
R.K. PAROCHIE

Sint Odulphus van Brabant
nummer 1, september 2013

NIEUWE PAROCHIENAAM

Op 5 juli 2013 heeft bisschop Mgr. A. Hurkmans  
bepaald dat de naam van onze nieuwe parochie is:  
R.K. Parochie Sint Odulphus van Brabant.  
Die naam was na 
raadpleging van de 
parochianen door 
de stuurgroep en het 
pastoresteam aan de 
bisschop voorgesteld.  
De toevoeging ‘van 
Brabant’ komt voor op 
een oude prent waarop 
Odulphus staat afgebeeld 
en maakt onderscheid 
mogelijk met de  
Sint-Odulphuskerk  
en -parochie in Best. 

Odulphus is de allereerste Nederlandse heilige.  
Rond 775 werd hij in Verrebest geboren en in 805 was hij 
pastoor in Oirschot. Hij werd aangeroepen als mensen in 
problemen zaten en zorgen hadden. Ook nu hebben we 
iemand nodig bij wie we met onze zorgen en problemen 
terechtkunnen. Hij is als heilige ons voorbeeld, onze patroon, 
onze beschermer. Hij verbindt ons met elkaar.

Op heel veel plaatsen in de omgeving vinden we de 
naam Odulphus terug. Zo wordt in de Odulphuskerk in  
Best een relikwie van hem bewaard en staat vóór de kerk een  
Odulphusbeeld. Ook verwijst de naam van het kinderkoor 
‘De gouden appeltjes’ naar deze heilige. 

In de Oirschotse basiliek hangen twee oude gravures 
en twee beelden van Odulphus, één daarvan aan het 
Odulphusaltaar. Naast de kerk, aan de marktzijde, staat een 
beeld van de jonge Odulphus en helemaal boven in een nis 
van de dwarsbeuk een beeld waarin hij als student wordt 
afgebeeld. Tegenover de voormalige Odulphusschool staat  
nog een Odulphusbeeld. Verder zijn in Oirschot een straat  
en de scouting naar deze heilige genoemd. Ook in de kerk  
van Oostelbeers is een schildering die Odulphus voorstelt,  
dus ook de Beerzen hebben iets met Odulphus.

Op 1 september 2013 zijn de parochies in Best, 
Oirschot-Spoordonk en de Beerzen opgegaan in  
de R.K. Parochie Sint Odulphus van Brabant.  
Met deze nieuwsbrief brengen we u het komende  
anderhalf jaar regelmatig op de hoogte  
van al het nieuws in deze parochie; 
daarnaast ontvangt u voor de lokale 
berichten zoals gebruikelijk uw  
eigen vertrouwde parochieblad.  
In dit eerste nummer stellen  
we het pastorale team,  
het bestuur en de stuur-
groep aan u voor. Hebt u 
vragen, spreek ons gerust 
aan of stuur een e-mail  
naar nieuwsbrief@ 
odulphusvanbrabant.nl.  
Wij stellen uw reactie zeer op 
prijs. Wij zijn ook benieuwd wat u 
van deze eerste nieuwsbrief vindt.

COntaCtgegevenS KeRKen

Parochiecentrum Odulphuskerk Best
0499 - 37 56 98, Hoofdstraat 35, Best, bereikbaar op  
werkdagen van 9.00 - 12.00 uur, pastorie 0499 - 37 12 95,  
e-mail parochiecentrum@sint-odulphus.nl

Parochiesecretariaat Antoniuskerk Best
0499 - 37 12 76, Wilhelminaplein 159, Best,  
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur,  
e-mail info@antoniusparochie.nl

Parochiesecretariaat Oirschot-Spoordonk
0499 - 57 12 50, Nieuwstraat 17, Oirschot,  
bereikbaar op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur en  
donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur,  
e-mail secretariaat@petrusparochie.nl

Parochiesecretariaat Oost-, West- en Middelbeers
013 - 514 12 16, Willibrordstraat 16, Middelbeers,  
bereikbaar op maandag en donderdag van 9.00 - 11.00 uur,  
e-mail secretariaat@parochiedebeerzen.nl
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PASTORAAL TEAM

Het pastoraal team bestaat uit de volgende personen: 
• pastoor Leendert Spijkers, priester,  

