
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 27 februari – Carnavalsmis - aanvang 11.11 uur

2e jaardienst Leneke Cuypers-Jorissen

Woensdag 2 maart – Aswoensdag - aanvang 19.15 uur

Zaterdag 12 maart– Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

jaardienst Sjeng Cuijpers en Marieke van Ratingen

jaardienst Jan Koolen en Cato Koolen-Orbon

jaardienst Mia Orbon

Jac Didderiëns vanwege verjaardag

Zaterdag 26 maart– Kerkdienst - aanvang 19.15 uur

zeswekendienst Tina Hanssen-Winkelmolen

Johanna Gertruda Hopman vanwege verjaardag

jaardienst Jac Bosch en Marieke Hupkens

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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Bestuursleden:
Jos Salemans
Jac Slabbers

Huub Ronckers
info@heemkundebaexem.nl

Boerderij St Josef achter klooster Mariabosch. 
www.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 met een van de bestuursleden. Na 

het scannen krijgt u uw materiaal weer 
terug.

Voor meer 
historische 
foto’s van 
Baexem 

verwijzen we 
u graag naar 

onze website: 
www.heemku
ndebaexem.nl 

mailto:info@heemkundebaexem.nl
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Politiek Café bij Bibliocenter Leudal
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Bibliocenter een Politiek Café met 

vertegenwoordigers van alle politieke partijen in Leudal. Het Politiek Café is een plek waar inwoners en politici 
kennis maken met elkaar. Wil jij dichter bij de politiek staan en met de vertegenwoordigers in gesprek gaan, 

loop dan binnen en maak het verschil! 

Het Politiek Café
Voor het Politiek Café hebben alle partijen die aan de verkiezingen meedoen een uitnodiging ontvangen. 

Inwoners en politici gaan onder het genot van een kopje koffie met elkaar in gesprek.
Natuurlijk is er ruimte voor het stellen van persoonlijke vragen.

De politiek komt naar de mensen in de bieb. Overigens liggen alle partijprogramma’s ter inzage.

Waar en wanneer
Gemeente Leudal in de bibliotheek in Heythuysen, In de Neerakker 2a

22 februari van 19.00 - 21.00 uur
Aanmelden is niet nodig.
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Zondag 20 februari – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Stephen Hollander

Zondag 27 februari – Eredienst - aanvang 10.00 uur Spreker: Leander Janse

Zondag   6 maart – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Miel de Rechter

Zondag  13 maart – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Miel de Rechter

Zondag  20 maart – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: Jeroen Timmermans

Zondag  27 maart – Eredienst - aanvang 10.30 uur Spreker: 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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! Lekker dichtbij !

“La Mona’s Haarsalon”

Mgr Kierkelsplein 3  Baexem

Monique: 06-48716773

Uw boodschap hier?
Stuur een e-mail naar:

hartvoorbaexem@gmail.com
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