
groep(en) zelf voor zorgen dat deze behoeftes 
ook daadwerkelijk ingevuld kunnen worden. 
Uit bijeenkomsten met de gemeente en 
met de inwoners van Baexem bleek dat het 
gedachtengoed van ‘Hart voor Baexem’ erg 
positief ontvangen werd en daarna was de 
oprichting dan ook snel een feit. 

Met elkaar, voor elkaar
Elk jaar organiseert Hart voor Baexem, het 
liefste samen met andere verenigingen/ 
groepen, een grote dorpsactiviteit. In 2014 
werd met hulp van een aantal Baexemse 
ondernemers en de Zonnebloem een dorps-
brunch georganiseerd waarmee 300 deel-
nemers getuige waren van de officiële start 
van ‘Hart voor Baexem’. Middels een ludieke 
actie werden 2 initiatieven (meer activiteiten 
voor jongeren en een activiteitenkalender) 
uitgekozen waar de dorpscoöperatie mee 
aan de slag is gegaan. De activiteitenkalender 
is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel 
van de website van ‘Hart voor Baexem’. Ook 
werd een start gemaakt met het organiseren 
van activiteiten voor de jongeren in Baexem. 
Voor de jonge tieners zijn activiteiten en 
feestjes georganiseerd en voor de oudere 
tieners is, in samenspraak met deze groep, 
een concreet plan bij de gemeente ingediend 
voor een JOP (Jongeren Ontmoetings Plaats) 
welke begin 2015 werd gerealiseerd. 

van een kleine kern…
Baexem

Portret

Hart voor Baexem verbindt bewoners, 
verenigingen en ondernemers. 

Het is inmiddels bijna 4 jaar geleden dat 
een groep van 7 inwoners van Baexem het 
initiatief nam tot de oprichting van dorps-
coöperatie ‘Hart Voor Baexem’. Sindsdien 
organiseert ‘Hart voor Baexem’ samen met 
haar ruim 400 leden, lokale verenigingen 
en ondernemers, diverse activiteiten om de 
leefbaarheid van Baexem duurzaam te waar-
borgen. Vanuit een ‘droombeeld’ verbindt de 
dorpscoöperatie bewoners, verenigingen en 
ondernemers. Verder fungeert de coöperatie 
als eerste aanspreekpunt voor de gemeente 
als er zaken in Baexem spelen of als ergens 
advies voor nodig is. 

Baexem is een van de dorpen in de gemeente 
Leudal en heeft ca 3.000 inwoners. In 2013 
ontstaat rond Kerstmis het idee om een  
dorpscoöperatie op te richten. De initiatief-
nemers formuleren het ‘droombeeld’ dat 
Baexem een dorp zal zijn en blijven waar 
mensen ‘lekker leven’ omdat ze met elkaar 
in verbinding staan door samen activiteiten 
te organiseren en te beleven; een dorp waar 
pro-actief en positief met (nieuwe) uitda-
gingen wordt omgegaan door iedereen; een 
dorp waar jeugd, werkenden en ouderen 
aandacht hebben voor elkaars belangen en  
behoeftes en waar de bewoners er als 
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Het hoogtepunt in 2015 was de organisatie 
van ‘The Passion’ op Paaszondag. Een uniek 
muzikaal evenement waarbij, in samenwer-
king met diverse verenigingen uit Baexem, 
geld ingezameld werd voor de restauratie van 
de kerktoren die in 2013 grote stormschade 
opgelopen had. Ruim 700 bezoekers genoten 
van een indrukwekkend en sfeervol muzikaal 
evenement waarbij inwoners van Baexem het 
Paasverhaal op een eigentijdse en ludieke  
wijze brachten. Met een opbrengst van meer 
dan €5.000 overtrof dit evenement alle 
verwachtingen. ‘The Passion’ had een positief 
effect en vergrootte de bekendheid en het  
(actieve) ledenaantal van de dorpscoöperatie.  
Dit was gelijk zichtbaar met een hoge opkomst  
tijdens zowel Burendag als NLdoet, waarbij 
vrijwilligers ‘de Klockeberg’, een historisch 
stukje Baexem, onder handen nam en een 
Heemkunde tuin aanlegde op het molenterrein. 

In 2016 werd gedurende een periode van 
6 maanden de hoofdstraat van het dorp 
gerenoveerd. Samen met andere verenigingen 
werd tijdens de Baexemse kermis een groot 
openingsfeest georganiseerd. Nadat de 
burgemeester, werthouder en de pastoor de 
vernieuwde straat op originele wijze geopend 
hadden, vond er een drukbezocht dorpsfeest 
plaats dat afgesloten werd met een barbecue. 
Tijdens deze kermis ontstond er ook een 
bijzondere samenwerking tussen de lokale  
horeca ondernemers van Baexem. Ze sloegen 
de handen ineen en organiseerden alle feesten 
rondom de kermis in een grote feesttent, die 
ze samen met ‘Hart voor Baexem’ midden in 
het dorp hadden neergezet. 

Het meest recente project organiseerde ‘Hart 
voor Baexem’ samen met het ‘Samen Zorgen 
Huis Leudal’ in Baexem. Meer dan 50 vrijwilli-
gers voerden tijdens NLdoet werkzaamheden 
uit op het voormalige klooster Mariabosch. 
Vanaf 2018 wil het ‘Samen Zorgen Huis Leudal’, 
als ‘kort bij thuis ziekenhuis’, deskundige 
zorg bieden aan patiënten die nu opgenomen 
moeten worden in het ziekenhuis. Binnen dit 
project spelen vrijwilligers een belangrijke rol. 
Mede dankzij de inzet van ‘Hart voor Baexem’ 
hebben diverse vrijwilligers zich structureel 
verbonden aan dit nieuwe project in Baexem.
 
Sinds de oprichting van ‘Hart voor Baexem’ 
heeft de dorpscoöperatie nieuwe verbindingen 
gerealiseerd tussen haar leden, vrijwilligers, 
verenigingen en ondernemers. In korte tijd 
heeft de dorpscoöperatie een groot aantal  
leden aan zich verbonden die ook als vrijwilli- 
ger actief bijdragen aan de duurzame leef-
baarheid van Baexem. Het is mede dankzij de 
structurele inzet van deze vrijwilligers dat de 
continuïteit van opgestarte projecten gewaar-
borgd blijft. 

Bezoek de website 
www.hartvoorbaexem.nl voor meer 
informatie over Hart voor Baexem.

Sfeerbeeld van ‘The Passion’ in Baexem

http://www.hartvoorbaexem.nl