0499 - 57 12 50 / 06 - 51 06 99 13,  
e-mail pastoorspijkers@odulphusvanbrabant.nl

• pastor Dré Brouwers, priester,  
e-mail abrouwers@sint-odulphus.nl 

• aalmoezenier Paul Versteegh, priester,  
e-mail paul-versteegh@parochiedebeerzen.nl

• pastor Wilfred van Nunen, diaken,  
e-mail w.v.nunen@hetnet.nl

• aalmoezenier Jan van Lieverloo, diaken,  
assisteert in vrije tijd naast zijn baan als 
hoofdaalmoezenier bij Justitie,  
e-mail vanlieverloo@kpnmail.nl

Leendert Spijkers
Pastoor, teamleider, eerst aanspreekbare in en behartiging 
van de pastorale zorg in Oirschot en Spoordonk.
Speciaal aandachtspunt voor de gehele parochie:  
Huwelijk en Gezin. 

Leendert Spijkers werd in 1945 in Culemborg geboren 
en groeide op in Velddriel (Bommelerwaard). In 1957 ging 
hij naar het Klein seminarie Beekvliet in Sint-Michielsgestel, 
gevolgd door het Groot seminarie in Haaren. In 1967 ging hij 
naar de Theologische Faculteit in Tilburg en in 1971 werd hij 
door Mgr. Bluyssen tot priester gewijd. Tot 1985 werkte hij als 
rayonpastor in de parochies Ringbaan Oost, Koningshoeven 
en Heuvel in Tilburg en van 1985 tot en met 1999 was hij 
pastoor van de parochies van Geffen en Vinkel. Tevens was 
hij vanaf 1992 deken van het Dekenaat Oss en lid van het 
Kathedraal Kapittel van de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch. 
Sinds 1 oktober 1999 is hij pastoor van Oirschot en Spoordonk  
en sinds 1 januari 2000 deken van het Dekenaat Oirschot dat 
in 2009 werd uitgebreid met het Dekenaat Bladel.       

Dré Brouwers
Eerst aanspreekbare in en behartiging van de pastorale 
zorg in Best/Odulphusparochie.
Speciaal aandachtspunt voor de gehele parochie:  
Roeping en Vorming/Spiritualiteit.

Dré Brouwers (1947, Heerlen) groeide op in Vijlen bij 
Vaals in een gezin van vier zonen. Hij studeerde Theologie 
aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat in Heerlen 
en behaalde in Nijmegen zijn doctoraal in de Oecumenische 
theologie. Na een spiritualiteittraining van twee jaar in 
Frascati (Italië) meldde hij zich aan als priesterkandidaat bij 
Mgr. Bluyssen van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch.  

Na een pastorale stage in Boxtel werd hij benoemd tot  
pastoraal werker in Mierlo-Hout. Daar is hij tot diaken 
gewijd en in september 1983 volgde zijn priesterwijding in  
’s-Hertogenbosch. Na twee jaar als kapelaan te hebben 
gewerkt, werd hij in 1985 pastoor in Mierlo-Hout.  
In 1988 werd hij pastoor in de Antoniusparochie in Waalwijk, 
waar hij als pastoor en later als deken in verschillende  
parochies werkte. In 1999 werd hij pastoor en deken in 
Tilburg en in 2009 pastoor van de Odulphusparochie in 
Best. Ook hij maakt deel uit van het Kapittel van ons bisdom.

Paul Versteegh
Eerst aanspreekbare in en behartiging van de pastorale 
zorg in de Beerzen.
Speciaal aandachtspunt voor de gehele parochie:  
Ouderenpastoraat.

Paul Versteegh (1950, Utrecht) ging na zijn gymnasium- 
opleiding naar de Universiteit Regensburg om Theologie  
te studeren, o.a. bij prof. Ratzinger, de latere paus  
Benedictus XVI. Na zijn studie werd hij kapelaan in Reuver 
(priesterwijding in 1978) en vervolgens bouwpastoor in 
Roermond. Een aantal jaren later besloot hij zich op jongeren 
te richten en werd hij aalmoezenier bij de Landmacht.  
Zomer 1995 was hij op uitzending in Bosnië en in 1999/2000 
op het internationaal hoofdkwartier in Sarajevo.  
Hierna volgde plaatsing op de KMA te Breda en later de 
KMS in Weert. Tijdens zijn jaren bij Defensie was hij in  
de weekeinden actief in naburige parochies: eerst de 
Odulphus in Best, later in Biest-Houtakker en Haghorst. 
Sinds 2008 is hij eerstverantwoordelijke in de parochies van 
Oost-, West- en Middelbeers. 

