1

Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 1
Mook en Middelaar, januari 2014
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over het initiatief om in Mook en Middelaar te komen tot een
blijvende herinnering aan de lokale geschiedenis van de Tachtig-jarige Oorlog en meer nog in het
bijzonder aan de Slag op onze eigen Mookerheide.
Met deze nieuwsbrief willen wij u, het comité van aanbeveling, stakeholders en alle
geïnteresseerden, op de hoogte houden van de ontwikkelingen en voortgang.

1. Aanpassingen t.o.v. van de eerste ideeën.
Aan de hand van ons allereerste Plan van Aanpak (versie 0.1) hebben wij tal van gesprekken gevoerd
met allerlei betrokkenen en instanties die dicht bij een dergelijk initiatief staan. Op basis van die
gesprekken is ons plan gerijpt. De belangrijkste veranderingen, op basis van uw opmerkingen, sinds
versie 0.1 zijn:
- Focus: we proberen niet meer de Tachtigjarige Oorlog hier in onze streken volledig te presenteren,
maar m.n de Slag op de Mookerheide zal centraal staan.
- Digitaal ondersteund: We mikken, steeds meer, op een digitaal ondersteunde presentatie waarbij u
moet denken aan WEB-animaties en smartphone app’s.
- Realistische fasering: U raadde ons aan klein te beginnen, d.w.z. eerst de mogelijkheid voor een
‘Slagveldwandeling’ naar de Mookerheide te onderzoeken en daarna een bezoekerscentrum in te
richten met de verwijzing naar historische plekken in de omgeving.
Dat zijn dan de belangrijkste wijzigingen die geleid hebben tot ons huidige Plan van Aanpak versie 1.0.

2. Fase 1a: Eerste opening op 14 april 2014??
Op 14 april 2014 is de 440e verjaardag van de Slag op de Mookerheide: is er een mooi moment om
publiek te gaan? Het gemeentebestuur van Mook en Middelaar vindt dat ook. Wij zijn met hen in
gesprek om gezamenlijk dit historische moment voor Mook een beetje passend te gedenken. Dat
betekent voor ons: het delen van de inspanningen, samen met de gemeente, om een en ander voor
elkaar te krijgen. Maar tevens de verplichting om dan ook daadwerkelijk een eerste stap klaar te
hebben. We denken daarbij nu aan een ‘papieren’ wandeling naar de Mookerheide, met een
algemene brochure over ons initiatief, en een routebeschrijving met historische verhalen over de slag
(op papier). Hopelijk kunnen we dat al ondersteunen met een (eerste versie) Website en een
infobord. De gouverneur van Limburg heeft er aandacht aan besteed in zijn nieuwjaarspeech.

3. Fase 1b: De digitaal ondersteunde wandeling in
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Voor fase 1b willen we in het voorjaar van 2015 de ‘Slagveldwandeling’ digitaal ondersteund
aanbieden. Meer interactief en meer beleving van de Slag zoals die toen gevoerd is. D.m.v. een
webanimatie, om te ‘zien’ wat er zich toen afspeelde op de plek waar u nu wandelt. En met een QRcode geactiveerde uitleg op uw smartphone. Ook voor deze fase lijkt het erop dat we een partner
gevonden hebben. In gesprekken met het RBT KAN lijkt het erop dat wij beiden voordeel zien om de
tachtigjarige Oorlog op te nemen in het project ‘Spannende Geschiedenis’ Het RBT KAN zou ons
geweldig kunnen helpen met de digitale realisatie.

4. Geschiedkundige juistheid.
We willen dat bezoekers de Tachtigjarige Oorlog en de Slag op de Mookerheide een beetje gaan
beleven en daarom vertellen we de lokale verhalen en legenden. Maar die moeten natuurlijk wel
kloppen, z.g. geschiedkundig correct zijn. Daar
om verifiëren we al onze verhalen zo goed mogelijk. Hiervoor is in januari een 3-jaars bachelor
student van de Radboud Universiteit (Wisse de Jong) gestart met een bronnenonderzoek. Een en
ander onder begeleiding van, namens de stichting Huys te Moock, een gerenommeerd historicus
(Ben Boersema). Tevens vindt begeleiding plaats door een studentbegeleider namens de universiteit.

5. Andere mededelingen.
Verder zijn de volgende activiteiten en bestuursbesluiten wellicht interessant:
- De stichting ‘Huys te Moock’ is nu nog i.o. In januari is de formele oprichting.
- De toekomstdroom van het bestuur is het uiteindelijk realiseren van een echt Mooks festival
rondom de Slag op de Mookerheide. Met een 16e eeuws feest in het dorp en het naspelen (reenacting) van de Slag, natuurlijk op “ onze Mookerheide”.

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) of John van den Broek.

