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 27 augustus – Kerkdienst

- aanvang 19.15 uur

- Jaardienst Coen Verstappen en Elisa Verstappen-Didderiëns

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

- Leneke Cuijpers-Jorissen, vanwege verjaardag

Zaterdag 10 september – Kerkdienst

- aanvang 19.15 uur

-

Zondag 18 september – Heilige Mis
op de Botsautobaan

- aanvang 11.15 uur

Zaterdag 24 september – Kerkdienst

- aanvang 19.15 uur

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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ACTIVITEITEN
Wo 7 sep – 19.30 u – Heel
Cursus Omgaan met je Smartphone
Bibliocenter 7-14-21-28 sep + 5-12 okt

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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Aurora molen 50 jaar op het Molenveld in Baexem
Op 11 september organiseert de Molenstichting Leudal van 11.00 tot 16.00 uur een open
dag bij de Aurora molen aan de Molenveldstraat in Baexem. Dit ter gelegenheid van het
feit dat de molen, na een verplaatsing, 50 jaar op de huidige locatie staat.
Om 11.00 uur wordt de aftrap gegeven door wethouder Graef van de gemeente Leudal. De
molen is die dag in werking en geopend voor het publiek. Ook is er een informatieve markt
met een 10-tal kraampjes.
Op de markt zijn oude ambachten, historische foto’s van de Aurora en kunst te zien. Verder
is een aantal maatschappelijke organisaties aanwezig. Voor kinderen organiseert Schutterij
St. Jan uit Baexem activiteiten. Ook kunnen kinderen met de handmolen graan malen. En
er is muziek. De toegang is gratis.
Aurora molen
De Aurora is een standaardmolen, het oudste windmolentype in Nederland. De Aurora was
ooit gebouwd op een plek tussen Haelen en Horn, maar verhuisde in 1846 naar Baexem.
Na de 2e Wereldoorlog was de molen nauwelijks meer in gebruik en raakte in verval. In
1953 volgde een restauratie, maar ook daarna werd nog sporadisch gedraaid. In 1968
kocht de toenmalige gemeente Baexem de molen en werd hij in 1971 verplaatst naar de
huidige standplaats. Na een restauratie in 1972 werd de molen maalvaardig opgeleverd en
is dat nog steeds.

Molenstichting Leudal
Het doel van de Molenstichting Leudal is
het behouden van de molens en hun
omgeving als cultureel erfgoed in de
gemeente Leudal en de molens zoveel
mogelijk toegankelijk te houden voor het
publiek. De hoofdtaak van de stichting is
het beheren van de vijf windmolens die
eigendom zijn van de gemeente Leudal,
waaronder de Aurora. De Molenstichting
Leudal bestaat uitsluitend uit vrijwilligers.
Voor meer informatie over de molens in
Leudal: www.molenstichtingleudal.nl
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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

Fanfare Aurora in 1949. De foto is ingekleurd met moderne technieken,
alle namen zijn bekend bij de Heemkundevereniging. Voor meer info
kunt u een mail sturen naar 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.

Zie ook onze website:
www.heemkundebaexem.nl
Voor vragen opmerkingen:
info@heemkundebaexem.nl
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Zondag 28 augustus – Eredienst

- aanvang 10.30 uur

Miel de Rechter

Zondag 4 september – Eredienst

- aanvang 10.30 uur

Edward Kuiper

Zondag 11 september – Eredienst

- aanvang 10.30 uur

Jeroen Timmermans

Zondag 18 september – Eredienst

- aanvang 10.30 uur

Miel de Rechter

Zondag 25 september – Eredienst

- aanvang 10.30 uur

Jeroen Timmermans

Zondag 2 oktober – Eredienst

- aanvang 10.30 uur

Jeroen Timmermans

Zondag 9 oktober – Eredienst

- aanvang 10.30 uur

Martin Penning

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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