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

1. Een prachtige Erfgoeddag 'Herbeleef de Slag op de 
Mookerheide 1574'. 

Op 24 augustus heeft het bestuur van de stichting Huys te 
Moock een zeer geslaagde erfgoeddag georganiseerd. Op de 
historische plek van het terrein van het huis 'die Swaere 
Noodt', onder aan de Mookerheide, hebben we op die dag 
zo'n 80 gasten mogen ontvangen. Helaas moesten we bijna 
100 geïnteresseerden teleurstellen met het bordje 'vol'. 
Diegenen die er wel bij zijn geweest hebben genoten van een 
overladen programma wat begon met een korte presentatie 
over de aanleiding van de Slag op de Mookerheide in een grote legertent.  

Meteen daarop vergastte een groep 
re-enacters uit de tijd van de 
Tachtigjarige Oorlog het gezelschap 
op demonstraties van excerceren en 
het schieten met haakbussen en 
musketten. De 'huurlingsoldaten' 
deden dit vanuit een compleet 
opgetuigd kampement waar onze 
gasten konden ervaren hoe soldaten 
in die tijd, soms met vrouwen en 

allerlei handelslieden, ten strijde trokken. Vervolgens trok de soldatengroep een 
klein kaliber kanon, de 'Barbara', een stuk de Mookerheide op om onder luid 
gebulder een aantal kanonsschoten te lossen. 

Het was inmiddels tijd geworden voor een eenvoudige doch voedzame 
soldatenlunch: een kom stevige soep, waar zo'n beetje alles wat je in die tijd 
voor eetbaars kon krijgen doorheen geroerd was, met een flinke homp brood. 



Iedereen liet het zich goed 
smaken. Daarna begon het 
middagprogramma. In een grote 
groep, begeleid door twee gidsen 
van Huys te Moock, vertrok het 
gezelschap voor een wandeling 
over de Mookerheide. Enerzijds 
om nog eens precies te beleven 

hoe de Slag op de Mookerheide zich toen op 14 april 1574 voltrokken heeft en 
ook om alle legendes uit die tijd nog eens te horen. Als kers op de taart stond de 
heide in een wonderbaar mooie paarse gloed. 

Het hele programma was vooral gericht op gezinnen met kinderen maar ook 
onze iets oudere gasten hebben genoten. Zoals een van de aanwezigen het 
verwoordde: 'het was alsof we een dagje, met de tijdmachine, terug waren in het 
jaar 1574 en even de Tachtigjarige Oorlog hier aan den lijve meemaakten'. 
Kortom een zeer geslaagde dag en voor herhaling vatbaar. 

2. Legende van het Moocks Raampje en de 
consumentenversie van het koekje. 

Zoals beschreven in de vorige Nieuwsbrief van april 2019 
heeft de stichting Huys te Moock een koekje 'het Moocks 
Raampje' gelanceerd op basis van een recent opgedoken 
legende. Deze legende stamt uit de tijd van de 
Beeldenstorm (1566), vlak vóór het begin van de 
Tachtigjarige Oorlog. Het is, ná de legende van Kiste Trui 
en de legende van de Dwaallichtjes, de derde streeklegende 
uit deze periode.  De kern van de legende betreft de 
hartelijke en gastvrije manier waarop de katholieke pastoor van Mook door één 
van de gotische raampjes van zijn parochiekerk brood uitdeelde aan 

calvinistische vluchtelingen uit 
Nijmegen die op weg waren naar meer 
godsdiensttolerant gebied. Deze 
hartelijkheid en gastvrijheid zijn nog 
steeds kenmerkend voor de inwoners 
en de horeca van Mook en Middelaar. 
De 'legende van het Moocks Raampje' 
is een bijdrage aan het toch al zo rijke 



cultuurhistorisch verleden van Mook (gemist? Lees onze Nieuwsbrief nr. 12 er 
nog eens op na op de website www.huystemoock.nl).  

De introductie van het koekje 'het Moocks Raampje' is een groot succes 
geworden. Er is veel publiciteit aan gegeven en een flink aantal plaatselijke 
horecaondernemers presenteren het Moocks Raampje aan hun gasten bij een 
kopje thee of koffie. Maar het Moocks Raampje heeft inmiddels ook een vervolg 
gekregen. Onlangs is de consumentenversie op de markt verschenen.  In een 
mooie verpakking wordt het Moocks Raampje nu, in Mook en Middelaar, ook 
verkocht bij De Plus, de VVV Plasmolen-Mook, Hotel van der Valk, De Spar en 
de Landwinkel in het Jachtslot 
Mookerheide. De eerste 
resultaten van de verkoop 
geven aan dat het niet alleen 
een leuke toeristische 
herinnering aan Mook en 
Plasmolen is maar dat het ook 
een gewaardeerd cadeautje is 
om te geven als typisch 
streekproduct.         

