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De onthulling werd opgeluisterd door de Fanfare, het Zangkoor, de
Gild en de schooljeugd.
Tevens waren de burgemeesters van Boxmeer en Weeze (Duitsland)
hierbij aanwezig.

Oude kerk

Het monument werd onthuld(vlnr) door:
•

•
•

Miet (Maria) Jans, zuster van het
jongste slachtoffers.
Burgemeesters van Soest, (Boxmeer)
Burgemeester Francken, (Weeze)
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Maashees 6 juli 1939 - Oirlo 16 oktober 1944

Martien Jans is het jongste slachtoffer uit Maashees, hij is maar 5 jaar geworden. Begin oktober
1944 was o.a. de familie Jans geëvacueerd van Maashees naar de Meerloseweg 16 in Oirlo. Bij een
granaat aanval op 16 oktober 1944 op zijn evacuatie adres, bij de familie Muijsers, werd hij
getroffen door een granaatscherf en overleed ter plaatsen. Ook zijn zusje Stientje werd getroffen. Zij
overleefde het maar was van af dat moment vanaf haar middel verlamd.

Antoon Lenssen:

Maashees 13 december 1916 - Birma Spoorlijn 26 april 1945

Antoon ging in juli 1936 in dienst als dienstplichtig soldaat. Op 2 maart 1937 ging hij een verbintenis aan voor ‘Overzeese Militaire Dienst’ als
ziekendrager en vertrok hij op 28 juli 1937 van Rotterdam naar Jakarta en vervolgens naar zijn kazerne in Magelang op midden Java. Nadat
Nederland op 7 december 1941 de oorlog verklaarde aan Japan begon Japan ook met aanvallen op Nederlands-Indië.De KNIL (Koninklijk
Nederlands Indisch Leger), waar ook Antoon deel van uitmaakte, had hier geen antwoord op met als gevolg dat op 8 maart 1942 NederlandsIndië capituleerde. Door deze capitulatie waren in een keer alle KNIL militairen krijgsgevangenen van de Japanners.
Op 8 maart 1942 zat Antoon in de KNIL kazerne te Magelang waar hij vanaf die dag ook krijgsgevangene werd. Op 29 October 1942 werd hij
overgeplaatst naar de plaats Thanbyuzayat in Birma. Daar moest hij aan de Birma spoorweg werken. Later is hij weer verplaatst naar “Wang Po”
(Thailand) ook aan de Birma spoorlijn waar hij op 26 april 1945 aan malaria in een hospitaal is overleden. Zijn lichaam is toen begraven bij het
hospitaal en na de oorlog herbegraven op het ere kerkhof Chungkai War Cemetery in Kanchanaburi ook in Thailand.
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Groesbeek 4 januari 1911 – 10 mei 1940 Dubbeldam

In 1939 werd, onder de toenemende oorlogsdreiging, een nieuw regiment
opgericht.
In mei 1940, kort voor het uitbreken van de tweede wereldoorlog werd
deze brigade vergroot tot een ‘Lichte Divisie’, totaal 5190 man. Daar was
Hen er één van. Hij was gelegerd in Dubbeldam en op 29 jarige leeftijd en
daar op de 1e dag van de oorlog gesneuveld.

Jan van Es
Boxmeer 25 april 1910 – Sri Lanka 19 maart 1942
Jan van Es was getrouwd met Klara Stensen zij hadden 4 kinderen Gerda, Henk, Jan en An en woonden in de Fuus (vroegere melkfabriek). Jan van
Es was als ziekenverpleger gestationeerd op de Hr.MS. Colombia. echter na de oorlogsverklaring van Nederland aan de Japanners op 8 december
1941 werden alle koopvaartdijschepen geconfisqueerd door de Nederlandse marine. Vanaf dat moment was Jan matroos. Het schip waar hij
opvoer werd naar Sri Lanka gerstuurd om onderzeeboten te ondersteunen. Bij de tussenstop in Sri Lanka is hij door onbekende oorzaak
verdronken op 19 maart 1942. Hij is begraven in de hoofdstad Colombo in Sri Lanka op het ere kerkhof “Kanatte General Cemetery”. Op 6
januari 1948 kreeg hij postuum van de ministerie van Marine een certificaat en het Oorlogsherinneringskruis aangeboden aan zijn weduwe Klara
die inmiddels naar Tilburg was verhuist.
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An Bekkers
Maashees 6 december 1907 - (Oud) Bergen 21 oktober 1944.
An was geëvacueerd bij de familie Huijbers in Bergen (nu Oud Bergen). Op de fatale dag, 21 oktober 1944 kwam zij terug van de bakkerij van de
toenmalige familie Niesten. De bakkerij stond bij het eerste kruispunt als je van de pont af komt in Oud Bergen.
Op ongeveer 200 meter van de plaats waar An geëvacueerd was. Op de terugweg naar de boerderij is zij geraakt door een Engelse granaatscherf.
Na bediend te zijn is An overleden op haar evacuatieadres. Zij is tijdelijk begraven geweest naast de boerderij op het kerkhof. Op 27 april 1945 is
zij herbegraven in Maashees.
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De ‘Last post’ Ron Lenssen

Concert Fanfare

