
Kaalheide, 10 mei 2020 

 

Heilig-Hart gearriveerd en geplaatst op Kaalheide. 

Wat begon met een grap en een verhaal heeft geresulteerd in de uiteindelijke plaatsing van het grote 

beeld in ons Mariapark. Velen zullen het beeld herkennen. Jarenlang stond het naast hoeve 

Schifferheide bij de ingang van de steenhouwerij Hilgers. Formeel gezien de laatste parochianen van 

Kaalheide, die woonden binnen de parochiegrenzen. Met de verkoop van de hoeve en de 

herbestemming was de toekomst voor O.L.H. een beetje ongewis. Gelukkig wisten we via familiaire 

banden contact te leggen met de eigenaar. Wat een geluk, ook dat was een echte ‘Kaalheidsjer jong’ 

en Peter Dammers zei volmondig ja en stelde ons het beeld belangeloos ter beschikking. Daarnaast 

bod hij ons ook aan een plan te bedenken om O.L.H. op Kaalheide te krijgen. En zo geschiede. Op 

donderdag 30 april brachten Peter Dammers en Ivo Rook, de eigenaar van een grote vrachtwagen en 

takelauto, het beeld inclusief bloembak geheel kosteloos naar ons park. 

 

 

 

 

 

Nadat Peter en Ivo hun klus hadden geklaard, werd het beeld aan een schoonheidsbehandeling 

onderworpen. Na twee uurtjes schrobben met Dusty en verfrissende douche met de hogedrukspuit 

straalde het prachtige beeld in oogverblindend wit. ‘s Vrijdags werden de stenen rond de sokkel 

geplaatst en afgelopen zaterdag werd de bloembak gevuld met echte zomerbloeiers. Overigens heeft 

het beeld al een aantal reacties losgemaakt. Een parochiane bood spontaan aan de bloemen te 

sponsoren en ander parochiane ging spontaan opzoek naar een nieuw hoofdje voor de linker engel. 

Wij zullen binnenkort een paar kleine cosmetische ingrepen laten plaatsvinden en dan straalt het 

beeld weer in oude glorie. Wij hopen dat u ons enthousiasme deelt over deze nieuwe blikvanger van 

ons Mariapark en dat Onze Lieve Heer letterlijk zijn zegenende hand uitstrek over onze parochie en 

alle voorbijgangers. Natuurlijk gaat er een groot dankjewel naar: Peter Dammers en Ivo Rook !!!!! 

 

 

 

 

 

 

Heilig Hart van Jezus, op U vertrouw ik ! 