3. Erfgoedplatform.  

Inmiddels is er, mede op initiatief van Huys te Moock, een cultuurhistorisch 
Erfgoedplatform in de gemeente Mook en Middelaar opgericht. Met de 
oprichting van dit Erfgoedplatform krijgt het vereningsleven wat zich in Mook 
en Middelaar bezighoudt met de plaatselijke historie en cultuur een extra impuls. 
Dit Erfgoedplatform geeft de aangesloten verenigingen en stichtingen de 
mogelijkheid thema's uit te wisselen, kennis en ervaring te delen en een 
activiteitenagenda voor Mook en 
Middelaar te presenteren. Het 
Erfgoedplatform neemt geen 
taken van de individuele 
organisaties over maar wil een 
extra laag toevoegen vanuit 
cultuurhistorisch perspectief. Zo 
zal het Erfgoedplatform 
gezamenlijke initiatieven kunnen 
opzetten zoals bijvoorbeeld het 



in het leven roepen van een jaarlijkse 'kunstprijs' of het presenteren van de hele 
gemeente op het vlak van de gedeelde cultuur en historie bijvoorbeeld tijdens de 
'Open Monumentendag'. Ook wordt het Erfgoedplatform actief bij het inhoud 
geven aan een z.g. Erfgoedkaart of in een bezoekerscentrum resp. een 
streekhuis. Het Erfgoedplatform Mook en Middelaar biedt zich ook aan als 
gesprekspartner voor de gemeente en/of regionale overheden waar het gaat over 
beleid of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het uitdragen van de 
plaatselijke cultuur en historie als toeristische publiekstrekker. Ook wil het 
Erfgoedplatform mede vormgeven aan een netwerk van vergelijkbare 
organisaties in de ons omringende gemeenten.  

De stichting Huys te Moock beschouwt dit Erfgoedplatform als een verrijking 
voor de gemeente Mook en Middelaar en een mogelijkheid om nog meer van de 
cultuurhistorie van onze prachtige gemeente te kunnen uitdragen. 

4.  Bestuurswisselingen. 

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de wisseling van de rol van 
penningmeester in ons bestuur. Maarten Vierhout heeft het beheer van 'de kas' 
overgedragen aan Paul Otten. Maarten heeft inmiddels besloten helemaal 
afscheid te nemen van het bestuur van de stichting Huys te Moock.Wij hebben 
Maarten bedankt voor zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van de stichting in 
de afgelopen jaren en hem een blijvende herinnering gegeven in de vorm van de 
inmiddels gebruikelijke 'miniatuur-aanvoerdersbaton van Willem van Oranje'.  

Hiermee is een vacature ontstaan in ons bestuur. We zijn op zoek naar mensen 
die hart hebben voor onze regionale geschiedenis en het belangrijk vinden dat de 
plaatselijke verhalen en legenden uit de Tachtigjarige Oorlog niet verloren gaan. 
Wat bieden wij: het huidige bestuur is een groep betrokken, enthousiaste mensen 
die het uitdragen van onze lokale geschiedenis (op allelei manieren) koppelen 
aan ontspannen contacten en gezelligheid.  

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie gerust eens contact op met Bauke 
Eekma, voorzitter, mobiel 06-22558019 of e-mail  bauke.eekma@hetnet.nl    

5. Vriendenbijdrage. 

Bent u vergeten uw vriendenbijdrage over te maken voor het jaar 2019 of was 
het er tot nu toe nog niet van gekomen? Er is nog altijd de mogelijkheid. Voor 
10, 20 of 30 euro blijft u lid van onze Vriendenclub, sponsort u iets belangrijks 
en kunt u altijd gebruik maken van de diensten van de stichting Huys te Moock 



(binnenkort bijvoorbeeld een familiefeestje? Of zoekt u nog een leuk uitje? 
Suggestie: een gegidste wandeling met alle verhalen van Huys te Moock?? Voor 
alle mogelijkheden en voorwaarden: zie verder www.huystemoock.nl).  

U kunt uw  jaarbijdrage nog over maken op rekeningnummer NL72 RABO 
0159 9471 03 t.n.v. de stichting Huys te Moock.  

 

Ook dit jaar zijn we u weer uiterst dankbaar.  

Meer weten of iets te melden?? 
Aarzel niet en neem contact op met een van de leden van het bestuur: Bauke 
Eekma (06-22558019), Theo van Brunschot (06-20177917), Jette Janssen (06-
44297763),  Ernest Grosfeld (06-53132542) of  Paul Otten (06-51580955).  

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


