
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 22 oktober – H.Mis - aanvang 19.15 uur

- Jaardienst voor Broer Berghs

- Jaardienst voor Jac Didderiëns

Zondag 30 oktober – Allerzielen Gebedsviering      - aanvang 15.00 uur

Aansluitend zegening van de graven

op de begraafplaats aan de Kasteelweg

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

Zinspiratie-avond: Levenseinde en spiritualiteit
Donderdag 27 oktober 2022 om 19.30u in de kerk van Grathem.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom.
Hebt u vragen of wilt u zich aanmelden? Stuurt u dan een email
naar zinspiratieleudal@gmail.com.
Gratis entree, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.

Meer info op: www.clustertabor.nl
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Parochie H. Johannes de Doper

Zaterdag 5 november – Heilige Mis - aanvang 19.15 uur

- Hub Zeuren, vanwege verjaardag

- Wilhelmus Johannes Remij, vanwege verjaardag  

- 4e Jaardienst Etty Francot-Penris

- Jaardienst Leo Verkoelen en Anna Elisabeth van Ratingen

- Jaardienst Maria Petronella Verkoelen

- Jaardienst Hubertus Antonius Bonifatius Peters

- 1e jaardienst Theo Hasselmann

- Ter nagedachtenis aan Tina Hanssen-Winkelmolen

- Jaardienst  Louis Hasselmann en Toos Hasselmann-Prinsen 

- Jaardienst Louis Cuijpers en Catharina Janssen

Zondag 19 november – St. Ceaciliamis - aanvang 14.00 uur

- Jaardienst Truus Van Herten-Leunissen

- Jaardienst Theodorus Berghs en Maria Meulenberg 

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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Op zondag 13 november 2022 zal Sint Nicolaas samen met zijn Pieten 
Baexem bezoeken. 

Wij nodigen alle inwoners van Baexem uit om Sint Nicolaas in ons dorp 
welkom te heten.

De Sint heeft laten weten dat hij met een aantal pieten om 15.00 uur zal 
arriveren in het prachtig versierde Baexheimerhof.

De Sint zou het heel leuk vinden als alle Baexemse kinderen een 
kleurplaat mooi inkleuren en op 13 november meenemen naar 
Baexheimerhof. Er zijn extra kleurplaten verkrijgbaar bij Baexheimerhof 
of school. Een eigen tekening maken mag natuurlijk ook!

Verder zouden Sint en Pieten het ontzettend leuk vinden als er kinderen 
zijn die een liedje willen zingen of een mooi dansje willen doen.

De Pieten zijn al volop in voorbereiding om er een zeer leuke middag van 
te maken. Als afsluiting ontvangen alle kinderen tot en met groep acht 
een heerlijke traktatie.

Stichting Jeugdwerk Baexem en Baexheimerhof
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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

Drumband Schutterij St Jan, 18-6-1971, t.g.v. het 250 jarig 
bestaan van de Schutterij.

mailto:info@heemkundebaexem.nl
mailto:info@heemkundebaexem.nl
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Maar liefst 20.000 nieuwe bomen voor Leudal
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de komende 4 jaar in totaal maar
liefst 20.000 extra bomen te planten in onze gemeente. Inwoners mogen meebepalen waar
deze extra bomen geplant worden.

Aanplanten
Komend plantseizoen, in de periode november – december 2022, wil de gemeente Leudal al een groot aantal extra bomen gaan aanplanten. Onder het 
aanplanten van bomen kan verstaan worden verschillende verschijningsvormen:
- aanplanten van solitaire bomen in de kern of het buitengebied;
- aanplanten van laanbomen;
- aanplanten van landschappelijke beplantingen (zoals bosjes, Limburgse hagen, houtsingels);
- boomgaarden.
De aanplant vindt plaats op gemeentegrond. Waar de afgelopen jaren bomen zijn uitgevallen, denk hierbij bijvoorbeeld aan ziekte of stormschade, worden 
door de gemeente weer nieuwe bomen geplant. Deze herplant (inboet) staat echter los van het aanplanten van extra bomen.

Aanmelden
Zie je als inwoner ergens in onze gemeente of in jouw straat of wanneer je onderweg bent, een mooie locatie voor het 
aanplanten van bijvoorbeeld 1 of meer bomen, een bomenlaan, een houtsingel, een gemengde haag, een boomgaard of 
een bos, geef deze locatie dan door aan de gemeente Leudal via info@leudal.nl onder vermelding van “locatie aanplant 
extra bomen”. Ook kan via dit emailadres een suggesties voor de boomsoort(en) en de verschijningsvorm, zoals een laan 
of singel worden gedaan. Aanmelden kan tot 1 november 2022.

mailto:info@leudal.nl
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Zondag 23 oktober – Eredienst - aanvang 10.30 uur Stephan Hollander

Zondag 30 oktober – Eredienst - aanvang 10.30 uur Miel de Rechter

Zondag 6 november – Eredienst - aanvang 10.30 uur Edward Kuiper

Zondag 13 november – Eredienst - aanvang 10.30 uur Jeroen Timmermans

Zondag 20 november – Eredienst - aanvang 10.30 uur Miel de Rechter

Zondag 27 november – Eredienst - aanvang 10.30 uur Miel de Rechter

Zondag 4 december – Eredienst - aanvang 10.30 uur Stephan Hollander

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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