R.K. PAROCHIE

Sint Odulphus van Brabant

Op de foto van links naar rechts: Jan van Lieverloo, Wilfred van Nunen,  
Paul Versteegh, Dré Brouwers en Leendert Spijkers.
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Wilfred van Nunen
Eerst aanspreekbare voor de Antoniusparochie in Best en 
behartiging van de pastorale zorg voor die parochie en voor 
de parochie Oirschot-Spoordonk. 
Speciaal aandachtspunt voor de gehele parochie:  
Jeugd en Jongeren. 

Wilfred van Nunen (1967, Oirschot) is getrouwd met 
Marga de Werdt en vader van drie dochters: Doortje (19), 
Janneke (17) en Neeltje (bijna 9). Wilfred heeft een grote  
interesse in biologie en rondde zijn doctoraal Theologie af 
met een scriptie over milieu-ethiek, oftewel de verhouding 
van de mens tot de hele schepping. Hij werkte als pastoraal 
werker in Breda en vervolgens in Oirschot, Spoordonk 
en Best. In 2001 werd hij tot permanent diaken gewijd en 
kreeg hij een fulltime benoeming in Oirschot-Spoordonk. 
Sportvissen is zijn grote hobby en hij was 25 jaar actief als 
secretaris en later voorzitter van de hengelsportvereniging. 

Jan van Lieverloo
Behartiging van de pastorale zorg in de Beerzen.
Speciaal aandachtspunt voor de gehele parochie:  
Kerk en Samenleving. 

Jan van Lieverloo (1954, Sint-Oedenrode) heeft samen 
met zijn echtgenote Lenie vier kinderen. Na zijn doctoraal 
Theologie werkte hij als pastoraal werker in de Antonius- en 
Avondmaalparochie in Best. In 1993 werd hij tot permanent 
diaken gewijd en ging hij werken als legeraalmoezenier. 
Daarna was hij o.a. senior aalmoezenier voor de regio Zuid 
en directeur van het nieuwe Vormingscentrum van de 
Krijgsmacht Beukbergen. In 2005 werd hij hoofdaalmoezenier 
voor de Landmacht. In die functie bezocht hij regelmatig de 
Nederlandse eenheden in Afghanistan en Bosnië. Vier jaar 
later werd hij benoemd tot hoofdaalmoezenier van de  
Krijgsmacht. Na zijn militaire pensioen in 2012 werd hij 
hoofdaalmoezenier bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

R.K. PAROCHIE

Sint Odulphus van Brabant

PAROCHIEBESTUUR

Het bestuur bestaat uit:
• Pastoor Leendert Spijkers (voorzitter), Nieuwstraat 17a, 

5688 BD Oirschot, 0499 -  57 12 50 / 06 - 51 06 99 13,  
e-mail pastoorspijkers@odulphusvanbrabant.nl

• Huub van Griensven (Oirschot-Spoordonk),  
e-mail hphvangriensven@planet.nl

• Ad Aerts (de Beerzen), e-mail: a.aerts@hetnet.nl
• Wim van Kollenburg (Best Odulphus),  

e-mail w.vankollenburg@home.nl
• Frits van der Heijden (Best Antonius),  

e-mail fritsvdheijden@gmail.com
Algemeen e-mailadres bestuur@odulphusvanbrabant.nl

Op 1 september 2013 is de nieuwe parochie van start 
gegaan, onder leiding van een overkoepelend bestuur.  
Het nieuwe bestuur bestaat uit de vicevoorzitters van de 
huidige parochies Sint-Odulphus en Sint-Antonius in Best, 
Sint-Petrus en Heilige Bernadette in Oirschot-Spoordonk  
en Heilige Andreas en Antonius, en Sint-Willibrordus in  
Oost-, West- en Middelbeers met pastoor Spijkers als voor-
zitter. Het bestuur is door de bisschop benoemd voor de 

periode van september 2013 tot 1 januari 2015. De bedoeling is 
dat er over anderhalf jaar een nieuw bestuur van start gaat dat 
door het interim-bestuur is aangezocht. Tot die tijd blijven 
de huidige besturen als contactgroepen van de plaatselijke 
geloofsgemeenschap functioneren.

