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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 2 

Mook en Middelaar, mei 2014 

 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over het initiatief om in Mook en Middelaar te komen tot een 

blijvende herinnering aan de lokale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog en meer in het 

bijzonder aan de Slag op de Mookerheide. Met deze nieuwsbrief willen wij u, het comité van 

aanbeveling, stakeholders en alle vrienden, op de hoogte houden van de ontwikkelingen en 

voortgang.

1.  De Stichting Huys te Moock is van start. 

21 Maart was het dan zover: de formele oprichting van de Stichting Huys te Moock bij notaris 

Timmermans in Groesbeek. Met taart en gepaste felicitaties is onze stichting  nu een feit en kunnen 

we ons eerste officiële optreden voorbereiden.     

2.  Herdenking 440 jaar Slag op de Mookerheide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De persaandacht was overweldigend. Radio en Televisie Limburg L1 besteedde er aandacht aan, de 

Gelderlander (drie artikelen) en de Limburger wijdden er artikelen aan. Radio Heumen en Radio 

Groesbeek wisten ons te vinden en alle regionale weekbladen hebben ons vermeld. We hebben 

Mook en Middelaar weer even echt in de regionale belangstelling geplaatst.         

3.  Openstelling wandeling 'loop naar de Mookerhei'. 

Daarmee was ons eerste publieke optreden nog niet voorbij. Op 21 maart, tweede Paasdag, hebben 

we ons eerste 'product', de wandeling 'Loop naar de Mookerhei' officieel ten doop gehouden. Met 

zo'n 40 belangstellenden liepen we de nieuwe historische wandeling met onderweg de spannende 

Samen met de gemeente en na een geweldig intensieve voorbereiding, 

hebben we op 14 april 2014, als eerste officiële daad van de nieuwe 

stichting, de 440ste verjaardag van de Slag op de Mookerheide herdacht. 

Het is een geweldig succes geworden. Op het Raadhuisplein in Mook heeft 

de gouverneur van Limburg, de heer Bovens, een herinneringsplaquette 

onthuld, hebben de burgemeester de heer Gradisen en de voorzitter van 

de kersverse stichting gespeecht en heeft Graaf Lodewijk van Nassau, 

strijdhaftig in harnas, het 'gewone volk van Mouwick' toe gesproken. Zo'n 

40 genodigden en zo'n 100 belangstellenden volgden, soms even in een 

regenbuitje, de festiviteiten. Daarna liepen we, met de gilden van Mook 

en van Middelaar voorop, naar de Mortel waar kinderen van de 

Adalbertschool een riddergevecht opvoerden. Na een demonstratie 

vendelzwaaien door het gilde van Mook werd de bijeenkomst afgesloten.    
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verhalen over het verloop van (en alle latere legendes over) de Slag op de Mookerheide. Van deze 

wandeling is een prachtige routebeschrijving met alle verhalen beschikbaar bij het VVV-agentschap in 

Plasmolen, het Gemeentehuis en in de talrijke verblijf-accommodaties in Mook en Middelaar. 

 

 

 

 

 

 

Met trots kijken we terug op deze eerste twee evenementen welke we hebben kunnen organiseren 

om de lokale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog terug in de herinnering te halen en Mook en 

Middelaar iets meer in de toeristische aandacht te brengen.        

4.  Vrienden van de Stichting Huys te Moock. 

De kring van vrienden die ons een warm hart toedragen en geldelijk een beetje willen steunen groeit 

gestaag. De Stichting Huys te Moock is alle vrienden daar dankbaar voor en als tegenprestatie 

houden wij u via deze nieuwsbrief op de hoogte, wordt u uitgenodigd voor toekomstige presentaties 

en bijeenkomsten van de Stichting en krijgt u al onze toekomstige uitingen gratis. Ook kunt u ons 

Plan van Aanpak aanvragen dat wij u graag toezenden. Vrienden: bedankt!!   

Bent u nog geen vriend en draagt u ons toch een warm hart toe, meldt u dan alsnog aan met een 

antwoordmailtje aan dit mailadres, met vermelding van het door u gekozen steunbedrag (10, 20 of 

30 euro p.j.). Ook hiervoor veel dank!  

 

5.   Vervolgactiviteiten. 

Maar met deze eerste openbare kick-off zijn wij natuurlijk niet klaar. Onze volgende activiteit is het 

digitaal maken van alle verhalen van de wandeling 'loop naar de Mookerhei'. Hiermee beogen we 

drie dingen.  

1. Iedereen, ook wandelaars zonder papieren routebeschrijving, visueel gehandicapten en jeugd 

(smartphone georiënteerd) kan de wandeling lopen met de verhalen achter een QR-code op de 

smartphone.  

2. Tijdens de wandeling zijn animaties van het toenmalig strijdtoneel op smartphone en tablet 

computer op te roepen om, op specifieke locaties, een beeld te krijgen van 'toen'.  

3. Het opzetten van een website met alle lokale historische verhalen en legendes die ook te 

downloaden zijn. Op die manier willen we de plaatselijke geschiedenis nog meer tot leven laten 

komen. We hopen dit te gaan doen in samenwerking met RegioMarketing Gelderland (het vroegere 

RBT KAN) en daarmee opgenomen te worden in het toeristische totaalprogramma 'Spannende 
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Geschiedenis' en op 14 april 2015 publiekelijk te kunnen presenteren. Wij houden u graag op de 

hoogte van onze vorderingen met deze digitalisering van de lokale geschiedenis.  

De volgende Nieuwsbrief is gepland voor november.  

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  Mayka Wijnhoven (024-6963476). 

       


