
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 18 juni – Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

Jaardienst overleden ouders Peters-Creemers

Jaardienst Elisabeth Nieten

Theo Hasselmann vanwege Vaderdag 

Zaterdag 25 juni – Viering St. Jan - aanvang 18.00 uur

- Viering St. Jan, onze parochie patroon

- St Jansviering schutterij St. Jan, voor alle leden en overledenen van de vereniging

- voor alle vrijwilligers en overleden vrijwilligers van de parochie

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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Bibliocenter is zoveel meer dan een 
bibliotheek met boeken.
Er zijn vele activiteiten, cursussen, workshops, 
lezingen, etc. Op deze pagina voortaan een 
agenda met activiteiten welke ook voor de 
inwoners van Baexem de moeite waard zijn 
om te bezoeken. Voor meer info over een 
activiteit kijk op de site:
www.bibliocenter.nl bij AGENDA

A C T I V I T E I T E N

Wo 7 jun – 10.00 u  – Heel Cursus - 5 lessen: (Ver)kopen
Bibliocenter op Marktplaats

Do 9 jun – 11.00 u   – Heel Walk & Talk: Maak werk van je
Bibliocenter loopbaan

Za 11 jun – 10.00 u  – Weert BoekStartdag: oa Babybieb &
Bibliocenter Voorleespret voor peuters

Do 16 jun – 14.00 u – Maasbracht Veilig Internetbankieren, 
VV MCB hoe doe je dat?

Er zijn nog plaatsen vrij bij de cursus ‘Klik en Tik’ in Weert, Roggel, 
Heythuysen en Heel, aanmelden via www.bibliocenter.nl .

Uw nieuws hier?
Stuur een e-mail naar:
hartvoorbaexem@gmail.com

http://www.bibliocenter.nl/
http://www.bibliocenter.nl/
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Zie ook onze website:
www.heemkundebaexem.nl 
Voor vragen opmerkingen:
info@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 via e-mail. Na 
het scannen krijgt 

u uw materiaal 
weer terug.

Beste lezer, misschien dat u regelmatig met 
interesse naar onze foto’s kijkt op dit scherm.
Mocht u een bijdrage willen leveren aan het 
wel en wee van onze Heemkundevereniging 
(Baexem) dan kan dat door lid te worden van 
onze vereniging.

Neem daartoe contact op met ons via: 
info@heemkundebaexem.nl

Kerkelijk zangkoor in oktober 1946 bij kapel Mariabosch.
1e rij vlnr: Pierre Verkoelen (voorzitter), Leo Seevens (organist), pastoor Ament, Kapelaan Custers of van der Heijden, 
Tjeu Evers (secretaris).
2e rij vlnr: Pierre Roost, Tjeu Jorissen, Sjra Naus, Jan Slabbers, Sjra Linssen, Sjang Cramers, Frans Salemans, Pie Peeters.
3e rij vlnr: M. Venner (Leuker), M. Venner (Beekkant), Sjra Vissers, Ber Slabbers, Wiel Venner, Wiel Vogels, Tjeu Roost, 
Sjra Venner, Wiel Lenders, Winand Vogels.

mailto:info@heemkundebaexem.nl
mailto:info@heemkundebaexem.nl
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Zondag  12 juni – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Edward Kuiper

Zondag  19 juni – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Jeroen Timmermans

Zondag  26 juni – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Jeroen Timmermans

Zondag    3 juli – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Stephan Hollander

Zondag  10 juli – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Miel de rechter

Zondag  17 juli – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Edward Kuiper

Zondag  24 juli – Eredienst - aanvang 10.30 uur 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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