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Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 9
Mook en Middelaar, oktober 2017

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

1. Onze ambitie voor de komende vijf jaren.
Huys te Moock bestaat inmiddels al weer vier jaar. Bij de start hebben we een vijfjarenplan gemaakt en
nu, bijna aan het einde van deze periode, is het tijd om te kijken waar we staan en wat onze verdere
ambities zijn. De afgelopen jaren hebben vooral in het teken gestaan van 'ontwikkelen': zo zijn er
historische routeboekjes verschenen, hebben we een Educatief Bezoekerscentrum ingericht, bieden we
scholen een compleet lespakket en laten de jeugd speuren naar de Schatkist van Kiste Trui. Ook gidsen
we wandelingen over de hei en bieden een avondvullend programma over de Tachtigjarige Oorlog en De
Slag op de Mookerheide.
Voorwaar, we hebben niet stilgezeten. Maar wat is ons ambitie voor de komende jaren? We hebben drie
grote doelen: We willen Huys te Moock met allerlei activiteiten en publiciteit meer op de kaart gaan
zetten en nog meer bezoekers naar deze streek trekken (2018), daarna willen we graag ons
Bezoekerscentrum vergroten en professionaliseren (2019 en 2020) en als laatste willen we proberen een
Mooks festival in het leven te roepen rond de plaatselijke geschiedenis (en legendes) van de
Tachtigjarige Oorlog en de Slag op de Mookerheide (2021 en 2022). Dus opnieuw een heel ambitieus
programma waar we alle steun van u allen bij nodig zullen hebben. We houden u op de hoogte.

2. 14 april 2017: Onze herdenking van de Slag op de Mookerheide.

Afgelopen voorjaar heeft Huys te Moock, op 14 april 2017, weer de herdenking van de Slag op de
Mookerheide uit 1574 gevierd. Op die dag hebben we een nieuwe historische wandeling ('Beleef Mook
in de Tachtigjarige Oorlog') en ook een nieuwe historische fietstocht door het prachtige Maasdal ('Fiets
door de Tachtigjarige Oorlog') geïntroduceerd. Vervolgens hebben we met een groep van zo'n 25
Vrienden de nieuwe wandeling 'Beleef Mook in de Tachtigjarige Oorlog' gelopen en onderweg de
historische verhalen verteld. Met deze prachtige wandeling en na afloop een gezellig samenzijn was het
een zeer geslaagde 'verjaardag'.

3. Hoe is het seizoen 2017 voor Huys te Moock verlopen?
We hebben weer een druk seizoen achter de rug met zo'n twintig gegidste wandelingen en presentaties
over de Tachtigjarige Oorlog. Daarnaast is er een toenemend aantal scholen geïnteresseerd in ons
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lespakket en hebben we zo'n tiental keren een geschiedenisles voor groep 7/8 van verschillende
basisscholen verzorgd en hebben even zo velen malen met zo'n klas de historische wandeling over de
Mookerheide gelopen. De schat van onze Speurtocht naar de Kist van Kiste Trui was inmiddels door de
schatgraverij van vele kinderfeestjes danig beschadigd en die hebben we vervangen door een duurzamer
exemplaar. En als laatste hebben we inmiddels een aanzet gegeven tot het meer aantrekkelijk worden
voor Duitse gasten (we hebben onze website www.huystemoock.nl en onze algemene folder in het Duits
vertaald en we hebben de historische route 'Loop naar de Mookerhei', in het Duits, verspreid). Een druk,
intensief maar voldoening gevend jaar.

4. De baton van Willem van Oranje.

In juni van dit jaar werden we verrast met een bericht dat koning Willem Alexander, bij een bezoek aan
Rome, van de Paus de originele bevelhebberstaf van Willem van Oranje heeft gekregen. Het verhaal gaat
dat Willem van Oranje deze staf aan zijn broer Lodewijk had gegeven die hem 'verloren ' heeft in de Slag
op de Mookerheide. Hij is bij die gelegenheid in bezit gekomen van de Spaanse landvoogd Requesens en
uiteindelijk in een Jezuïetenklooster in Spanje terecht gekomen. En nu, na eeuwen, is deze staf terug bij
een Oranje-nazaat. Een leuk, nieuw onderdeel van onze presentaties over de Slag op de Mookerheide.

5. Molenhoekdag.
We waren dit jaar ook weer present bij de Molenhoekdag.
Er was ons gevraagd deze editie van de Molenhoekdag te
openen en onze Teun Tamboer heeft daar op
indrukwekkende wijze acte de presence gegeven. Onze
mooie stand, met een doorlopende presentatie van Huys
te Moock en 'bijna' authentieke opnames van de Slag op de
Mookerheide, mocht weer op veel belangstelling rekenen.
Ook hebben we weer een flink aantal mensen blij kunnen
maken met onze historische routeboekjes en ons
informatiemateriaal van Huys te Moock.

6. Facebook, Maasburen.nl.
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6. Facebook, Maasburen.nl.
Nieuw is dit jaar ook dat we onze berichten en aankondigen voortaan via facebook en de website
www.Maasburen.nl sneller kunnen verspreiden. De Nieuwsbrief, zoals u deze nu leest, zal blijven
bestaan, maar we zullen u graag ook directer op de hoogte houden van de ontwikkelingen van Huys te
Moock via Facebook en Maasburen.nl.

7. Noodweer.

Meer weten of iets te melden??

Onder deze titel is een boek verschenen over de plaatselijke
gebeurtenissen in de Tachtigjarige Oorlog. Het is een historische
roman die deze periode nu eens niet beschrijft aan de hand van
de grote historische gebeurtenissen (over koningen, hertogen
en belangrijke verdragen of van helden en beslissende
veldslagen), maar verhaalt van een eenvoudige inwoner van
Mook (en de streek te zuiden van Nijmegen) en wat hij in zijn
leven allemaal meemaakt tijdens deze lange, nietsontziende
oorlog. De schrijver? Onze eigen voorzitter van Huys te Moock:
Theo van Brunschot. Geïnteresseerd? Zie Bol.com of Bruna.nl
voor een meer gedetailleerde toelichting. 'Noodweer' is voor
€19,95 bij ieder boekhandel in Nederland te verkrijgen resp. te
bestellen.

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 (0622558019), Ernest Grosfeld (0653132542) of Maarten Vierhout
(024 3880303).

Verdere informatie:
website:
www.huystemoock.nl
mail:
info@huystemoock.nl
facebook:
www.facebook.com/huystemoock

