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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 4 

Mook en Middelaar, maart 2015

Beste Vrienden. De tijd vliegt. Er is alweer bijna een half jaar voorbij en is het tijd voor een nieuwe 

update door de Stichting Huys te Moock. Graag willen we u, met deze vierde nieuwsbrief, op de hoogte 

brengen van wat we allemaal gedaan hebben en wat op dit moment op stapel staat om de lokale 

geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog, in en rond Mook en Middelaar, en met name de Slag op de 

Mookerheide weer terug in de herinnering te brengen.  

1.  De website van de Stichting Huys te Moock. 

Vanaf begin 2015 is onze website live. Het bestuur van de Stichting Huys te Moock is bijzonder trots op 

deze eerste versie van onze digitale presentatie. Naast de mooie openingspagina, in mooi 'hei-paars', is 

er veel  informatie te vinden over de Stichting, de nieuwste ontwikkelingen, een tipje van de lokale 

historische verhalen en legendes en nog veel meer. Nieuwsgierig?  We nodigen u graag uit om een kijkje 

te komen nemen op www.huystemoock.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Onze plannen voor 2015. 

Zoals u in ons Plan van Aanpak (1.0) heeft kunnen lezen zijn we van plan om weer veel te lanceren op 14 

april 2015. Heeft u ons Plan van Aanpak niet en bent u wel geïnteresseerd, laat dat dan gerust even 

weten (info@huystemoock.nl) dan sturen we u graag ons '5-jaren plan' toe. Graag willen wij iedere 14
e
 

april van ieder nieuw jaar (14 april 1574: Slag op de Mookerheide) weer een nieuwe stap zetten in het 

verwezenlijken van ons doel. 
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3.  De Mookerheidewandeling op uw smartphone. 

Ten behoeve van de introductie op 14 april 2015 zijn we al een tijdje druk bezig met de voorbereidingen 

van het digitaliseren van onze historische wandeling over de Mookerheide.  Inmiddels hebben we 

opdracht gegeven om hiervoor een wandel-app “Loop naar de Mookerhei” te ontwikkelen. Dit gebeurt 

door het bedrijf AbelLife, een gerenommeerde ontwikkelaar op dit gebied die inmiddels al 450 digitale 

wandelingen in geheel Nederland ontwikkeld heeft.     

 

4.  Aangepaste wandel/routefolder. 

Ook onze papieren routebeschrijving van de historische wandeling 'Loop naar de Mookerhei' is 

vernieuwd. De route is iets aangepast en de verhalen en legendes nog uitgebreider en spannender. De 

nieuwe  routebeschrijving zal vanaf 14 april voor €1,50 beschikbaar zijn bij de lokale VVV-post 

(Witteweg, Plasmolen). Voor u als vriend van de Stichting Huys te Moock is deze nieuwe wandelfolder 

natuurlijk gratis te verkrijgen. U kunt deze aanvragen bij Paul Sutmuller (p.sutmuller1@chello.nl). 

5.  Financieel. 

Inmiddels hebben we het jaar 2014 ook financieel afgesloten. Mede dankzij uw bijdrage hebben we in 

2014 al onze kosten net kunnen dekken. Het bescheiden overschot zullen we hard nodig hebben om 

mede onze plannen in 2015 te bekostigen. Met name de ontwikkeling van de digitale wandeling en het 

onderhoud van de website vergen nogal wat investeringen. Gelukkig hebben we hiervoor, naast de 

bijdragen van onze Vrienden, ook een aantal partijen gevonden die ons enthousiasme voor onze plannen 

delen. Zo hebben de provincie Limburg, de gemeente Mook en Middelaar, Natuurmonumenten, de 

Rabobank, AbelLife, het Prins Bernhard Cultuurfonds ons genereus subsidie- en sponsorbijdrage 

toegekend, waar we zeer dankbaar voor zijn. Mogelijk volgen er nog meer. 

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.  

U kunt, vanaf 14 april 2015, de routebeschrijving en alle 

verhalen downloaden vanaf internet (www.HuysteMoock.nl,  

AbelLife, Apple-store, Google-store) en met uw tablet 

computer of smartphone de wandeling lopen. Hiermee 

maken we de wandeling nog meer tot een beleving door, 

naast de verhalen en legendes in tekst en vele afbeeldingen, 

ook audiofragmenten of film- en/of animatiebeelden aan te 

bieden, zodat u zich nog meer in de sfeer van de Slag op de 

Mookerheide zult voelen. Natuurlijk houden wij u op de 

hoogte van de introductie.  