Op de foto van links naar rechts: Huub van Griensven, Wim van 
Kollenburg, Frits van der Heijden, Leendert Spijkers en Ad Aerts.
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STUURGROEP EN CONTACTGROEPEN

De stuurgroep bestaat uit de leden van het  
nieuwe bestuur, Marieke Lieshout (secretaris,  
Oirschot-Spoordonk), Cees Jansen (Best Odulphus),  
Toon van den Oord (Oirschot-Spoordonk),  
Jeanne van Hal (Best Antonius), Cis de Kroon (de Beerzen) 
en Jac van Oppen van het Bisdom van ’s-Hertogenbosch. 

De stuurgroep werkt samen met het bestuur aan de 
verdere invulling en concretisering van de nieuwe parochie 
op terreinen als financiën, beheer gebouwen, communicatie, 
begeleiding vrijwilligers, administratie en kerkhoven. In de 
stuurgroep en het pastoraal team wordt ook besproken wat 
er tijdens de informatieavonden naar voren is gebracht.  
U hoort daar nog van.

In Oirschot, Best Odulphus, Best Antonius en 
Middelbeers komen contactgroepen rond de torens voor 
het contact richting bestuur en de aansturing van de 
verschillende werkgroepen.

NIEUWS ROND DE TORENS

Antoniuskerk en Antoniuskapel Best
Iedere maandagmorgen is diaken Wilfred van 

Nunen aanwezig in het Parochiecentrum aan het 
Wilhelminaplein. U kunt hem daar dan spreken.

De viering op woensdagavond in de Antoniuskapel 
is verzet naar maandagmorgen om 9.00 uur.  
U bent op woensdagavond om 19.00 uur nu welkom voor 
de eucharistieviering in de Odulphuskapel in Best. 

Aanvangstijden kerkdiensten:
 Zaterdag: Zondag:
Odulphus Best 17.00 uur 9.30 uur
Antonius Best - 11.00 uur
Oirschot 19.00 uur 10.30 uur
Spoordonk 19.00 uur 9.15 uur
Middelbeers 19.00 uur 9.00 uur
Oostelbeers - 10.30 uur

Zoals u ziet, is de viering op zondag in de 
Antoniuskerk vanaf 8 september om 11.00 uur en de viering 
in de Odulphuskerk om 9.30 uur.

KENNISMAKEN MET ELKAAR 

Een nieuwe parochie betekent veel nieuwe gezichten. 
Daarom organiseert het parochiebestuur drie avonden 
voor alle parochianen om met elkaar kennis te maken. 

De eerste avond is op 25 november in Oirschot en 
Spoordonk. De tweede avond is in januari in de Beerzen  
en de derde in maart in Best. U bent van harte welkom 
op al deze avonden! In uw parochieblad en de volgende 
nieuwsbrief leest u hier meer over.

Cursus over de Eucharistie
Een bezinning in negen stappen over het Emmausverhaal, 
op de pastorie naast de Odulphuskerk aan de Hoofdstraat 
35 in Best. 

Iedereen uit de nieuwe parochie die wil praten en 
nadenken met anderen over ons geloof is in het najaar en 
deze winter welkom om aan deze avonden deel te nemen. 
Steeds op dinsdagavond van 19.30 uur tot ongeveer  
22.00 uur. Graag aanmelden vóór oktober via een mail naar 
parochiecentrum@sint-odulphus.nl. Nadere informatie bij 
de leden van het pastoraal team.    

Op de foto van links naar rechts: Toon van den Oord,  
Jac van Oppen, Huub van Griensven, Wim van Kollenburg,  
Frits van der Heijden, Jeanne van Hal, Marieke Lieshout,  
Leendert Spijkers, Cees Jansen, Cis de Kroon en Ad Aerts.

R.K. PAROCHIE

Sint Odulphus van Brabant
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ONDER MOEDERS PARAPLU

door: Pastoor Leendert Spijkers

In de nieuwe parochie Sint Odulphus van Brabant zijn op 
1 september 2013 de oude parochies van Best, Oirschot, 
Spoordonk en de Beerzen opgegaan. 

