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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.
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

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
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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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leerrkrachten zeelf met het thema aan de slag kunnnen. Nog beter
b
is het om ons uit tte nodigen en nog
adequater het verhaal van
n de Tachtiggjarige Oorloog en de slaag op de Mo
ookerheidee tot leven te laten
ngen.
bren
De komende
k
tijjd hebben we
w het plan
n om een 255‐tal scholen
n in de wijdere omgeviing uit te no
odigen om
ons dit deel van
n de geschieedenis te ko
omen laten vertellen als
a onderdee
el van de geeschiedenissmethode
zoalls gebruikt iin de klas. Ons
O lespakkket is daarm
mee onderd
deel van hett leerprograamma en ge
een klasse‐
uitje
e. Eerder geebruik van ons
o lespakket in de gesschiedenisle
es bij schole
en heeft uitggewezen daat dit zo ookk
doo
or de betrefffende basisschool wordt ervaren een gewaard
deerd.

5. Erfgoedfes
E
stival Geld
derland Grensland
G
Onss laatste nieuws betreftt de uitnodiiging die Huuys te Moocck heeft onttvangen vann het Erfgoe
edfestival
Geld
derland Greensland. Ditt Erfgoedfesstival wordtt eenmaal in
n de twee ja
aar georganniseerd in de
e provincie
Geld
derland en, vanwege het
h thema dit jaar, heb ben ze ons uitgenodigd
d om deel tte nemen. Wat
W we
natu
uurlijk graagg hebben aaanvaard m.n. omdat onnze aandacht zich specciaal richt oop de Tachtigjarige
Oorlog en de grensconflictten en oorlo
ogshandelinngen die dat hier in de streek mett zich meebracht.
We zijn van plan om
m twee kee
er (26 mei een 6 juli) een
n dag
te organniseren mett 's morgens een preseentatie en 'ss
middag s een wand
deling met als
a thema: D
De Tachtigja
arige
Oorlog,, een gruwe
elijke gelooffs‐ en grenssoorlog in het
h
Rijk van
n Nijmegen.
Voor aaanmelding aan
a een van
n deze bijzoondere dage
en
kunt u zzich tot 14 dagen
d
vóór uw deelnam
me dag opggeven
via het aaanmeldinggsformulier,, dat evenalls het
program
mma te vind
den is op www.huystem
moock.nl

6. Paul
P Otten
n nieuw bestuurslid
d Huys te Moock.
Graaag brengen wij u ook op
o de hoogtte van de ui tbreiding vaan het bestuur van Huyys te Moock met Paul
Otte
en. Paul is recent in Mo
ook komen wonen en iis bijzonderr geïnteresseerd in het vorsen in het
h verleden
n
en daarover
d
te vertellen. Naast
N
het beheer van hhet eigen faamiliearchie
ef is Paul oook actief bij het
Bevrijdingsmusseum in Gro
oesbeek. Wij zijn erg bllij met Paul als versterkking van on s bestuur.
er weten off iets te melden??
Mee
Nee
em gerust co
ontact op met
m een van
n de leden vvan het besttuur: Theo van
v Brunschhot (024 6963669), Han
ns
Derks (024 69661782), Bau
uke Eekma (06
( 225580 19), Ernest Grosfeld (0
06 531325422), Paul Otten (06 5158
80955)
of Maarten
M
Vieerhout (024 3880303).
Verd
dere inform
matie:
web
bsite:
w
www.huysttemoock.nl
mail:
iinfo@huysttemoock.nl
face
ebook:
w
www.faceb
book.com/huystemooc k

