
Kloppend Hart van Baexem

Aan alle inwoners van Baexem!

U kijkt nu naar het nieuwste project van Hart voor Baexem.

Op deze TV zal informatie verschijnen welke van belang of interessant kan zijn voor de 
inwoners van Baexem. 

Hartelijk dank:

• SPAR Synco, voor het ter beschikking stellen van de mooie plek voor het raam!

• Mede mogelijk gemaakt met de financiën van de vroegere Dorpsraad!

• Gemeente Leudal voor de subsidiëring van dit project!
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Parochie H. Johannes de Doper

Zaterdag 17 juli – Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

Jrd. Wiel Brouwers

Etty Francot-Penris vanwege verjaardag

Jrd. Maria Elisabeth Roost

Jrd. pastoor J.W.H. Janssens 

Zaterdag 31 juli – Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

jrd. Wiel Venner en Toos Venner-Jorissen

Mia Geraats-Cleutjens namens de buurt

Uw nieuws hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com

Meer informatie over de 
parochie H. Johannes de 
Doper en cluster Tabor
vind u op: 
www.clustertabor.nl 

Bibliocenter zoekt 
taalvrijwilligers voor de 

Open Inloop Taal in 
Baexem en Heythuysen.

Zie de website van
Hart voor Baexem

of
informatie bij Toos 

Jenniskens van 
Bibliocenter via

tel. 088-2432000
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Nu te verkrijgen bij de SPAR:
Ron´s BierXperience

#bier #stoer #nononsense #inspiratie 
#ronsbierxperience #verder #jrvindthetbijspar

www.spar.nl www.ronsbierxperience.nl
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Uw nieuws hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com

In 2021 bestaat Schutterij St Jan Baexem 350 Jaar!!

Vanwege de Corona maatregelen helaas 'nog' geen 
feestelijkheden, die komen nog, maar al vast een 

voorproefje in het mooie grote Hart van  Baexem 💙
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Uw nieuws hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com

Beste inwoners van Baexem,

Een week geleden, 10 juni 2021, is het bewonersspel
‘HIERbeginthet’ gestart in Baexem, dat in het teken staat
van de warmtetransitie in Leudal.
Zo’n half jaar geleden heb ik contact opgenomen met
alle dorpsraden in Leudal om de animo na te gaan voor
het deelnemen aan zo’n vorm van participatie.
In Baexem hebben we in Ton Holleboom een persoon
gevonden die veel affiniteit heeft met dit thema en dit
project wilde trekken. Vandaar dat Baexem een van de
zes kernen is van Leudal waar dit spel nu gespeeld
wordt.
Met dit bericht wil ik de inwoners van Baexem ervan op
de hoogte brengen dat het spel inmiddels in volle gang is
met zo’n 26 deelnemers in Baexem, maar dat er nog
altijd deelnemers bij kunnen. En natuurlijk kunnen leden
van Hart voor Baexem ook zelf meedoen.

Aan het eind van het bewonersspel zal er een buurtborrel
georganiseerd worden waarbij ook de wethouder aanwezig
is. Via de volgende link kunnen inwoners van Baexem zich
aanmelden: www.hierbeginthet.nu

Met vriendelijke groet,

Mike Ummels,
Beleidsmedewerker milieu, gemeente Leudal
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Uw nieuws hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com

Het zomerterras is geopend in 
de weekenden bij goed weer 

en is gelegen bij de Jeu de 
Boules baan naast 

Baexheimerhof.

k
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