In vrijheid herdenken
Bij het Oorlogs-Vredesmonument op de Mortel in Meijel staan zeer vele Meijelsen
elk jaar op 4 mei stil bij de meer dan 65 jaar vrijheid en bij de verantwoordelijkheid voor de vrijheid wereldwijd.

Met muziek van Harmonie Eendracht, Meijels Mannenkoor en Femmes Vocales en
met de bijdragen van de leerlingen van groep acht van Brede School Den
Doelhof gaan de gedachten ook naar de mensen die voor die vrijheid enorme
opofferingen hebben gebracht en naar de manieren waarop we de vrede kunnen
en moeten doorgeven.
Door hun namen te noemen en hun verhalen te vertellen wordt aandacht besteed aan de Meijelse oorlogsslachtoffers.
Louis Rouschop

dienstplichtige,
33 jaar
Louis Rouschop was onderwijzer aan de toenmalige jongensschool in Meijel en
sneuvelde op 10 mei 1940 in Berg aan de Maas bij de inval van de Duitsers.

Jac Scheres

dienstplichtige,
24 jaar
Jac Scheres van de Heldensedijk sneuvelde op 10 mei 1940 in Waalsdorp –
Den Haag door Duitse bommen.

Hendrik van der Weerden

dienstplichtige,
30 jaar
Hendrik van der Weerden van de Donk sneuvelde op 11 mei 1940 bij het Kanaal in Someren. Hij was op 10 mei pas terug van verlof en probeerde bij de
sluis de doorgebroken Duitsers tegen te houden.

Harrie Venner

dienstplichtige,
28 jaar
Harrie Venner van de Nederweerterdijk sneuvelde op 12 mei 1940 bij Delft,
vechtend tegen de Duitsers.

J.H. Cuijpers

soldaat,
27 jaar
J.H. Cuijpers van de Heldensedijk diende bij het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger in het toenmalige Nederlands Indië.
Hij werd gevangen genomen en overleed op 9 april 1943 in het Japanse kamp
Riathia-Siam op Java.

Martinus Tromp

schipper,
55 jaar
Martinus Tromp lag in het najaar van 1944 met zijn schip weggekropen bij de
Noordervaart. Hij overleed op 13 september 1944 nadat hij op de trap naar
het benedenruim was geraakt door kogels uit Engelse vliegtuigen.

Marinus Peeters

jongen,
13 jaar
Marinus Peeters van de Astenseweg bleef op 24 september 1944 op slag dood,
toen hij in een kippenhok geraakt werd door de eerste Engelse granaten.

Piet van de Beuken
Bernard van de Beuken
Hendrika Vestjens
Anne Sonnemans

kind,
4 jaar
kind,
3 jaar
meisje,
15 jaar
kind,
4 jaar
Piet en Bernard van de Beuken, Hendrika Vestjens en Anne Sonnemans woonden in de buurt van de Molenstraat en overleden op 9 oktober 1944 toen ze
tijdens hun vlucht voor het oorlogsgeweld in Neerkant met kar en paard op
een landmijn reden.

Engelina Nijssen-Verkoelen oma,

80 jaar
Oma Engelina Nijssen-Verkoelen was op 18 oktober 1944 samen met kleinzoon Hub aan het werk in de achterbouw van haar huis aan Steegstraat 22.
Daar sloeg een granaat in. Oma Engelina werd dodelijk getroffen en kleinzoon
Hub moest verder leven met een handicap aan zijn been.

Lot Gielens

van Bruurkestoon,
33 jaar
Lot Gielens van de Hoek kwam op 27 oktober 1944 om het leven toen hij door
een granaat werd getroffen bij de splitsing Hoek – Steegstraat.
Hij was in gezelschap van een onderduiker die een gedeelte van zijn gezicht
verloor, vervolgens door Duitsers naar Tegelen werd vervoerd en de oorlog
overleefde.

Godfried Gommans

landbouwer,
57 jaar
Godfried Gommans van de Kalisstraat werd op 27 oktober 1944 dodelijk getroffen door een granaatvuur dat de Duitsers bij een tegenaanval afvuurden.

Henk van de Kraan
Gerard van de Kraan

jongeman,
26 jaar
jongeman,
21 jaar
De broers Henk en Gerard van de Kraan woonden op de Hof en hadden zich
verstopt op de hooizolder van hun boerderij. Op 27 oktober 1944 verloren zij
het leven, toen het huis door Duitsers in brand werd gestoken en ook de hooizolder afbrandde.

Johannes Driessen

landbouwer,
67 jaar
Johannes Driessen werd op 27 oktober 1944 dodelijk geraakt door een granaat.

Hendrik Simons

71 jaar
Hendrik Simons werd op 28 oktober 1944 in Sevenum tijdens de evacuatie
dodelijk getroffen door een granaat.

Alwie Schoren

jongen,
7 jaar
Alwie Schoren uit de Dorpsstraat zocht voor het oorlogsgeweld een veilige plek
in de schuilkelder, maar hij verloor door een granaatscherf op 29 oktober
1944 het leven.

Martinus Sanders

82 jaar
Martinus Sanders van de Stoep werd in oktober 1944 ondanks zijn hoge leeftijd meegesleurd naar Venlo. Op een voor hem vreemde plaats en door
niemand herkend overleed hij op 30 oktober 1944.

Johannes van Lier

landbouwer,
43 jaar
Sjeng van Lier van de Katsberg zocht met zijn gezin beschutting tegen de vele
ontploffingen. Zij gingen naar schoonmoeder en oma Kaarle Katrienke op de
Steenoven. Daar is Sjeng, getroffen en verminkt, op 4 november 1944 omgekomen door een granaat.