Die oude parochies, toegewijd aan Sint-Petrus, 
Heilige Andreas en Antonius, Sint-Willibrordus,  
Sint-Antonius, Heilige Bernadette en Sint-Odulphus,  
zijn samengevoegd tot een - naar wij hopen - vitale  

geloofsgemeenschap. Dit gebeuren 
is schitterend verbeeld in het 
conopeum dat sinds 23 juni 2013 
staat opgesteld in de basiliek 
van Sint-Petrus Banden te 
Oirschot. In de rand van die 
paraplu zijn de heiligen die 
naam gaven aan onze oude 
parochies broederlijk en 
zusterlijk verenigd.

AANSPREEKPUNT EN CONTACTGROEP

door: Pastoor Leendert Spijkers

We willen in onze nieuwe parochie zuinig zijn op wat er 
rond de verschillende torens is opgebouwd en leeft. 

Vanuit ons pastoraal team willen we eerst en vooral 
voor iedereen nabij zijn en aanspreekbaar blijven. In iedere 
oude parochie is een van ons de eerst aanspreekbare.  
Er komt met die pastor in de Beerzen, in Oirschot-
Spoordonk en rond de Odulphuskerk en de Antoniuskerk 
in Best een contactgroep om ervoor te zorgen dat al onze 
koren, werkgroepen en vrijwilligers door blijven gaan met 
zich in te zetten voor eigen kerk en geloofsgemeenschap. 
Daarnaast heeft iedere pastor een speciale taak voor het 
geheel van de nieuwe parochie. Wat die taken zijn, leest u 
elders in deze nieuwsbrief.

MOTTO

door: Pastoor Leendert Spijkers

Als pastores hebben we ook een motto gekozen voor  
onze nieuwe parochie. Het is een uitspraak van  
paus Johannes Paulus II die volgend jaar heilig wordt 
verklaard. Hij vat onze opdracht als volgt samen:  
‘Jezus Christus leren kennen, beminnen en navolgen’.

Jezus Christus is de bron waaraan wij ons willen 
laven. Hij wijst ons de weg in ons leven. Hij heeft ons een 
voorbeeld gegeven. Het is belangrijk dat we hem leren 
kennen. Hij heeft ons het visioen van het Rijk Gods  
voorgehouden, de wereld zoals God die bedoeld heeft  
waar wij ons voor willen inzetten.

Naarmate we Jezus Christus beter leren kennen, 
zullen we ook meer en meer van hem gaan houden als 
vriend en tochtgenoot. Hij is in ons midden als we met 
twee of drie of meer in zijn naam samen zijn en Hij  
vergezelt ons op al onze wegen. 

Ten slotte willen we Jezus Christus navolgen.  
Doen wat Hij gedaan heeft. In Gods naam er zijn voor 
elkaar met de Liefde als wapen. We hebben er zin in om 
samen met u een nieuwe frisse start te maken. U ook?

Nieuw koor zoekt een naam
Dat het niet alleen nodig, maar ook goed en plezierig is 
om samen te werken, is duidelijk. Vanuit die positieve 
gedachte hebben sommige groepen uit de nieuwe 
parochie elkaar al gevonden. Zoals de koren Carpe Diem 
uit Oirschot en The Singing Voices uit Spoordonk. 

Enerzijds uit nood geboren - de dirigente van  
Carpe Diem is er afgelopen jaar mee gestopt - en anderzijds 
vanuit het besef, dat samen sterk maakt: méér stemmen  
en méér muzikale begeleiding; een nóg krachtiger en 
enthousiaster geluid! En dat onder de kundige en  
bezielende leiding van Annemarie Markgraaf. Zo gaan 
Carpe Diem en The Singing Voices als nieuw koor verder. 
En bij een nieuw koor hoort óók een nieuwe naam. 
Daarom nodigen alle leden van het nieuwe koor u uit om 
ideeën voor een nieuwe naam aan te dragen. Men hoopt 
mede dankzij u een naam te kunnen uitkiezen, die nét als 
het koor klinkt als een klok! 

Suggesties voor een naam voor het nieuwe koor kunt 
u mailen naar nieuwkoor2014@gmail.com. Het nieuwe 
koor hoopt op een bijna volle mailbox!

R.K. PAROCHIE

Sint Odulphus van Brabant
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WIE GAAT ER MEE NAAR LOURDES?

