
Kloppend Hart van Baexem

Aan alle inwoners van Baexem!

U kijkt nu naar het KLOPPEND HART van Hart voor Baexem.

Op deze TV zal informatie verschijnen welke van belang of interessant kan zijn voor de 
inwoners van Baexem. 

Hart voor Baexem wenst iedereen een gelukkig, gezond en levendig nieuwjaar!

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 14 januari - Heilige Mis    - aanvang 19.15 uur

- Jaardienst voor Mina Berghs-Roost

- Jaardienst voor Mart Schroijen

Zaterdag 28 januari – Heilige Mis - aanvang 19.00 uur

- Zeswekendienst voor Mia Lenders

- Jaardienst voor Pierre Lenders

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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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

Handboogvereniging Gezellige Uren tijdens de bouw van hun Handboog-
schietbaan op 22-3-1972 bij het voormalige café de Oude Smidse.
Op de foto vlnr: Jan Bergs, ??, Jan v Grimbergen, Wiel Ronckers.

mailto:info@heemkundebaexem.nl
mailto:info@heemkundebaexem.nl
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Zondag 1 januari – Eredienst - aanvang 11.30 uur Miel de Rechter - Dank- en getuigenisdienst

Zondag 8 januari – Eredienst - aanvang 10.30 uur Miel de Rechter

Zondag 15 januari – Eredienst - aanvang 10.30 uur Miel de Rechter

Zondag 22 januari – Eredienst - aanvang 10.30 uur Jeroen Timmermans

Zondag 29 januari – Eredienst - aanvang 10.30 uur Stephan Hollander

Zondag 5 februari – Eredienst - aanvang 10.30 uur Miel de Rechter

Zondag 12 februari – Eredienst - aanvang 10.30 uur Edward Kuiper

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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Bestel de stickerset en vlaggenlijn ter ere van Prins Rob 1
Buurtvereniging de Dorpstraat eo wil de buurt van Prins Rob 1 tijdens de Prinsenreceptie op 22 januari ROOD, GEEL 

en GROEN kleuren. Koop daarom de raamstickers en vlaggenlijnen "vanoet ut hert".

De volledige set bestaat uit 3 grote en 9 kleine harten en een 10 vlaggenlijn van 10 meter!. Bestel jouw set en haal 
deze 7 januari op tijdens de nieuwjaarsreceptie Hart & Nieuw bij de stand BV Dorpstraat.

Bij afhalen betaal je contact of met pin.

P.S. Het bestelformulier is verkrijgbaar bij SPAR Synco, Bakkerij 't Mikpuntj of Slagerij Jeurninck. Lever het ingevulde 
bestelformulier in bij SPAR Synco, Raadhuisplein 2 of Tramweg 2a
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16.00 uur



Kloppend Hart van Baexem


