Beste mensen,
Voor u ligt een geheel nieuwe uitgave van het Odulphusnieuws. Ook deze keer vindt u in dit speciale katern extra
informatie over onze plaatselijke geloofsgemeenschap in Best. Tevens hebben we de nieuwe activiteitenfolder
toegevoegd. Hierin vindt u alle extra activiteiten en bijzondere vieringen tot en met december 2018 overzichtelijk bij
elkaar. Begin december komt de nieuwe folder uit die we bij de volgende Nieuwsbrief zullen voegen.
Mocht u informatie missen en/of aanvullingen op dit katern hebben, dan kunt u die altijd
mailen naar contactgroep.odubest@odulphusvanbrabant.nl o.v.v. plaatselijk katern SintOdulphus. U kunt dit natuurlijk ook middels een briefje bij het Parochiecentrum inleveren.
Sint-Odulphuskerk ook te volgen via Facebook.
Vorig jaar in september zijn we gestart met een facebook pagina, hier worden bijzondere
activiteiten, diensten, algemene informatie en leuke foto's gedeeld. We hebben inmiddels al
zo’n 120 volgers en mensen die ons “liken”. We zouden het fijn vinden als u deze pagina ook
“liked” en deelt zodat we iedereen ook via deze weg op de hoogte kunnen houden van het
laatste nieuws.
Sint-Odulphus van Brabantparochie- Odulphuskerk Best : https://www.facebook.com/OdulphuskerkBest/
Een spannende én ontspannende belevenis, een tochtje op riksja of duofiets dagelijks mogelijk.
Een bijzondere belevenis voor mensen die niet meer zo goed kunnen lopen en fietsen is een tochtje op de duofiets of de
riksja van Best. Vooral op de nazomerdagen, maar ook daarna is het heerlijk zo’n tochtje te maken op rustige wegen door
de natuur rondom Best. Bij Archipel Kanidas staat de riksja elke dag klaar met een vrijwilliger, die de mensen thuis ophaalt
voor zo’n tochtje en weer terugbrengt. De duofiets kan ook gebruikt worden zonder vrijwilliger, bijvoorbeeld door een
familielid of kennis die het trapwerk verricht. Wat de mensen ervan vonden die een tochtje met riksja of duofiets al
hebben gemaakt? Zonder uitzondering zei iedereen er erg van genoten te hebben.
Spannend én ontspannend
Riksja of duofiets? Bij de riksja zit je met z’n tweeën naast elkaar op de
voorbank en zit de fietsvrijwilliger achter je; hij trapt je vooruit. Bij de duofiets
zit je ook met z’n tweeën naast elkaar, maar ieder op een eigen zadel; de één –
vrijwilliger, familielid of kennis - trapt en stuurt, de ander kan meetrappen maar
dat hoeft niet. Zowel riksja als duofiets hebben een flinke trapondersteuning: de
fietser wordt er niet echt moe van.
Zo’n tochtje is best spannend, maar ook ontspannend. Mensen in het dorp die
je passeert zwaaien je toe. Je komt langs boerderijen met bloeiende tuinen,
koeien lijken je verbaasd aan te kijken, ook herten en lama’s kijken ervan op. In
de bossen hoor je vogels fluiten, ruik je de groene natuur, stap je af bij een
bijzondere of een mooie plek.
Waarheen u maar wilt
Er zijn een tiental routes uitgestippeld naar uiteenlopende bestemmingen, zoals de Heilige Eik, het Joe Mann paviljoen, de
Spoordonkse watermolen, herberg De Schutskuil, kasteel Henckenshage (St.Oedenrode) en Stapelen (Boxtel) of de Oerse
molen. Tijdens de kerstdagen kun je de kerststallenroute in de Vleut volgen. Maar ook kun je een geheel eigen bestemming
kiezen, een plek die je dierbaar is van vroeger of een nieuwe plek die je graag eens wilt bezoeken. En natuurlijk is er altijd
ergens een gezellig terrasje onderweg om aan te leggen en iets lekkers te gebruiken.

Ook in de herfst of winter kun je zo’n tochtje ondernemen, want de riksja is standaard uitgerust met warme en waterdichte
overkleding, te gebruiken voor het geval dat nodig mocht zijn.
Aanmelden
De riksja en de duofiets kunnen elke dag, ook in het weekend, gehuurd worden voor een hele of halve dag. Dit kan bij de
infobalie van Archipel Kanidas. Een tocht met de riksja is dit jaar geheel gratis, een tocht met de duofiets kost € 7,50 per
dagdeel of € 10,00 voor een hele dag. Beide zijn bedoeld voor mensen met beperkingen en hun kennissen of familie.
Aanmelden voor een tocht per riksja of duofiets kan één of meer dagen van tevoren bij de infobalie van Archipel Kanidas
(ingang vanuit de Molenstraat), tel. 0499-362501. Het is de moeite van het proberen zeker waard.

Wist u dat:
• er een nieuwe activiteitenfolder is waarin alle bijzondere activiteiten en diensten staan vermeld? Deze folder
hebben we bij dit Katern en Nieuwsbrief gevoegd.
• er achterin de kerk een standaard staat met diverse folders waaronder ook de nieuwe activiteitenfolder. Iedere vrijdag
plaatsen we hierin ook een nieuw weekoverzicht. In dit overzicht staan de gegevens van de vieringen, de misintenties
en extra informatie voor de komende week. Ook vindt u wekelijks een mooie tekst of gebed ter bezinning. Het
weekoverzicht is wekelijks ook te downloaden via onze website. Wilt u het weekoverzicht wekelijks per email
ontvangen dan kunt een email sturen aan: activiteiten.odubest@udulphusvanbrabant.nl.
• we iedere 1e zondag van de maand, na de viering van 9:30 uur, koffie drinken in de kerk om elkaar te
ontmoeten?
We gedenken hen die overleden zijn, maar voortleven bij God en in ons hart.
We namen in onze parochie de afgelopen maanden afscheid van:
21 mei 2018
27 mei 2018
26 juni 2018
2 juli 2018
4 juli 2018
9 juli 2018
20 juli 2018
22 juli 2018
29 juli 2018
3 augustus 2018
6 augustus 2018
19 augustus 2018
27 augustus 2018
5 september 2018
8 september 2018

Leny van Hoof-Leijtens
Anneke Gloudemans-van Zeeland
Harry van Elderen
Jan Teepen
Cor van den Hurk
Jan van Kuik
Wil Kleijne-van Hal
Bert van der Heijden
Kees Dhondt
Frans Baaijens
Rens van den Broek
Bernard van den Dungen
Jan van de Loo
Kees van Kollenburg
Harry van de Sande

82 jaar
88 jaar
89 jaar
71 jaar
87 jaar
86 jaar
91 jaar
83 jaar
84 jaar
77 jaar
90 jaar
81 jaar
89 jaar
65 jaar
88 jaar

In onze parochiekerk zijn gedoopt:
Zaterdag 2 juni 2018
Bruce van Houtum
Zondag 10 juni 2018
Bobby van Loon
Zondag 10 juni 2018
Jacey Robert
Zondag 17 juni 2018
Donny Versteden
Zondag 24 juni 2018
Loïs van Laarhoven
Zaterdag 7 juli 2018
Jayvano Dufourny
Zaterdag 7 juli 2018
Raf van der Looij
Zondag 8 juli 2018
Mees Vandeberg.
Zondag 8 juli 2018
Lieke van Laarhoven
Zondag 19 augustus 2018
Yara Kant
Zaterdag 1 september 2018 Liz van de Loo

