Veerpont Cuijk

Deze foto uit 1936 laat ons de kabelpont zien, die op de plaats lag waar nu de
passantenhaven is. Daarachter is de woonark van de familie Heere zichtbaar, en
waarschijnlijk daarachter een Jansenboot, die regelmatig goederen kwam halen
en brengen.
Onderstaand stukje gaat over de veerpont.
De veerdienst Cuijk - Middelaar bestaat al sinds 1388, dus al ruim zeshonderd
jaar. Een verbinding die niet meer weg te denken, en eigenlijk onmisbaar is.
Menig Cuijkenaar weet hoe lastig het is als de pont wegens hoog water uit de
vaart wordt genomen.
Nog erger zou het worden als de pont voorgoed uit de vaart genomen zou
worden. En ook dat hebben de Cuijkenaren een aantal jaren geleden al een keer
meegemaakt.
Op woensdag 31 maart 1982 was het de laatste vaart met de veerpont
'God met ons IV'. De Erven Fest B.V. stelden keihard dat de dienst was
opgeheven, omdat deze niet meer rendabel was.
Pogingen van de gemeenten Cuijk, en Mook om dit besluit terug te draaien,
eventueel met overheidsgeld, mislukten.
In de jaren hierna is er veel gesproken en geschreven en zijn er veel pogingen
ondernomen, het veer weer in de vaart te brengen.
Zonder dit veer bleek pas hoe belangrijk deze verbinding altijd was geweest.
De stichting 'Heen en Weer' werd opgericht en deze ging vol ijver aan het werk;
maar toch moest er nog tot 1984 gewacht worden, voordat het voetpontje
'André' in de vaart werd genomen.
Vooral kinderen uit Mook en Middelaar, die scholen in Cuijk bezochten, waren
dolblij met deze oplossing, al was het wel behelpen.
De vreugde was nog groter toen de kabelpont 'Spes Vera', van de firma Paulus
uit Velden, in 1987 in de vaart werd genomen.
In overleg met Rijkswaterstaat zijn toen ook de veerstoepen verlegd. De oude
veerstoepen lagen in een bocht, zodat het zicht op naderend scheepvaartverkeer
slecht was. Nu liggen de veerstoepen aan een recht stuk rivier.
Sinds 1987 zijn er weer duizenden mensen op deze vertrouwde manier de Maas
overgestoken. Vooral 's zomers is het erg druk aan beide veerstoepen. Wat ligt
Limburg dan toch dichtbij!
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