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PERSBERICHT
DORPSBRUNCH ‘HART VOOR BAEXEM' GROOT SUCCES!
Een kleine 300 inwoners uit Baexem zijn op 31 augustus bij het officiële startsein aanwezig geweest
van de Dorpscoöperatie Hart voor Baexem. Dat startsein is gegeven door burgemeester Verhoeven
door het aansnijden van een lekkere taart, aangeboden door een onderneemster uit Baexem. In de
mooie toespraak van de burgemeester haalde hij aan dat dit initiatief volledig past in de ontwikkeling
van de terugtredende overheid en hij feliciteerde Baexem dan ook van harte met de oprichting van
deze dorpscoöperatie. Aansluitend kon iedereen genieten van een uitgebreide brunch die door de
gulle ondersteuning van een groot aantal ondernemers uit Baexem geheel gratis aangeboden kon
worden.
Tijdens de brunch zijn 5 ideeën gepresenteerd, die door het kersverse bestuur van de coöperatie
waren geselecteerd uit alle ideeën die de inwoners van Baexem eerder hadden ingebracht tijdens de
eerste bijeenkomst van Hart voor Baexem in maart. Vervolgens zijn op ludieke wijze 2 ideeën
uitgekozen waar de coöperatie als eerste mee aan de slag zal gaan. De eerste keuze viel op het idee
om meer activiteiten voor de jeugd te gaan organiseren. Daarmee werd de eerdere oproep van een
vader, die zelf in Baexem opgegroeid is, om weer net als vroeger leuke plekken voor de jeugd te
hebben van harte ondersteund. Het tweede idee waar het hart voor open ging, was een
activiteitenkalender op internet zodat inwoners gemakkelijk te weten kunnen komen welke
activiteiten er zijn en waar ze elkaar kunnen treffen.
Nadat Willy Rooswinkel enthousiast gesproken had over de activiteiten van de seniorenvereniging in
hun jubileumjaar werd de brunch afgesloten met korte toelichtingen over een aantal lopende
initiatieven in Baexem. Patrick Kusters en Martin Koldenhof vertelden over hoe een jongeren
ontmoetingsplaats (JOP) geregeld zou kunnen worden en Richard Grabert riep iedereen op met hem
en gemeente mee te denken over de herinrichting van de Dorpstraat waarvoor de gemeente
inmiddels een mooi bedrag beschikbaar heeft gemaakt. Pieter van der Hooft en Nicky Martens
vertelden over de plannen voor een ‘Samen Zorgen Huis’ bij Mariabosch en hoe dit initiatief inspeelt
op de noodzaak om zorg dichter bij huis en vrijwilligers te brengen. Tot slot daagde pastoor Vankan
op originele wijze 2 verenigingen en de nieuwe coöperatie uit om het komend half jaar een
geldbedrag op te halen voor de restauratie van het dak op de kerk.
Dat veel inwoners enthousiast zijn over de nieuwe coöperatie werd nog eens extra bewezen toen na
afloop van de brunch bleek dat er op die dag al ruim 200 inwoners hadden besloten om lid te
worden. Een prima start voor een Hart, dat vooral zal gaan kloppen als veel inwoners er plezier in
hebben om samen activiteiten te organiseren en te beleven!
Dorpscoöperatie Hart voor Baexem UA is definitief van start vanaf 31 augustus 2014 met de 7
initiatiefnemers als eerste bestuur: Peter Francot (bestuurslid), Geert Janssen (penningmeester),
Nicky Martens (bestuurslid), Johan Mulder (voorzitter), Rob Peeters (bestuurslid), Judith Raaijmakers
(secretaris) en Luuk Venner (bestuurslid).
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Inwoners van Baexem kunnen zich als lid inschrijven voor een bedrag van EUR 2,= per jaar, waarbij
het eerste jaar loopt t/m december 2015, het lidmaatschap is gratis als je jonger dan 16 bent.
Inschrijfformulieren en andere informatie kunnen opgevraagd worden bij het secretariaat of per
email. Ook ideeën en/of wensen voor Baexem blijven welkom op hartvoorbaexem@gmail.com.
De dorpscoöperatie wordt gerund door en voor inwoners van de kern Baexem en maakt energie
binnen Baexem vrij om de leefbaarheid duurzaam te waarborgen. Het ‘droombeeld’ voor de
toekomst is dat Baexem een dorp zal zijn en blijven waar mensen ‘lekker leven’ omdat ze met elkaar
in gesprek zijn en samen activiteiten organiseren en beleven. Een dorp waar pro-actief en positief
met (nieuwe) uitdagingen wordt omgegaan door de bewoners. Een dorp waar jeugd, werkenden en
ouderen aandacht hebben voor elkaars belangen en behoeftes en waar de bewoners er als groep(en)
zelf voor zorgen dat deze behoeftes ook daadwerkelijk ingevuld kunnen worden.
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