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Jaarvergadering en lezing door Theo Brunschot: ‘Het leven in het 

frontgebied tijdens de 80-jarige oorlog, gezien door de ogen van de 

Mookse bevolking’  
Wanneer: donderdag 5 maart 2020, van 19:30 tot 22:15 uur 

Locatie: Zaal de Pub, St. Janstraat 48 te Ottersum 
              
                                                                                                              

                            14 februari 2020 

 

Aan de leden van de Historische Kring Maas en Niers, 

 

Het bestuur van de Historische Kring nodigt u uit deel te nemen aan de jaarvergadering, die 

gehouden wordt op donderdag 5 maart 2020, aanvang 19:30 uur. De agenda vindt u bij dit 

convocaat. Na afloop van de vergadering is er een korte pauze. Het programma wordt rond 20:15 

uur voortgezet met de lezing Het leven in het frontgebied tijdens de 80-jarige oorlog, gezien door 

de ogen van de Mookse bevolking door de heer Theo van Brunschot.  

 
In april van het jaar 1574 vond er op de heide bij Mook een veldslag plaats tussen de Spaanse 

legers en de soldaten van de gebroeders Lodewijk en Hendrik van Nassau. Het waren zeer grote 

legers van duizenden man voetvolk en cavalerie.  

 

Theo van Brunschot schreef hierover zijn debuutroman Noodweer. Als inwoner van de prachtige 

omgeving ten zuiden van Nijmegen, is hij gegrepen geraakt door de overweldigende historie van 

dit gebied. Als voorzitter van de historische stichting Huys te Moock heeft hij zich 

gespecialiseerd in de lokale verhalen en legendes van de Tachtigjarige Oorlog en dit als decor 

gekozen voor zijn eerste historische roman. 

 

Bij deze lezing zijn zowel onze leden als andere belangstellenden van harte welkom. De 

toegangsprijs voor niet-leden is € 3,- per persoon.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van de Historische Kring Maas en Niers 

 



Onderstaand treft u de agenda voor de Jaarvergadering 2020 aan: 

 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Notulen van de jaarvergadering van 7 maart 2019. 

3. Mutaties bestuur: 

Rooster van aftreden: 

2020 : Mw. Carina Gotink 

2020 : Hr. Et Rijners 

2021 : Mw. Mayke Lam-Jetten 

Mw. Gotink en de hr. Rijniers stellen zich beiden herkiesbaar en worden aan de 

vergadering voorgedragen voor een nieuwe periode van 3 jaar. 

Kandidaat-bestuurslid, voorgedragen door het bestuur, is Mw. Lenie Smits-Jacobs uit 

Ottersum. 

Leden van onze Historische Kring kunnen eveneens kandidaten voordragen. Een 

voordracht moet voor aanvang van de vergadering van 5 maart a.s. schriftelijk en door 

minstens 10 leden mede ondertekend, bij het bestuur ingediend worden. 

4. Jaarverslag 2019 van de secretaris. 

5. Financieel jaarverslag 2019 van de penningmeester. 

Het financieel verslag ligt ter inzage bij het bestuur. 

6. Verslag kascontrolecommissie over het boekjaar 2019. 

7. Benoeming kascontrolecommissie voor het boekjaar 2020. 

8. Overzicht kringactiviteiten voor 2020. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting van de vergadering.  

 

 


