
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

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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Gratis fruitbomen voor inwoners gemeente Leudal

Op zaterdag 26 november aanstaande deelt de gemeente Leudal weer fruitbomen uit.

Inwoners uit de gemeente Leudal kunnen op zaterdag 26 november aanstaande, tussen 09:00 en 11:00 uur, een 
fruitboom ophalen op de parkeerplaats van het gemeentehuis, adres Leudalplein 1 te Heythuysen. Per huishouden kan 
maar 1 fruitboom afgehaald worden. Bij het afhalen volgt u de instructies van de aanwezige medewerkers. De fruitbomen 
zijn circa 2,0 meter en daardoor ook makkelijk te vervoeren. Voor een goede aanplant en verzorging van de fruitboom 
wordt een plant- en beheerinstructie bijgevoegd.

Op=op
Er worden in totaal 500 stuks halfstam fruitbomen beschikbaar gesteld, reserveren is helaas niet mogelijk, ‘op = op’. 
Daarnaast wordt pas om 09:00 uur gestart met het uitdelen van de fruitbomen.

Samen maken we de gemeente Leudal Duurzaam!#duurzaamleudal Zaterdag 26 november
9.00 – 11.00 uur
Gemeentehuis
Leudalplein 1 te Heythuysen
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…

Uw nieuws hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com
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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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Zondag 20 november – Eredienst - aanvang 10.30 uur Miel de Rechter

Zondag 27 november – Eredienst - aanvang 10.30 uur Miel de Rechter (In De Bombardon)

Zondag 4 december – Eredienst - aanvang 10.30 uur Stephan Hollander

Zondag 11 december– Eredienst - aanvang 10.30 uur Wout van Wijngaarden

Zondag 18 december– Eredienst - aanvang 10.30 uur Miel de Rechter

Zondag 25 december– 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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