
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 12 maart– Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

jaardienst Sjeng Cuijpers en Marieke van Ratingen

jaardienst Jan Koolen en Cato Koolen-Orbon

jaardienst Mia Orbon

Jac Didderiëns vanwege verjaardag

jaardienst Dré van Rooij

jaardienst Bozena Kozlowska en Czeslawa Gorniewicz

Zaterdag 26 maart– Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

zeswekendienst Tina Hanssen-Winkelmolen

Johanna Gertruda Hopman vanwege verjaardag

jaardienst Jac Bosch en Marieke Hupkens

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

Carnaval, Raad van elf 1961
staand vlnr: Sjra van Herten, Pierre Nijs, Sjang Slots, Prins Jan 2 (Levels), Tjeu Piepers, Jan van 

Grimbergen, Thei Hupkens, Thijs Bonten
gehurkt vlnr: Wiel Ronckers, Leo Peeters, Guus Ronckers, Albert Peeters, Tjeu Nieskens.

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.

Voor meer 
historische 
foto’s van 
Baexem 

verwijzen we 
u graag naar 

onze website: 
www.heemku
ndebaexem.nl 

mailto:info@heemkundebaexem.nl
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Zondag  13 maart – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Miel de Rechter

Zondag  20 maart – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Jeroen Timmermans

Zondag  27 maart – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Miel de Rechter Meer informatie over 
de Christengemeente 

Midden-Limburg
op:

www.christengemeente
-midden-limburg.nl

De erediensten worden 
wekelijks gehouden in 
Baexheimerhof, u bent 

van harte welkom!
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! Collecte voor Goede Doelen !

In 2022 is de collecte van 18-23 april

De werkgroep Goede Doelen zoekt collectanten 
voor haar jaarlijkse goede doelen actie.

De collecte is eenmaal per jaar voor alle goede 
doelen. De week voorafgaand aan de collecte 

worden de zakjes en intekenlijsten bij de 
bewoners bezorgd en de week erna worden de 
zakjes opgehaald. Met meer collectanten hoeft 

iedereen maar 1 of 2 straten te lopen!

Aanmelden kan bij:

Mieke Tunissen - gm.tunissen@ziggo.nl

of bij

Henriette Claessen henrietteclaessen@hotmail.com

Uw boodschap hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com

mailto:gm.tunissen@ziggo.nl
mailto:henrietteclaessen@hotmail.com


Kloppend Hart van Baexem


