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P E R S B E R I C H T  

 
'DORPSBRUNCH, HART VOOR BAEXEM' 

Na de startbijeenkomst op 31 maart en de inbraak preventie avond op 10 juni, nodigt Hart voor 

Baexem alle inwoners van Baexem uit voor een gezamenlijke brunch op het Kerkplein in Baexem (bij 

slecht weer in Baexheimerhof) op 31 augustus aanstaande. Door de fantastische ondersteuning van 

een aantal ondernemers uit Baexem kan de brunch geheel gratis aangeboden worden!  

 

Op 31 maart werd al duidelijk dat veel inwoners het initiatief ‘Hart voor Baexem’ ondersteunen en 

ideeën  hebben voor Baexem.  De enthousiaste reacties hebben de initiatiefnemers doen besluiten 

om over te gaan tot oprichting van de Coöperatie ‘Hart voor Baexem’. Met de brunch wordt het 

officiële startsein gegeven van de activiteiten van de Coöperatie. Tijdens de brunch zal Hart voor 

Baexem op luchtige wijze een selectie van ideeën presenteren om vervolgens met zoveel mogelijk 

inwoners (jong en oud!!) op coöperatieve wijze te besluiten welke ideeën als eerste opgepakt 

worden. Ook wordt uitleg gegeven over het lidmaatschap van de Coöperatie en wordt de 

mogelijkheid geboden om je in te schrijven als lid. 

Tevens zal een podium geboden worden aan een drietal lopende zaken in Baexem: De plannen c.q. 

wensen voor een jeugdhonk in Baexem; De stand van zaken over de mogelijkheid dat  er een ‘Samen 

Zorg Huis’ in Mariabosch komt; Tot slot krijgt pastoor Vankan de gelegenheid om inwoners te 

enthousiasmeren om via acties in 2014/2015 het dak van onze kerk weer ‘stormproof’  te maken.     

 

Hart voor Baexem hoopt van harte dat ‘t Plein te klein zal zijn voor dit Festijn! Zodat de betrokken 

ondernemers, de aanbrengers van ideeën op 31 maart en de sprekers vanuit Jeugd, Samen Zorg Huis 

en Kerk beloond worden voor hun positieve inbreng en ervaren dat heel veel inwoners Hart voor 

Baexem hebben! 

Dus:         

“ ’t Plein te klein Festijn ”  

Dorpsbrunch 

Zondag 31 augustus, 11.30 uur – ca 15.00 uur 

Kerkplein, Baexem 

(bij slecht weer in Baexheimerhof) 

 
‘Hart voor Baexem’ is een coöperatie die door en voor inwoners van de kern Baexem gerund wordt 
en energie binnen Baexem vrijmaakt om de leefbaarheid duurzaam te kunnen waarborgen. Het 
‘droombeeld’ voor de toekomst is dat Baexem een dorp zal zijn en blijven waar mensen ‘lekker leven’ 
omdat ze met elkaar in gesprek zijn en samen activiteiten organiseren en beleven. Een dorp waar 
pro-actief en positief met (nieuwe) uitdagingen wordt omgegaan door de bewoners. Een dorp waar 
jeugd, werkenden en ouderen aandacht hebben voor elkaars belangen en behoeftes en waar de 
bewoners er als groep(en) zelf voor zorgen dat deze behoeftes ook daadwerkelijk ingevuld kunnen 
worden. 
 
Ideeën en/of wensen voor Baexem blijven welkom op hartvoorbaexem@gmail.com.  
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