Rien Berben

onderwijzer,
Rien Berben was onderwijzer in Meijel. Op de dag van de bevrijding van Heythuysen, 15 november 1944, werd hij getroffen door de inslag van een voltreffer terwijl hij met zijn gezin in een schuilkelder nabij garage Janssen zat.

Theodoor Thomas Thijssen

70 jaar
Theodoor Thijssen werd geraakt door een granaat en vervoerd naar het ziekenhuis in Tegelen. Daar overleed hij op 18 november 1944.

Aldegonda Gooden

zuster
62 jaar
Als zuster Oliviera van de Franciscanessen werkte Aldegonda Gooden vanaf
1910 in het onderwijs in Mendoet, Solo en Magelang. Vanuit Indonesië is ze
nooit in Nederland op vakantie geweest. Ze werd opgepakt en in een Japans
interneringskamp te Ambarawa op Java gezet, waar ze op 19 november 1944
overleed.

Antoon Janssen

grondwerker,
39 jaar
Antoon Janssen, vader van een gezin op de Donk, verongelukte 23 november
1944 bij zijn boerderij toen hij op een verraderlijke mijn trapte.

Wiel Antoon Verdeuzeldonk jongeman,
Corneel Verdeuzeldonk
landbouwer,

14 jaar
39 jaar
Jongeman Wiel Verdeuzeldonk werkte bij landbouwer Corneel Verdeuzeldonk
op de Steenoven. Tijdens het werk reden zij op 2 december 1944 met kar en
paard over de zandweg langs het Simonshoeksebos. Daar werd een mijn geraakt en beiden verloren het leven.

Marie Agnes Joosten

60 jaar
Marie Agnes Joosten van de Donk liep naar de waterput om water te halen. Bij
de put kwam ze op 8 december 1944 om het leven door een mijn.

Willemien Sonnemans-Houtackers

75 jaar
Zij werd getroffen door een granaat en naar het ziekenhuis in Helmond gebracht. Daar overleed ze op 10 december 1944.

Peter Jan Huijerjans

lid ondergrondse,
20 jaar
Jan Huijerjans ging als lid van de ondergrondse een mijnslachtoffer ophalen in
de Simonshoek. Daarbij kwam hij op17 december 1944 door een mijn om het
leven.

Hendrik Dings

kind,
11 jaar
Hendrik Dings van de Langstraat is op 6 januari 1945 verongelukt met oorlogsmateriaal.

Jan Brummans

18 jaar
Jan Brummans van de Vlaanderhoeve op de Heldensedijk werd door de Duitsers meegenomen. Op 9 januari 1945 is hij in Starachawiese in Polen door
oorlogsgeweld met bommen omgekomen.

Mart Ottenheijm

landbouwer
77 jaar
Mart Ottenheijm kwam terecht op een mijn en werd naar het ziekenhuis in
Helmond gebracht. Daar overleed hij aan de gevolgen op 30 januari 1945.

J. Berben

onderduiker
20 jaar
J. Berben van de Heldensedijk verbleef als onderduiker in de Roerstreek. Daar
verloor hij op 30 januari 1945 zijn leven door het oorlogsgeweld.

Frans Venner

landbouwer,
29 jaar
Frans Gerard Hubert Venner kwam in aanraking met een landmijn en werd
naar het ziekenhuis in Weert vervoerd. Daar overleed hij op 7 februari 1945.

Hendrik Trines

jongeman,
17 jaar
Hendrik Trines van bakker Trines uit de Kerkstraat ging pannen halen bij Heusen in de Vieruitersten. Tijdens het werk kwam hij op een landmijn terecht en
verloor het leven op 7 februari 1945. De heer Heusen raakte bij dat ongeluk
zijn been kwijt.

Antoon Philipsen
Jan Philipsen

landbouwer,
20 jaar
landbouwer,
19 jaar
De broers Antoon en Jan Philipsen verongelukten op 19 februari 1945 door
landmijnen, toen zij veevoeder gingen uithalen op de Vossenberg.

Toon van Heugten
Hub Rooijakkers

landbouwer,
24 jaar
landbouwer,
23 jaar
Toon van Heugten van de Nederweerterdijk en Hub Rooijakkers van de Simonshoek gingen hulp verlenen in de Simonshoek. Daarbij kwamen zij beiden
op 21 februari 1945 door landmijnen om het leven.

Maria Luijten

kind,
1 jaar
Maria Luijten van de Roggelsedijk kwam op 14 april 1945 tijdens de evacuatie
om.

Piet van den Heurik

gemeentewerker,
33 jaar
Piet van den Heurik van de Mortel ging als gemeentewerker de projectielen
opruimen die in of bij de kelder van het gemeentehuis lagen. Door de explosie
die daarbij op 15 juni 1945 ontstond verloor hij het leven.

Harrie Kessels kind,

12 jaar
Harrie Kessels van de Trambaan
werd gedood, toen hij op 8 juli
1945 bij de Vossenberg aan het
knutselen was met een tankmijn.

Lodewijk Hendrik Trienekens
19 jaar
Lodewijk Hendrik Trienekens van
de Venloseweg langs de Noordervaart was op een akker aan het
werken. Daar lagen nog veel landmijnen. Op 18 februari 1946 werd
hij door zo’n landmijn dodelijk verwond.

Jan van Doorn
mijnenruimer, 19 jaar
Jan van Doorn uit Someren was op
21 februari 1946 in Meijel langs de
Noordervaart mijnen aan het ruimen. Rond tien uur in de morgen
werd een ontploffende landmijn
hem noodlottig.

