Mook en Middelaar

april 2020

Huys te Moock, Nieuwsbrief nr. 14
Beste Vrienden, leden van ons Comité van Aanbeveling, sponsors,
subsidieverleners en anderen die dicht bij ons staan!
1. ATTENTIE: Afgelasting 'verjaardag'-bijeenkomst 18 april van Huys te
Moock!!!!
Het Coronavirus blijft voorlopig onze maatschappij ontwrichten. Veel mensen
hebben hier, door verplicht binnen te moeten blijven, direct hinder van in hun
dagelijks bestaan. Een aantal is er ook veel erger aan toe. Zij zijn direct
getroffen door een besmetting, liggen met ernstige klachten in het ziekenhuis of
hebben verwanten of vrienden die mogelijk zelfs bezweken zijn onder de
uitbraak. De gevolgen voor Huys te Moock en haar Vrienden zijn, in
vergelijking daarmee, nauwelijks relevant.
Maar inmiddels zit het land op slot en zijn zeker tot 1 juni alle bijeenkomsten
(anders dan werken of boodschappen doen) verboden. Dat heeft ook
consequenteis voor de activiteiten van Huys te Moock. We hebben u, enkele
weken geleden, een uitnodiging gestuurd voor een bijeenkomst van Huys te
Moock op 18 april om onze zesde 'verjaardag' op een bijzondere manier te
vieren. Door de op 23 maart aangekondigde overheidsmaatregelen kan deze
viering geen doorgang vinden. Bij deze moeten wij u helaas laten weten dat ook
de bijeenkomst van Huys te Moock van 18 april NIET doorgaat.
Wij wensen eenieder veel sterkte in deze moeilijke tijden en hopen iedereen na 1
juni weer gezond te mogen begroeten bij een van onze volgende activiteiten.
2. Terugblik 2019.
Zoals gebruikelijk heeft het bestuur van Huys te Moock het afgelopen jaar
afgesloten met een terugblik zoals vastgelegd in het Jaarverslag 2019. Altijd
weer een bijzonder moment om even terug te kijken op weer een heel vol jaar
waarbij we een zeer geslaagde eerste lustrumviering (zie Nieuwsbrief 12) en de
onthulling van de Legende van het Moocks Raampje en de introductie van het
bijbehorende koekje het Moocks Raampje hebben gekend maar ook een
geweldige eerste Erfgoeddag Huys te Moock (zie Nieuwsbrief 13) met u hebben

mogen vieren. De betreffende Nieuwsbrieven zijn na te lezen op onze site
www.huystemoock.nl onder het kopje 'contact/nieuwsbrieven'.
Naast deze bijzondere gebeurtenissen in 2019 is ons reguliere 'werk' natuurlijk
gewoon doorgegaan. Gasten en geïnteresseerden vinden ons in toenemende
mate; voor het verzorgen van gegidste wandelingen (7) over de slagvelden van
de Slag op de Mookerheide en voor onze historische wandeling door het prachtige stuwwalgebied waarbij we de gehele geschiedenis van de Tachtigjarige
Oorlog hier in dit gebied vertellen. we mochten weer veel lezingen en
presentaties (15) verzorgen waarvoor belangstelling bestond uit de hele regio.
Ook werden weer basisscholen en een school voor VO bezocht voor het geven
van ons lesprogramma voor groep 7/8 en de brugklassen, waarbij het ieder keer
weer een belevenis voor de jongeren is als een van onze gidsen de klas mee
neemt voor een tocht over de Mookerheide en onderweg de krijgsverhalen
verteld worden. (12 klassen/12 wandelingen) Ook onze kleinste bezoekers (5 tot
11 jaar) weten ons goed te vinden. In 2019 hebben zo'n 27 gezinnen en kinderfeestjes, met in totaal zo'n 108 kinderen, met een heuse schatkaart de Speurtocht
naar de schat van Kiste Trui gelopen. Met een zak vol duiten als beloning!
Daarnaast verheugen we ons over de steeds grotere belangstelling voor ons
Educatief Bezoekerscentrum in de VVV-locatie in Plasmolen. Mede dankzij de
VVV-vrijwillgers, die ook voor ons voortreffelijke gastvrouwen en -heren zijn,
kunnen wij steeds meer bezoekers (+/- 350) informatie verstrekken over ons
bewogen verleden. Dat doen we natuurlijk ook via www.huystemoock.nl met
ook in 2019 weer meer dan 5000 unieke bezoekers.
3. Plannen voor 2020.
Inmiddels staan we weer voor het begin van een nieuw seizoen. Maar dit nieuwe
seizoen zal, onder invloed van de Corona-crisis, anders verlopen dan we
oorspronkelijk hadden gepland:
- Zo gaat ons Educatief Bezoekerscentrum, als onderdeel van de VVV in
Plasmolen, NIET zoals gebruikelijk op 1 april open maar (zoals het er nu naar
uitziet) begin juni.
- We hebben in de winter onze historische routes weer gecheckt en kunt u weer
veilig en zonder te verdwalen met een van onze routeboekjes op stap. Maar we
raden u aan om nog even te wachten (tot na 1 juni) om deze routes te lopen.
- Dit geldt ook voor de Speurtocht naar de Schat van Kiste Trui voor de

