijgen. U 

kunt deze aanvragen bij Paul Sutmuller (p.sutmuller1@chello.nl ). 

6. Website Huys te Moock. 

De afgelopen periode is de website van de stichting geactualiseerd. We hebben alles wat inmiddels 

gerealiseerd is bijgewerkt (zoals de digitale wandeling met de app 'loop naar de Mookerhei', de 

Duitse versie van het routeboekje van de wandeling en de combinatie-aanbiedingen wandel-met-

een-gids afgesloten met een etentje in een van de restaurants aangesloten bij het Restaurantgilde 

Kiste Trui) en we geven bezoekers aan de website een beetje beeld over onze plannen die we willen 

introduceren op 14 april 2016. Benieuwd naar de laatste informatie over Huys te Moock? Bezoek dan 

onze vernieuwde site www.huystemoock.nl . 

Meer weten of iets te melden?? 

Neem gerust contact op met een van de leden van het bestuur: Theo van Brunschot (024 6963669),  

Richard Meeussen (024 6961434), Hans Derks (024 6961782), Paul Sutmuller (024 3587900),   

Maarten Vierhout (024 3880303) of mail naar info@huystemoock.nl .  

 

Hebben we dan alleen maar plannen gemaakt? 

Nee hoor, we hebben ons goed kunnen 

presenteren op de jaarlijkse Molenhoekdag. En 

met groot succes. We kregen veel belangstelling, 

verkochten wandelrouteboekjes en routevouchers 

en mochten zelfs een aantal musketkogels en een 

flinke kanonskogel van 10 kg ontvangen.  

 

  Voorzitter Theo van Brunschot neemt de kanonskogel 

in ontvangst van Arnold Verhoeven uit de Molenhoek.  


