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 2 juli – Kerkdienst

- aanvang 19.15 uur

Jaardienst Jan Koolen en Cato Koolen-Orbon

Zaterdag 16 juni – Kerkdienst

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

- aanvang 19.15 uur

Etty Francot-Penris vanwege verjaardag

Bibliocenter zoekt
taalvrijwilligers voor de
Open Inloop Taal in
Baexem en Heythuysen.

Jaardienst Maria Elisabeth Roost
Jaardienst pastoor J.W.H. Janssens
Jaardienst Wiel Brouwers

Zaterdag 30 juli – Kerkdienst

- aanvang 19.15 uur

Jaardienst Wiel Venner en Toos Venner-Jorissen

Meer informatie over de
parochie H. Johannes de
Doper en cluster Tabor op:
www.clustertabor.nl

Zie de website van
Hart voor Baexem
of
informatie bij Toos
Jenniskens van
Bibliocenter via
tel. 088-2432000
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ACTIVITEITEN
Wo 6 jul – 20.00 u – Weert
Bibliocenter

College: De Functie van de
darmen

Wo 13 jul – 20.00 u – Weert
Bibliocenter

College: De vergeten prinsessen
van Thorn (1700-1794)

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

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

Nieuwe kerk van Baexem, op de foto nog zonder toren, de
bouw van de kerk is gestart in mei 1949. Architect: Alphons
Boosten. De Toren is bijgebouwd in 1958-1959.

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.

Zie ook onze website:
www.heemkundebaexem.nl
Voor vragen opmerkingen:
info@heemkundebaexem.nl
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Onderzoek toekomstbestendige dementiezorg
Gemeente Leudal werkt aan toekomstbestendige dementiezorg. Daarom wordt momenteel onderzoek
gedaan naar het huidige aanbod van dagactiviteiten en de behoefte bij mensen met dementie en
mantelzorgers. Het doel is om de lokale vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
In juli worden er daarom drie bijeenkomsten voor inwoners georganiseerd.
Onderzoek
Gemeente Leudal werkt hierin samen met ketenpartners Beek &amp; Bos, Hulp bij Dementie, Synthese
en Into D’mentia. De vorige maand ontvingen de dorpsraden al een enquête in het kader van lokale
behoeften. Inwoners, verenigingen, mantelzorgers en ervaringsdeskundigen zijn uitgenodigd om
deel te nemen aan bijeenkomsten op:

- Dinsdagmiddag 5 juli (14.00-16.00 uur) in het gemeenschapshuis BMV Ellenhof in Ell
- Donderdagmiddag 14 juli (14.00-16.00 uur) in La Rochelle in Roggel
- Donderdagavond 14 juli (19.00-21.00 uur) in De Bombardon in Heythuysen
Plan van aanpak
Nadat informatie uit de samenleving is opgehaald via de enquête en de bijeenkomsten, wordt de
tweede helft van 2022 een plan van aanpak met behoeften en kansen opgesteld. Na vaststelling ervan
(verwacht in september) vindt de uitvoering plaats.

Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met team Communicatie:
Irma Huis in ’t Veld
tel. 06-575 62845 of
Paul van Alphen
tel. 06-13165338.
Of via het alg. nummer
tel. 0475-859000 van de
gemeente Leudal.
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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

Zondag 31 juli – Eredienst

- aanvang 10.30 uur

Albert Knoester

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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