kleinere jeugd. Ook hiervoor kunt u na 1 juni weer voor een echte Schatkaart
terecht bij ons Bezoekerscentrum/VVV in Plasmolen.
Twee van onze grote evenementen gaan dit jaar NIET door:
- De viering van onze 'verjaardag' met een unieke presentatie van prof. Prak op
18 april (zie verder de 'Afgelasting' onder 1. van deze Nieuwsbrief).
- Ook gaat een geplande publieke 'Tachtigjarige oorlog'-wandeling welke we
wilden organiseren op 16 mei NIET door. Wellicht wordt deze verschoven naar
een latere datum
- Voorlopig willen we WEL een herhaling van de Erfgoeddag Huys te Moock
organiseren zoals we deze in 2019 hebben gekend. Dit is vorig jaar zo'n succes
geweest dat we deze dit jaar graag willen herhalen en nu zelfs nog een stukje
groter en professioneler. Onze Erfgoeddag 2020 zal plaats vinden op 22
augustus. Reserveer deze dag in uw agenda!!
4. Bestuurswisselingen.
We willen u in deze Nieuwsbrief ook op de hoogte brengen van een verandering
in het bestuur van de stichting. Na zeven jaar gaat Theo van Brunschot ons
verlaten. Theo was initiatiefnemer en een van de oprichters van Huys te Moock.
Theo heeft aangegeven per 14 april 2020 te willen stoppen.
Theo maakt de overstap naar het onlangs opgericht Cultuurhistorisch
Erfgoedplatform Mook en Middelaar, waar hij voorzitter wordt. Prachtig voor
hem, maar voor ons een aderlating want Theo was toch wel het gezicht van
Stichting Huys te Moock. Desalniettemin gaan we onverdroten voort op de
ingeslagen weg en blijven tevens op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bauke
Eekma heeft ondertussen de taak als voorzitter op zich genomen.
5. Vriendenbijdrage.
Terugkijkend op het jaar 2019 is er weer ontzettend veel gerealiseerd en
vooruitkijkend zijn er nog volop plannen. Het bestuur van Huys te Mooock
realiseert zich maar al te goed dat al dit werk alleen maar gedaan kan worden
dankzij onze 'Vrienden van Huys te Moock' en we zijn u dan ook zeer dankbaar
voor uw trouwe steun. Mede dankzij de bescheiden bijdrage van iedere vriend
afzondelijk (10, 20 of 30 euro) voelen we toch een substantiële steun door het
totale bedrag van onze Vriendenkring. Waarschijnlijk bent u nog op de hoogte
van het feit dat we altijd in het voorjaar weer graag een beroep op u doen om uw
jaarbijdrage, over te 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. En een kleine tip: doe het nu meteen, anders vergeet u het misschien!

Meer weten of iets te melden??
Neem gerust contact op met een van de leden van het bestuur: Theo van
Brunschot (06-20177917), Jette Janssen (06-44297763), Bauke Eekma (0622558019), Ernest Grosfeld (06-53132542), Paul Otten (06-51580955).
Verdere informatie:
website: www.huystemoock.nl
mail: info@huystemoock.nl
Facebook: www.facebook.com/huystemoock

