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OVERLIJDEN VAN SJEF HOOGENDOORN  

Sjef Hoogendoorn (1951-2018), oud-hoofdman van het Sint Jorisgilde in Goirle is op 2 juli jl. 

om 16.17 uur vredig overleden. 

De uitvaart en begrafenis van Sjef, die al enige tijd ernstig ziek was, vindt met gilde-eer 

plaats op zaterdag 7 juli om 11 uur in en vanuit de kerk van Sint Jan in Goirle. 

Sjef was behalve een gildeman ook een vooraanstaand heemkundige en een groot kenner 

van het Gools dialect. 

Ons gilde zal bij de dienst tenminste door de hoofdman vertegenwoordigd zijn. Ieder van 

onze gildebroeders die hem kende, is ook uitgenodigd. 

 

GROOT NIEUWS VAN KLEINE ZELFSTANDIGE  
 

Wegens dringende persoonlijke omstandigheden was onze hoofdman, John Boeren, op de 

lotavond van 3 juli niet aanwezig ondanks de vele gasten.  

De boodschap was: Jullie gaan snel begrijpen wat de reden was/is. Niets ernstigs hoor! 

Hier wordt het raadsel onthuld:  

Beste gildebroeders en gildezusters, 

Afgelopen dinsdag heb ik mijn ontslag ingediend bij de gemeente Goirle. Na 22 jaar in 

overheidsdienst ga ik me vanaf 1 oktober volledig richten op mijn eigen bedrijf. 

 

Jullie begrijpen dat Matt en ik dit een spannende stap vinden, maar we zien de 

mogelijkheden om van Antecedentia een succes te maken. 

 

Groet, 

 

John 

 

Veel succes, zzp’er 

 

MAZAINGIRA 
 

In een goed gevulde gildekamer sprak mevrouw Maria Michels op verzoek van de Jan 

Kruissenstichting voor gildezusters en gildebroeders over het schoolproject in Tanzania van 

de Stichting Mazingira (= ‘omgeving’) Nederland. Die stichting, onder de vlag van en 

gecontroleerd door Wilde Ganzen, is een AMBI. 

De zoon van mevrouw Michels werkte onder meer als vliegenier voor de stichting Mazingira 

Tanzania. Hij overleed plotseling in begin 2015. Met de oprichting van Mazingira Nederland 

wil de familie het werk van Sjoerd van den Heuvel voortzetten. 



mededelingen 6 juli 2018 

Het contact met de Nederlandse stichting en de Tilburgse connectie is (onder meer) gelegen 

bij de jonge schutter Maud Kleinekorte. Zij is (net als Tijn Horvers) leerling van De Nieuwste 

School in Tilburg, waar mevrouw Michels rector is. 

Het was een indrukwekkend verhaal dat mevrouw Michels en haar man hielden. Niet alleen 

vanwege de armoede in een Tanzania, het meest stabiele land in Afrika, maar vooral 

vanwege de goede resultaten van het project. Er staat nu al een middelbare school en annex 

een internaat voor meisjes. Het schoolgebouw staat op het platteland en omdat men niet 

meer zo ver hoeft te lopen, nam de schooldeelname opzienbarend toe. Maar nog meer gold 

dat voor meisjes. Die gingen zelden naar school, vanwege de veiligheid over een grote 

loopafstand, maar nog meer omdat ze jong werden uitgehuwelijkt. Dat leverde een 

bruidsschat op. Ook raakte een deel van die meisje zwanger door onbeschermde seksuele 

activiteiten. Nu er gratis onderwijs en gratis kost en inwoning is (internaat) zijn meisjes voor 

de ouders geen kostenpost meer en met het uitzicht op een goede baan een uitgestelde 

financiële steun. In het internaat met 100 plaatsen kan men veel doen aan seksuele 

voorlichting in een land waar na malaria HIV/AIDS de belangrijkste doodsoorzaak is.  

           

Het project is terecht beperkt gehouden. Nu de bouw van school en internaat klaar zijn, de 

waterput bruikbaar is voor het hele dorp, nu kom het aan op meubilair en leermateriaal. De 

vier docenten zijn er intussen 16 geworden. Elke donatie is meer dan welkom. Als euro is 

voor u bij deze AMBI € 1,50 waard. Bovendien verhoogt Wilde Ganzen elke geschonken euro 

met een aanvulling tot € 1,50. 

Leerlingen van 

De Nieuwste 

School in 

Tilburg (Sint 

Jozefstraat) 

halen € 6780 

op voor 

Mazingira 
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Het internaat biedt juist voor meisjes een veilige leefomgeving; de school biedt alle 

leerlingen een betere toekomst met een eigen inkomen. Het land heeft veel mensen nodig 

die Engels hebben geleerd  

KLEIN PROJECT / GROOT VERSCHIL 

Het Nederlandse stichtingsbestuur gaat jaarlijks op eigen kosten kijken, Goede Doelen en 

Wilde Ganzen houden toezicht, de lokale gemeenschap werkt enthousiast mee en heeft er 

ook zelf baat bij; maar vooral de resultaten zelf laten zien dat kleine bedragen een grote 

impact kunnen hebben. Het gironummer van de JKS is NL65 INGB 0686 56 11 12

 vermeld er bij: Mazingiraproject zodat uw gift als AMBIschenking geldt.   

De JKS heeft de financiële jaarverslagen van Mazingira Nederland. 
 

De stichting Mazingira Nederland is te vinden via Google en op www.facebook.comm/mazingiraNL  

het adres is:  Stichting Mazingira Nederland, Nieuwe Heesche weg 27,  5342 EA in Oss 
 

OLIEBOLLENKETMISVERSCHIETING 

Vorig jaar ging de befaamde kermisverschieting met oliebollen niet door. Dit jaar gaan we 

het dubbel zo goed doen. Alle gildezusters en alle gildebroeders zijn van harte uitgenodigd 

op dit jaarlijkse hoogtepunt. Alles gaat weer op de bekende, ouderwetse en traditionele 

manier (zelf doen). Breng je boog mee op dinsdag 24 juli aanstaande vanaf 20 uur. 

 

 

 Het adres ligt even dicht bij als Lage Mierde. Samen met de auto is dus gewenst.      

Dit keer wordt u verrast in Ravels, Arendonksesteenweg 37. Daar ligt het gastvrije en 

pittoreske Boswachtershuisje, een ontdekking waar u zeker nog terugkomt. 

 

http://www.facebook.comm/mazingiraNL
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GILDEFEEST IN UDENHOUT 

Wie het spektakel van een grote opmars van alle gilden wil zien, gaat zondag 8 juli 2018 naar 

Udenhout. Om 13 uur is dan het meebrengen van een camera de moeite waard.  

Zes gildebroeders van ons Koninklijk Gilde hebben zich opgegeven en zullen op die tijd ook 

een uurtje aanwezig zijn in ornaat om de nieuwe burgemeester van Tilburg met de gilden te 

confronteren. 


