
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

Vrijdag 8 oktober – H.Mis op Baronsberg - aanvang 18.30 uur

Jaardienst Lena Weerts-Briels

Zaterdag 9 oktober – Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

Hub Zeuren

Jaardienst Marianne Nabben - van Beek

Zaterdag 23 oktober – Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

Broer Berghs

Jaardienst Jac Didderiëns

Uw nieuws hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com

Meer informatie over de
parochie H. Johannes de
Doper en cluster Tabor
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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Bestuursleden:
Jos Salemans
Jac Slabbers

Huub Ronckers
info@heemkundebaexem.nl

Dorpstraat in de jaren 60 met links nog de oude Kosterij, 
inmiddels al lang  afgebroken.

Voor meer historische foto’s van Baexem verwijzen we u graag 
naar onze website: www.heemkundebaexem.nl 

Heeft u foto’s of andere documenten 
die wij mogen scannen ter vergroting 

van ons archief, neem dan a.u.b. contact 
op met een van de bestuursleden. Na 

het scannen krijgt u uw materiaal weer 
terug.

mailto:info@heemkundebaexem.nl
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hartvoorbaexem@gmail.com
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Wooncarrière; informatieavond over de kansen voor starters

Wil jij als starter de eerste stappen zetten op de woningmarkt? Dan wil je natuurlijk goed voorbereid zijn 
om de juiste keuzes te kunnen maken. 
Kom op woensdag 20 oktober 2021 van 19.30 tot 21.30 uur naar de wooncarrière informatieavond bij 
Bibliocenter Weert. Je krijgt handige inzichten en concrete tips over alles wat te maken heeft met wonen.
De volgende deskundigen geven uitleg en advies en beantwoorden je vragen: 

Het Zuiderhuis 
Advies over financiële planning: wat kan en wil je betalen voor je woning en alles wat daarbij komt 
kijken? Je krijgt praktische tips om dit overzichtelijk in kaart te brengen.
Dwars Makelaars
De makelaar legt uit hoe je door de jaren heen, als stel of als gezin, je wooncarrière opbouwt en waarom 
het interessant kan zijn om je mogelijkheden tot het kopen van een woning op een rijtje te zetten. 
Notariaat In de Tiendschuur
De notaris vertelt waarom het voor samenwoners belangrijk kan zijn om een samenlevingsovereenkomst 
en testamenten te maken. 
Wonen Limburg
Een medewerker van Wonen Limburg legt uit hoe iemand zich kan inschrijven bij www.thuisinlimburg.nl 
en hoe 'thuisinlimburg' werkt.
Gemeente Weert
De gemeenteambtenaar geeft informatie over de startersregeling, de ervaringen die de gemeente heeft 
in relatie tot de bestaande woningvoorraad, informatie over demografische ontwikkelingen (vergrijzing, 
nauwelijks toename aantal starters) en waarom de gemeente geen nieuwe starterswoningen opneemt in 
de plannen.  

Aanmelden voor de informatieavond 
kan via:
www.bibliocenter.nl/wooncarriere.

Voor meer informatie over deze avond 
kun je bellen naar Els Meeuwissen
088-2432030 of een email sturen naar 
e.meeuwissen@bibliocenter.nl.
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Kunstlessen LEUDAL - Hedendaagse kunst

op maandagavonden

v.a.  20 september 2021  in Baexheimerhof.

De cursus omvat 14 lessen wekelijks op maandag van 

19.30 tot 21.00 uur (90 minuten) t/m 20 december 2021 

en een dagexcursie.

De lessen zijn voor iedereen toegankelijk en zijn 

aantrekkelijk geïllustreerd met moderne mediamiddelen 

op groot videoscherm. Inclusief beknopt naslagwerk.

U kunt ook vrijblijvend de eerste les in september volgen en daarna beslissen.

Info bij:

Info@ jancmpeeters.nl   of  0475-451981
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