
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

Zondag 31 oktober – Korte Allerzielenviering op de begraafplaats Kasteelweg

Aanvang 15.00 uur, waarna zegening van de graven op de Begraafplaats aan de Kasteelweg

Zaterdag 6 november– Kerkdienst - aanvang 15.00 uur

- St. Caecilia Fanfare Aurora 

- 3e jaardienst Etty Francot-Penris

- Jaardienst Leo Verkoelen en Anna Elisabeth van Ratingen

- Jaardienst Maria Petronella Verkoelen

- Jaardienst Hubertus Antonius Bonifatius Peters

Zaterdag 20 november – Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

- Jaardienst Theodorus Berghs en Maria Meulenberg 

- Louis Cuypers en Catharina Janssen

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

Stationstraat (vroeger Café Wouters, daarna pand Bonten), gezien 
vanaf de richting waar nu de spoorlijn ligt.

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

Zonnebloem Baexem, proficiat met jullie 40-jarig jubileum en bedankt voor het mooi versierde   

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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Sinterklaas & pieten,

“Van harte welkom in Baexem!!”

Sinterklaas heeft laten weten op zondag 14 

november naar Baexem te komen. Hij zal met een 

aantal Pieten zondagmiddag om 15.00 uur 

arriveren in Baexheimerhof.

Alle kinderen uit Baexem worden van harte 

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Sinterklaas 

zou het fijn vinden als er kinderen zijn die een 

liedje willen zingen of een dansje willen doen.

Een uitnodiging voor deze middag met een 

mooie kleurplaat ontvangen jullie nog via 

Basisschool Harlekijn, Hoera Uk Soos en 

Kinderopvang ’t Kroekestöpke.

zondag

14
november
15.00 uur

In Baexheimerhof
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