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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 6  

Mook en Middelaar, maart 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Voor u ligt de voorjaars Nieuwsbrief 2016 van Stichting Huys te Moock. We willen u graag  weer even 

bijpraten hoe het met Huys te Moock gaat. Zeker omdat we binnenkort onze verjaardag vieren: op 

14 april a.s., de dag dat precies 442 jaar geleden de Slag op de Mookerheide plaatsvond. Zoals ieder 

jaar willen we, op die dag, weer een aantal nieuwe introducties rondom Huys te Moock starten. 

Daarover meer in deze nieuwsbrief. 

1. Een Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock. 

Vol trots willen wij u laten weten dat wij op 14 april a.s. ons nieuwe Educatieve Bezoekerscentrum 

openen. Voorlopig is het Bezoekerscentrum Huys te Moock gevestigd in het VVV-kantoor op het 

plein (Witteweg 10) in Plasmolen. Wellicht kunnen we in de toekomst een eigen locatie betrekken. 

Tot dan zijn we  dankbaar dat we gebruik te kunnen maken van de faciliteiten en gastvrouwen en 

gastheren van de VVV-Plasmolen/Mook. 

In ons nieuwe Bezoekerscentrum willen we bezoekers ontvangen en meer vertellen over de 

plaatselijke geschiedenis van de Tachtigjarige oorlog zoals: 1) waarom waren de Spanjaarden hier 

eigenlijk de baas en 2) waarom kwamen de Nederlandse Gewesten in opstand. Maar ook: 3) waarom 

werd juist hier op onze Mookerheide slag geleverd en 4) hoe verliep die Slag op de Mookerheide 

eigenlijk precies. We doen dit met behulp van een touchscreen met korte presentaties over de 

verschillende onderwerpen. 

Daarnaast zijn natuurlijk onze folders en wandelroutes te verkrijgen, zijn er attributen te zien uit die 

tijd en komt er buiten een groot informatiebord met inzicht over de slag en de legendes die hier uit 

voortkwamen. 

Dus alles wat u nog niet wist over de Slag op de Mookerheide en wat daaraan vooraf ging kunt u 

vanaf 14 april allemaal te weten komen in ons nieuwe Educatieve Bezoekerscentrum Huys te Moock. 

U bent van harte uitgenodigd. 

2.  Een 'Educatief' Bezoekerscentrum. 

Ons nieuwe bezoekerscentrum heet niet voor niets een 'educatief' bezoekerscentrum. Vooral voor 

de jeugd is er heel wat te vinden, te leren en te doen. Zo is er een presentatiefilmpje met de 

vertelling van de legende van Kiste Trui. De jongere kinderen (tot 11 jaar) kunnen, met hun ouders, 
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met een schatkaart de 'echte' schatkist van het leger van Lodewijk en Hendrik van Nassau gaan 

zoeken en opgraven. Voor de oudere schooljeugd van de basisschool (groep 7/8) is een lespakket 

ontwikkeld wat door basisscholen in de buurt (later in heel Nederland) gratis kan worden 

aangevraagd. Indien gewenst kan een gids van Huys te Moock de verhalen in de klas komen vertellen 

of de klas mee nemen naar de Mookerheide, om daar de geschiedenis ter plekke te beleven. Dit alles 

om dit deel van ons cultureel erfgoed, via onze kinderen, te onthouden en daarmee te behouden. 

3. Presentaties. 

 

 

 

 

 

 

 

Op 14 april gaan we ook een nieuw onderdeel aan onze diensten toevoegen. We kennen 

natuurlijk al onze gegidste wandelingen met alle historische verhalen en ook de arrangementen 

met het RestaurantGilde Kiste Trui met een combinatie van dineren met onze verhalen. 

Aanvullend bieden we nu ook een avondvullend programma waarin we de bezoekers meenemen, 

waarbij we de (plaatselijke) gebeurtenissen van de Tachtigjarige oorlog vertellen en de 

achtergronden toelichten. Een avondje geschiedenis dus, met veel herkenbare episoden en 

hoofdpersonenen ('o ja!!') uit de vaderlandse geschiedenis en verrassende en onderhoudende 

details over onze plaatselijke herinneringen en verhalen uit die tijd.    

4.  Uitnodiging om vriend te blijven. 

Het bestuur van de uw Huys te Moock heeft dus de afgelopen maanden niet stil gezeten. Er is hard 

gewerkt aan deze nieuwe introducties. We konden dat niet doen zonder een aantal trouwe 

subsidiegevers en sponsors. Maar we kunnen dit ook niet doen zonder de steun van onze vrienden 

van Huys te Moock. We vragen u dan ook bij deze 'vriend van Huys te Moock' te blijven en dit te 

concretiseren door uw bijdrage van 10, 20, 30 of ... euro binnenkort over te maken op 

bankrekeningnummer NL72RABO0159947103. Onze hartelijke dank voor uw steun. 

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  

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

 

 


