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Het eerste meezingconcert sloeg in als
een bom! Ons publiek - dat vooral
bestaat uit bewoners van de
zorginstelling en de aanleunwoningen was door het dolle heen. Allemaal
liedjes die ze van vroeger kenden … wat
jammer dat ze zich de refreinen niet
meer helemaal herinnerden … Bij het
tweede meezingconcert, op 29
november, lagen er blaadjes met
teksten op tafel. Er werd driftig
meegezongen en koor en publiek
vermaakten zich uitstekend. Wilt u een
keertje vrijblijvend meezingen? Vanaf
17 januari bent u van harte welkom
vanaf 14:30 uur in het restaurant van
Croonenhoff aan de Veldstraat in Heer.
Na afloop trakteren wij u op een kopje
koffie of thee!

Stichting Buurtnetwerk Heer is de
centrale wegwijzer voor iedereen die in
Heer advies of ondersteuning nodig
heeft voor buurtinitiatieven.

Meezing concerten

Op zondag 1 december werd mgr. dr.
Everard de Jong geïnstalleerd als
opvolger van pastoor Horsch. Naast
zijn taken als pastoor en hulpbisschop
gaat hij zich inzetten voor de
ontwikkeling van een centrum voor
Geloof en Wetenschap in Maastricht.

Fijne feestdagen
Gelukkig

Nieuwjaar
Kijk voor de volledige tekst op
www.buurtplatformheer.nl
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Petrus Banden terug in Heer

Buurtagenda

Kleine geschiedenis
De kerk van Heer, de Sint Petrus-Banden,
is vernoemd naar de apostel Petrus,
welke geboeid werd door Herodus. Na de
bouw van deze kerk verscheen een
stenen beeld op het naar hem genoemde
Plein Sint Petrus-Banden. Dat beeld heeft
veel te verduren gehad. Door de
weersinvloeden werd het aangezicht
minder. Voetbal spelende jongeren
konden niet bevroeden dat het hoofd niet
bestand was tegen een ferme schop. Het
hoofd viel en werd ‘herplakt’. Een ludiek
verhaal doet de ronde dat enige jaren
erna een vrijend koppeltje bij de
sportzaal in een auto wat onrustig te keer
ging. Daarbij werd de handrem per
ongeluk ingedrukt. De auto liep achteruit
tegen de sokkel en de Heilige Petrus viel
door de achteruit. Einde oefening voor
beiden. Het beeld lag in gruzelementen
en het keerde niet meer terug.

Maandag 30 december met de
Kluiverkes speuren naar oliebollen,
chocomel, wafels en meer in Heer en
Eyldergaard. Van 13:30 tot 16:00 uur.
Vertrek bij het scoutinggebouw Opgeven
op vrijdag 27 december.

Het vervolg
Het plein werd daarna - er waren ooit een
milieuperron, zandbank, sporthal en de
zogenaamde ‘trepkes’-woningen - een
groot hemelwater opvang bassin. De
plannen, de tekeningen en de uitvoering
hebben wat op zich laten wachten. Maar
er zit nu flink schot in de
werkzaamheden. Eind dit jaar moet het
gereed zijn. Het wordt dan omgedoopt tot
Park ’t Vloot. Voor diegene die dit niet
weten, ooit stroomde daar een bron, die
‘t Vloot heette.

Inkleding park
Er stonden grote, dikke bomen aan de
Sterre der Zee. Velen waren ziek en zijn
gekapt. Eén boom staat nog fier
overeind. Eén zieke markante stam is
behouden gebleven. De buurt kon
aangeven wat er mee kon gebeuren.
Men koos voor een uitgezaagd
kunstwerk. Het werd … Sint PetrusBanden. Weliswaar is de stam
aangetast. En de weersinvloeden zullen
de komende tijd ook hun invloed uiten.
Maar voorlopig is hij terug. De Heilige
Petrus kijkt fier over het park ’t Vloot en
naar de kerk van Heer. In de onderste
lagen van die stam zijn enkele
muzieknoten gegraveerd, die verwijzen
naar het volkslied van Heer. Het park ’t
Vloot zal te zijner tijd officieel geopend
worden. Maar ga nu al kijken hoe het
gestalte krijgt in al zijn vormen.
Struiken, bloemen, planten,
speeltoestellen en bomen zullen het
geheel divers, prachtig en mooi maken.
Een kleurenpallet zal ieder jaargetijde
van zich doen spreken én Heer
behoeden voor hevige wateroverlast. In
de rug van de Heilige Petrus zal ooit
een vogel zijn nest vinden alwaar een
nieuw leven begint, net zoals voor dit
park ’t Vloot.

Woensdag 1 januari traditioneel
nieuwjaarstreffen in Aen de Wan van
12:00 tot 14:00 uur, in samenwerking
met het Buurtnetwerk, kerkbestuur en
verenigingen. Loop gezellig binnen!
Einsteinstaat 32.
Vrijdag 3 januari met de Kluiverkes naar
Toverland. Opgeven op vrijdag 27 dec.
Info: P. Nelissen 06 55542482.
Zaterdag 18 januari oetrope
jeugprinsepaar in Aen de Wan vanaf
19:00 uur.
Zondag 19 januari oetrope prins van de
Sjraveleirs om 14:00 uur en receptie
vanaf 15:30 uur in Aen de Wan.
Inloopuurtje Buurtnetwerk Heer in
2020, elke eerste maandag van de
maand, vanaf 19:00 uur. Onderwerpen:
6 jan
omgevingsvisie en burendag
3 feb
burgerbegroting en
vergroening van de wijk
2 maart burendag en verkeer in Heer.
Wilt u meedenken? Heeft u vragen? U
bent van harte welkom in Huiskamer
Sjuif a-en, Gerard Walravenstraat 92a.
De eerstvolgende bijeenkomst van het
Buurtnetwerk is op 20 maart, om 20:00
uur in Aen de Wan.

