
LAAT JOUW HART 
KLOPPEN VOOR 

BAEXEM!

Hart voor Baexem

Veel harten kloppen voor Baexem en dat maakt Baexem hartstikke levendig. 
Veel Baexemers zetten zich in voor een bruisend Baexem of zijn verenigd 

via ons sterke verenigingsleven. Het zorgt voor trots, diep van binnen, ook 
vanuit Hart voor Baexem. Het is niet altijd zichtbaar, maar daar brengen we 

verandering in. Samen met lokale kunstenaar Patrick Kusters hebben we een 
speciaal hart gemaakt. Heb jij het al gezien in het dorp? Hoe mooi zou het zijn 

als iedereen zijn hart voor Baexem laat stralen. Doe jij ook mee? 

KOOP EEN HART



VAN EN VOOR BAEXEM
Op 14 november is er een groot hart bij de kerk geplaatst. 

 Het hart is van én voor ons allemaal. Maar ook jij krijgt de kans 
om je eigen hart te kopen. Een speciaal hart voor thuis. Gemaakt 
van draadstaal om voor het raam of in de tuin te plaatsen. Én om 
zelf te decoreren, zoals met Kerst, Carnaval of Pasen. Zo dragen 

we samen onze trots voor Baexem uit en laten we het 
in het hele dorp zien!

KOOP EEN HART
Bemachtig jouw eigen HART al voor € 20 (40x40 cm), voor €35 
(leden €30) (70x70 cm) of voor €200 (150x150 cm). Dat kan op 

28 november van 10.00 tot 12.00 uur bij het kraampje op het veld 
bij de kerk. Je kunt ook onderstaande strook invullen. Deze kun 

je mailen naar hartvoorbaexem@gmail.com of appen naar Judith 
Raaijmakers (06-51540273) of Ivonne Munnecom 

(06-2722548). Heb je vragen? Neem dan ook contact met hen op.

Naam: Telefoonnummer:

E-mailadres:

Mail de strook naar hartvoorbaexem@gmail.com of app deze naar 

Judith Raaijmakers (06-51540273) of Ivonne Munnecom (06-2722548). 

Hart 40x40 cm €20 Hart 70x70 cm, (incl. grondpen) €35 

Hart 150x150 cm (incl. grondstandaard) € 200

Hart voor Baexem

Adres:

Met dank aan: 


