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VAN DE REDACTIE:
Volgende week verschijnt de vakantie-aflevering van het Mededelingenblad. Berichten voor de
periode van 20 juli t/m 17 augustus kunnen dan aangeleverd worden. Dit geldt ook voor de
kerkberichten in die periode.
Vrijdag start de zomervakantie van het basisonderwijs. Het lijkt deze week al of de
komkommertijd al is aangebroken.

KERKBERICHTEN.
Zondag 16 juli:
09:45 uur: H. Mis. Intentie voor Marinus en Annie Daniëls-Verbakel en dochter Wilma.
In verband de zomervakantie heeft de parochieraad in overleg met Ben besloten dat de
Eucharistieviering van zondag 06 augustus vervalt. Evt. misintenties verschuiven dan naar
zondag 13 augustus.

Kedeng, kedeng, tuut tuut. Het daguitstapje van de KBO is
op woensdag 23 augustus. Verschillende vervoermiddelen:
We gaan met een bus. Er zit ook een trein in Zuid-Limburg in
het programma. Volgende week alle informatie.
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Holland Casino, Venlo
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Schnäppchenmarkt Straelen
Philipsmuseum en shoppen Eindhoven
Winkelen Patronaat, Horst
BlueBerrieHill, Broekhuizen

10:30-19:00 uur

Opnames Groeten van Max, Hilversum

Voor meer informatie:
Telefoon:
06 48566699 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Telefoon b.g.g.: 06 48566838 Iedere maandag en donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur
Bezoekadres
Jacob Merlostraat 11, 5961 AA Horst
E-mail:
info@samenuitbus.nl
Website:
www.samenuitbus.nl

HET RODE KRUIS HORST ZAMELT OUD (VAKANTIE)GELD IN.
Het Rode Kruis, locatie Horst aan de Maas, zamelt oude munten en bankbiljetten uit de hele wereld in. Dit geld wordt
geveild en de opbrengst komt ten goede aan inwoners uit de regio die eenzaam zijn of een kleine ondersteuning
nodig hebben.
De oude munten en bankbiljetten worden geveild en met de opbrengst kunnen mensen een weekje op vakantie in
een van de Rode Kruis vakantiehuizen of Rode Kruis boten. Ook de mantelzorger heeft dan een week zonder zorgen.
Binnen de locatie Horst aan de Maas is een afgevaardigde aangesteld die de mensen bezoekt en met hen bekijkt wat
er allemaal mogelijk is. Verschillende mensen, groot en klein, hebben zo’n vakantie al meegemaakt en kijken hier
positief op terug!
Hebt u nog ergens een restant vakantiegeld uit het buitenland liggen of oude (Nederlandse) munten en doet u er
niets mee? Dan kunt u het Rode Kruis steunen en het overtollige geld bij één van de contactpersonen afgeven. In
Horst kan contact opgenomen worden met Hay Hofmans, 077 398 30 08.

AFSPRAAK MAKEN OVER WERK, INKOMEN EN ZORG: DIRECT EN SNEL GEHOLPEN!
Voor al uw vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg kunt terecht bij de gemeente Horst aan de
Maas. U maakt hiervoor een afspraak. U wordt dan direct geholpen. Zo voorkomen we dat u lang moet
wachten.
Afspraak maken?
Neemt u dan contact op met de gemeente via het algemene telefoonnummer (077) 477 97 77). U wordt
doorverbonden met een medewerker met veel kennis van de Wmo, jeugdhulp, maatschappelijk werk,
gehandicapten parkeerkaarten, schuldhulpverlening én werk en inkomen.
In het telefoongesprek stelt de medewerker u een aantal vragen om een goed beeld te krijgen van uw
situatie en uw vraag. Afhankelijk van uw vraag wordt er een afspraak gepland voor een
vraagverhelderend gesprek met een consulent van de afdeling werk, inkomen en zorg. Dat kan bij u thuis,
maar ook in het gemeentehuis, of ergens anders waar u het prettig vindt. Dit kunt u tijdens het
telefoongesprek bespreken. Kijk voor meer informatie ook op www.horstaandemaas.nl

ORGELCONCERT LAMBERTUSKERK.
Op donderdag 20 juli zal er om 19.30u in de Lambertuskerk te Horst een orgelconcert gegeven
worden door de Russische organist Taras Baginets. Hij is voor een toer in Nederland en doet
Horst aan. U bent van harte welkom! Geef dit ook door aan uw omgeving!
Entree: gratis (aan het einde van
het concert wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd)
Taras Baginets ( 1975) studeerde aan
het Kharkiv Institute piano en orgel bij
prof. Serhiy Yushkevich. Hij volgde
aansluitend diverse master-classes in
Europa. Behaalde vele prijzen bij
concerten en orgelcompetitions. Hij
maakte diverse concertreizen in bijna
alle landen van Europa.
Sinds 2002 is hij organist van de
Sverdlovsk State Philharmonic Society in
Ekaterinburg in Rusland.
Art director van het jaarlijkse
International Bach festival in
Rusland.

