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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 8
Mook en Middelaar, maart 2017
Blijf ook in 2017 VRIEND
van de Stichting Huys te Moock en maak uw
bijdrage voor 2017 van
10, 20, 30 of ... euro over op
NL72RABO0159947103, Huys te Moock

Beste Vrienden, leden van ons Comité van Aanbeveling, sponsors, subsidieverleners en anderen die dicht
bij ons staan.

Uitnodiging.
Zoals u van ons gewend bent praten we u ook dit voorjaar graag bij over het Huys te Moock.
Dit jaar is deze voorjaarsbrief ook een uitnodiging om samen met u onze vierde verjaardag op 14 april
2017 hier in Mook te vieren.
Het bestuur van de stichting Huys te Moock heeft weer een aantal activiteiten en initiatieven voorbereid
over de Slag op de Mookerheide. Op de herdenkingsdag zullen deze ‘dragers’ van spannende nieuwe
verhalen over onze regionale geschiedenis van de Tachtigjarige Oorlog gepresenteerd worden. Lees
verder om te vernemen hoe wij dat graag mét u zouden willen vieren.

Nieuwe introducties.
Zoals ieder jaar laten we op 14 april een aantal nieuwe producten het daglicht zien. Zo hebben we een
nieuwe historische wandeling langs en op de stuwwal en een historische fietstocht door het prachtige
Maasdal voor u ontwikkeld. Verder hebben we nieuwe folders en een overzichtskaart gemaakt van ons
publieksmateriaal voor VVV's en andere distributiepunten. Veel van onze uitingen gaan we dit jaar
vertalen om ook onze Duitse gasten beter te kunnen bedienen.

1. Een historische fietsroute: 'Fiets door de Tachtigjarige Oorlog'.
Met het nieuwe routeboekje van deze fietstocht bij
de hand fietst u door het prachtige Maasdal via een
9-tal verhaalpunten (en een aantal terrasjes) door
onze historisch zo rijke omgeving. Ook hier hebben
we de route die ongeveer 25 km lang is zo
uitgestippeld dat u tussen Plasmolen en Gennep
chronologisch door de Tachtigjarige Oorlog fietst met
allerlei verhalen over het verloop van de strijd tot aan
de Vrede van Münster in 1648.
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2. Nieuwe historische wandeling: 'Beleef Mook en de Tachtigjarige Oorlog'.
Naast onze bestaande historische wandeling 'Loop naar de Mookerhei' die chronologisch de Slag op de
Mookerheide vertelt hebben we nu een tweede wandeling 'Beleef Mook in de Tachtigjarige Oorlog'.
Deze wandeling met boeiende verhalen over de Tachtigjarige Oorlog gaat langs andere historische
plekken in de omgeving van Mook. Het speciale van deze wandeling (ongeveer 5 km.) is dat de verhalen
worden verteld vanuit de beleving van een toenmalige inwoner van Mook. Wat moet deze gezien en
doorgemaakt hebben in deze lange, geweldadige periode.

3. Flyer Huys te Moock
Samen met een overzichtskaart van al onze publieksmaterialen hebben we voor VVV's, andere
distributiepunten en iedereen die geïnteresseerd is in Huys te Moock een algemene gratis folder
gemaakt. Deze gaan we zo veel mogelijk verspreiden om Huys te Moock en alles wat wij te bieden
hebben nog beter onder de aandacht te brengen.

4. Toeristische verwijsbordjes 'Educatief Bezoekerscentrum Huys te Moock'.
Om beter vindbaar en bereikbaar te zijn hebben
we nieuwe verwijsbordjes aangebracht,
bestaande bordjes aangepast en een nieuwe
grotere richting aanduiding naar ons Educatief
Bezoekerscentrum in Plasmolen (in
voorbereiding).

5. Duitse gasten.
Graag willen we ook onze Duitse gasten beter bedienen. Daarvoor gaan we dit jaar veel van ons
publieksmateriaal vertalen in het Duits en gaan we, samen met Duitse partners, ons meer bekend maken
bij onze oosterburen.

6. Website (www.huystemoock.nl)
En natuurlijk gaan we al deze nieuwe plannen ook verwerken op onze website. Een website waar we nu
al erg trots op zijn en die u alle verdere informatie verschaft die u niet in deze Nieuwsbrief gevonden
hebt.

7. www.facebook.com/huystemoock
Sedert kort kunt u ons ook volgen via onze facebook. De moeite waard om ook daar eens rond te
struinen.

UITNODIGING
Graag nodigen wij u uit om op vrijdag 14 april 2017 vanaf 14.00 uur met ons de nieuwe historische
wandeling 'Beleef Mook in de Tachtigjarige Oorlog' te lopen. Een gids van Huys te Moock zal u onderweg
de spannende en ontroerende verhalen vertellen over de wijze waarop een inwoner van Mook deze
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periode als geheel en de verschillende, soms dramatische gebeurtenissen afzonderlijk beleefd moet
hebben.
Wij hopen met u, een heleboel andere vrienden, de leden van ons Comité van Aanbeveling, sponsors en
subsidiegevers en anderen die dicht bij de Stichting staan deze wandeling van zo'n 5 km. (1,5 uur) met alle
historische verhalen te kunnen gaan beleven. Na afloop nodigen we u graag uit voor een drankje bij
Restaurant/Terras Schans in het centrum van Mook (Rotonde op de Rijksweg tegenover het Gemeentehuis
in Mook).
Voor de wandeling verzamelen wij op het Raadhuisplein in Mook om 13.45u.

Vriend van Huys te Moock blijven
Het bestuur van uw Huys te Moock heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Er is hard gewerkt aan
al deze nieuwe producten. De ontwikkeling hiervan was niet mogelijk zonder een aantal trouwe
subsidiegevers en sponsors. Maar ook niet zonder de steun van al onze Vrienden van Huys te Moock.
We vragen u dan ook om 'Vriend van Huys te Moock' te blijven 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), Hans Derks (024 6961782), Bauke Eekma (024 3584066), Lee
Tonnaer (024 6962150) of Maarten Vierhout (024 3880303).
Verdere informatie:
website:

www.huystemoock.nl

mail:

info@huystemoock.nl

facebook:

www.facebook.com/huystemoock

p.s. Wist u dat grote delen van onze historische wandelingen, door de prachtige omgeving van Mook,
lopen door terreinen die door Natuurmonumenten worden beheerd en onderhouden? En wist u dat de
Stichting Huys te Moock jaarlijks door Natuurmonumenten wordt gesteund? Graag willen wij onze
partner Natuurmonumenten bij u onder de aandacht brengen en u in overweging geven ook daar lid van
te worden en op die manier onze prachtige omgeving ook prachtig te houden (bij aanmelding graag
herkomstcode 3625 vermelden).

