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PIA JOZEFIEN ROSEMARIE De Jong  

De deken en oud-hoofdman van het Sint Sebastiaansgilde in Tilburg is deze week, eind 

februari 2019, opnieuw opa geworden. Welkom Pia en hartelijk gefeliciteerd opa Theo. 

En nu maar carnavallen. 

 

AANSTAANDE DINSDAG 

Vanwege carnaval is Boerke Mutsaers dinsdag 5 maart (en ook de woensdag daarop) 

gesloten. Het is dus geen lotavond en zelfs geen gewone schietavond. 

 

ZORGATELIER BUITEN 

Op zaterdag 23 maart aanstaande zijn wij door Marthe en Tejo Sluijter uitgenodigd om hun 

atelier te bezoeken. Deelnemers maken dan kennis met de workshop ‘Zentangelen’ (een 

simpele techniek). Het zorgatelier biedt vormen van creatieve en artistieke dagbesteding aan 

voor (meest oudere) mensen met een niet-aangeboren hersenaandoening.  

  

Deelnemers worden die dag verwacht om 13.30 uur (tot 16 uur). 

Men verwacht maximaal 20 deelnemers. Daarom moet u zich zo snel mogelijk (het is al over 

drie weken) opgeven bij een bestuurslid van de Jan Kruijssenstichting of op 

info@sintsebastiaan.com   Let op: niet bij de deken-schrijver die even met vakantie is. 
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Het adres is Buitenman 3, 5094 EJ Lage Mierde. Sla op de provinciale weg vóór de afslag 

Lage Mierde, rechts af bij het bordje “Buitenman”. 

Zorgatelier Buiten heeft steun ontvangen van de Jan Kruijssenstichting. 

BEZOEK AAN HUIZE VINCENTIUS 
 

Huize Vincentius in Udenhout is een woon- en zorginstelling voor meisjes met aangeboren 

verstandelijke beperkingen. Ook deze gemeenschap is een protegé van de Jan Kruijssen 

stichting en de leiding daar heeft ons als tegenprestatie uitgenodigd voor een bezoek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
brand bij Voncentius in februari 2018  
 

Belangstellende zusters en broeders zijn welkom op zaterdag 13 april voor een rondleiding. 

Een tiental heeft zich al opgegeven en nog eens tien personen zijn van harte welkom maar 

wel na opgave (bij bestuursleden van de JKS of op info@sintsebastiaan.com ) 

We starten om 11 uur met koffie of thee en wat erbij. Het einde is voorzien om 13 uur.  

Op het adres Schoorstraat 4, 5071 RA Udenhout is voldoende parkeerruimte. 

 

MAZINGIRA 
 

In de Midden-Brabantse editie van Brabants Dagblad van 28 februari (gisteren) is aandacht 

besteed aan de tweede school van de stichting Mazingira. Het stichten van een meisjes-

internaat en scholen in het rustige Tanzania was een initiatief van de jong overleden Sjoerd 

van de Heuvel, die voor Mazingira werkte. Na zijn dood heeft zijn familie het al geslaagde 

initiatief voortgezet, onder aanvoering van de Tilburgse middelbare schoolrector Maria 

Michels. Mazingira beschermt meisjes in Tanzania tegen misbruik en kindhuwelijken.  

Via de Jan Kruijssenstichting hebben onze gildezusters en gildebroeders al enkele malen 

bijgedragen aan de projecten (onder de vlag van Wilde Ganzen). De stichting is een ANBI. 

U heeft al eerder informatie over de Stichting Mazingira (= ‘omgeving’) Nederland gehad, 

maar de krant is het opfrissen van die informatie meer dan waard.  

Het gironummer van de JKS is NL65 INGB 0686 56 11 12 vermeld er bij: Mazingiraproject 

zodat uw gift als ANBI-schenking geldt.   
 

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