Van 26 april tot en met 3 mei 2014 organiseert het Bisdom 
van ’s-Hertogenbosch een diocesane bedevaart naar 
Lourdes. Bisschop Hurkmans nodigt alle nieuwe parochies 
uit om met hem mee te pelgrimeren. 

De nieuwe parochie Sint Odulphus van Brabant gaat 
graag op die uitnodiging in en hoopt samen met pastoor 
Spijkers als geestelijk begeleider met een flinke groep deel te 
nemen. Onze groep zit bij elkaar in hetzelfde hotel. Deelname 
kost € 869 per persoon op basis van een tweepersoonskamer 
en volpension. Exclusief reis- en annuleringsverzekering.  
In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.  

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Laat het ons 
weten! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
• Jo Lips (Odulphus Best), telefoon 0499 - 37 33 43,  

e-mail jolips@onsmail.nl 
• Carin Vennix (de Beerzen), telefoon 013 - 514 24 78,  

e-mail carinvennix@upcmail.nl   
• Harry Verkuijlen (Antonius Best), telefoon 0499 - 39 53 29, 

e-mail hjcverkuijlen@onsbrabantnet.nl 
• Sjan Smetsers (Spoordonk), telefoon 0499 - 57 26 77
• Annelies van de Ven (Oirschot), telefoon 0499 - 57 60 72, 

e-mail anneliesvandeven@hetnet.nl  
• Pastoor Leendert Spijkers, telefoon 06 - 55 01 99 13,  

e-mail pastoorspijkers@odulphusvanbrabant.nl

BEZOEK VAN DE BISSCHOP

In oktober en november brengt bisschop Hurkmans een 
bezoek aan alle nieuwe parochies van het Dekenaat Bladel 
Oirschot. Op 7 en 8 oktober is hij in Best, Oirschot en de 
Beerzen. 

Programma 7 oktober
 9.30 uur: eucharistieviering in de Antoniuskerk Best 
 10.30 uur: koffiedrinken met de bestuursleden en  

vrijwilligers achter in de Antoniuskerk
 11.00 uur: bezoek aan Bestwijzer Best
 12.00 uur: wandeling door Best o.l.v. Dré Brouwers
 13.00 uur: lunch met het pastoraal team
 14.00 uur: gesprek met de Rouwbezoekgroep in Oirschot
 15.00 uur: wandeling door Oirschot met Leendert Spijkers 

en Wilfred van Nunen
 19.00 uur: gebedsdienst als voorbereiding op het vormsel
 19.30 uur: gesprek met groepje vormelingen bij gastouders
 21.00 uur: ontmoeting met de koorleden van Carpe Diem 

en Singing Voices

Programma 8 oktober
 15.00 uur: pontificale eucharistieviering in de Vestakker 

Middelbeers, hierna koffiedrinken met de  
bewoners en aansluitend een rondrit door  
de Beerzen met Paul Versteegh

 17.30 uur: voorlichting in de kerk van Oostelbeers over de 
plannen om deze kerk voor het dorp te bewaren 
als het aan de eredienst is onttrokken

 19.00 uur: gesprek met vrijwilligers in het parochiecentrum 
in Middelbeers

 20.30 uur: afsluitende dienst

NOTEER IN UW AGENDA

7 oktober 2013: 
bezoek bisschop Hurkmans aan Best en Oirschot

8 oktober 2013: 
bezoek bisschop Hurkmans aan de Beerzen 

25 november 2013: 
eerste kennismakingsavond voor alle parochianen,  
in Oirschot

26 april t/m 3 mei 2014: 
parochiebedevaart Lourdes

COLOFON

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de  

R.K. Parochie Sint Odulphus van Brabant  

en verschijnt enkele malen per jaar. 

Contactgegevens: Nieuwstraat 17a, 5688 BD Oirschot, 

nieuwsbrief@odulphusvanbrabant.nl

Redactie: Theamarie Geilleit-Goossens, Cis de Kroon,  

Marieke Lieshout, Leendert Spijkers,  

Nelleke Swinkels-van de Vorst en Nicoline van Tiggelen-Dirven

Foto’s: Jan Appels

Ontwerp en opmaak: VissenCom

Drukwerk: Drukkerij de Croon van Heerbeek

Oplage: 12.500 stuks
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