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14 mei 2021

Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van 
08.30 tot 16.30 en op vrijdag van 08.30 tot 12.30.  
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

In verband met het coronavirus vond de jaar-
lijkse dodenherdenking op 4 mei, net als vorig 
jaar, sober plaats op de Oorlogsbegraafplaats in 
Mook. Tijdens de 4 mei-herdenking worden alle 
burgers en militairen herdacht die in het Konink-
rijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. 

The Last Post
Trompettist Piet Beuming verzorgde de muzikale 
bijdrage met The Last Post, dat voorafgaand 
aan de 2 minuten stilte wordt gespeeld. Na de 
2 minuten stilte vond, namens de gemeenschap 
van de gemeente Mook en Middelaar, de krans- 
legging plaats door burgemeester mr. drs. W. 
Gradisen.

Canadese militair
In de 4 mei toespraak van burgemeester Gradisen 
stond een Canadese militair centraal, die als 
onbekende soldaat op de Oorlogsbegraafplaats 
van het Gemenebest in Mook is begraven. 
Deze militair heeft formeel in november 2020, 
na lang en gedegen onderzoek, een naam en 
gezicht gekregen. Zijn nabestaanden kregen tot 
hun verrassing na 75 jaar te horen waar hij is 
begraven. 

Henry George ‘Archie’ Johnston
Het gaat om de Canadese militair Henry George 
‘Archie’ Johnston. Hij is in 1915 geboren in een 
klein dorpje in de Canadese staat Alberta. 

In samenwerking met het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaam-
heid) heeft de Actie Schone Maas in 2021 weer plaatsgevonden. Dit keer 
vanwege Corona niet op één dag, maar op verschillende momenten tussen 
20 maart en 4 april. Net als andere jaren hebben de (familie)leden van 10 
verenigingen zich weer flink ingespannen om onze leefomgeving mooier en 
schoner te maken.

Nu alle verenigingen hun prestaties hebben doorgegeven, komen we tot 
een geweldig maar eigenlijk ook zeer triest resultaat. Het zou zo mooi 
zijn als mensen steeds milieubewuster worden en het afval jaarlijks flink 
zou afnemen. Maar helaas: de 10 deelnemende verenigingen hebben de 
Maasoevers en de oevers langs het kanaal en de Mookerplas weer ontdaan 
van heel veel (vooral plastic) afval. Ruim 69 vuilniszakken vol, naar schat-
ting maar liefst bijna 3700 liter afval! 
Alle verenigingen ontzettend bedankt voor jullie hulp! 

Op dinsdag 18 mei is het gemeentehuis om 15.30 gesloten i.v.m. een 
personeelsactiviteit. Op maandag 24 mei 2021 is het gemeentehuis 

gesloten i.v.m. tweede pinksterdag.

Hij is getrouwd met Amalia Alice en samen krij-
gen zij vijf kinderen. Archie Johnston werkt in 
een zagerij voordat hij zich in 1943 meldt bij 
het Canadese leger. In juni 1944 komt hij vanuit 
Canada in Engeland aan en in november 1944 
zet hij voet op het vasteland van Europa. Archie 
Johnston sneuvelt kort daarna. In de nacht van 
16 op 17 januari 1945 wordt hij in Baakhoven, 
in midden-Limburg, dodelijk getroffen door een 
mortiergranaat. Hij is dan 29 jaar oud.

Dodenherdenking

Gedicht ‘Vrede’
Burgemeester Gradisen benadrukte in zijn 
toespraak dat dergelijke verhalen doorverteld 
moeten blijven worden. Hij citeerde daarbij de 
bekende slotzinnen uit het gedicht “Vrede” van 
de dichter Leo Vroman:
Kom vanavond met verhalen
Hoe de oorlog is verdwenen
En herhaal ze honderd malen
Alle malen zal ik wenen.

Gemeentehuis gesloten
69 zakken vol afval bij Actie Schone Maas 

www.mookenmiddelaar.nl           @MookMiddelaar          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/ 
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage 
in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldin-
gen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

BINNENGEKOMEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Bovensteweg 16 Mook gevel- en dakwijziging woning.
• Rijksweg 16 Molenhoek bouwen zwembad.
• De Zonneschijn 2 Molenhoek plaatsen schutting/erfafscheiding.
• Riethorsterweg naast nr. 19 Plasmolen bouwen vrijstaande woning.

MELDING (SLOOP)
• Hendrik van Nassaulaan Mook slopen ruwwaterkelder.


