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19 Heibloem
ligging NAD-kamp

Het kamp van de Nederlandse Arbeidsdienst
Eind mei 1940 werden alle Nederlandse militairen uit krijgsgevangenschap ontslagen. Door de toename van het arbeidspotentieel
dreigde massale werkeloosheid met daarbij behorende onrust
voor de Duitsers in bezet Nederland. Dat was de reden dat de
Nederlandse Opbouwdienst werd opgericht voor o.a. herstel van
oorlogsschade, dijkverzwaring en bosaanleg. Zo hoopten de Duitsers vrijwilligers voor hun leger te krijgen. Er melden zich 54.000
man waaronder maar weinig Duitsgezinden. Omdat men bang was
dat de Opbouwdienst een anti Duitse koers zou gaan varen werd
de dienst weer opgeheven en werd de Nederlandse Arbeidsdienst
opgericht.Vanaf maart 1941 moesten alle dienstplichtigen zich bij
de NAD aanmelden. In 1942 waren in Nederland een 50-tal kampen in gebruik. In 1942 werd op de Heibloem door Bouwmij
Wilma een dergelijk kamp gebouwd, dat na de oorlog het begin
zou gaan vormen van het huidige kerkdorp. Het kamp bestond uit
een zestal barakken voor de manschappen, een barak voor het
hoofdkader en het kader, een keuken met kantine, een paardenstal (vervoer werd toen nog grotendeels met paardentractie uitgevoerd), toiletgebouwen, ingangsgebouw met wacht,
administratie en ziekenboeg, foerier-ruimte en enkele vijvers voor
bluswater.
De dienstplichtigen
werkten een half
dagdeel onder leiding van zowel
pro- als anti-Duits
kader aan beekverbeteringswerken
van o.a. de Roggelsebeek en enkele
ontginningen. Het
andere dagdeel
werd besteed aan
sport en ontspanning. De Heidemij was bij de leiding van de werken betrokken. De dienstplichtigen kregen een zakgeld van 0,25
tot 0,75 afhankelijk van hun rang uitbetaald. Stemkens uit Roggel
zorgde voor brood en Crommentuyn uit Meijel bezorgde de
melk.Vervoer ging allemaal te voet naar Baexem waar toen een
treinstation was. Bellen kon bij Harrie Hillekens, die een winkel
runde aan de Schaapsbrug. Het klooster Heibloem was door de
Duitsers in augustus 1942 in beslag genomen. In de loop van 1944
doken veel dienstplichtigen onder en na Dolle Dinsdag in september 1944 werd het kamp door de meesten verlaten . Op een
gedeelte van de fundamenten en van enkele gebouwen werden

