
 

 
Activiteiten Agenda 
 
 
4 t/m 17 oktober 2017 
Stemmen op RTO Rabobank 
Clubkas Campagne! 
 
 
5 november 2017 
Hubertus viering 
Heilige Eik Oirschot 
 
 
8 april 2018 
Oirschotse Heidetocht 
Georganiseerd door RTO 
 
 
Elke dinsdag 10.00-16.00 
Ontmoeten en ontspannen 
in het RTO Contactpunt. 
Vrije inloop! 
 
 
Elke laatste maandag van de 
maand wandelen met lotge-
noten 13.30 u. 
Voor info zie onze site: 
www.runningteamoirschot.nl 

Jaargang 12 
Najaar 2017 
Nummer 28 De RTO Nieuwsbrief 

Stichting Running Team Oirschot 

Om letterlijk de kas te spek-
ken stelt Rabobank Het 
Groene Woud Zuid € 75.000 
beschikbaar voor stichtingen 
en verenigingen met maat-
schappelijke doelstellingen. 
Ook RTO doet mee aan de-
ze Rabobank Clubkas Cam-
pagne! 
 
Stemmen 
Van 4 t/m 17 oktober 2017 

mogen leden van Rabobank 
Het Groene Woud Zuid 5 
stemmen uitbrengen. Elke 
stem is geld waard!  
 
RTO kan een financiële bij-
drage van de Rabobank 
goed gebruiken om de va-
kanties in ons vakantiehuis 
in Posterholt te verzorgen, 
massages aan te bieden en 
voor het organiseren van 

ontspannende activiteiten 
en workshops door het RTO 
Contactpunt. 
 
Surf snel naar: 
www.hgwz.mijnbankenik.nl 
om uw stem op RTO uit te 
brengen! 

Stem en steun ons 
via de Rabobank! 

Bedankt voor 
uw steun! 

Donderdag 21 september  
vindt Reina’s Scholenloop 
plaats op basisschool de 
Fonkeling in Spoordonk. Ie-
der jaar weer zorgt Reina 
voor mooi weer. Voor de 
tiende keer dit jaar. Reina 
zelf startte in 2008, als lid 
van RTO de scholenloop. 
Steeds wordt het stokje 
doorgegeven aan een vol-
gende basisschool in de ge-
meente Oirschot. 
  
Alle 170 leerlingen krijgen 
een presentatie op school 
van Germy en Joke over 
hardlopen en het doel om 
geld in te zamelen voor men-
sen met kanker. Twee weken 
hebben zij de tijd om spons-
oren te zoeken. Het was een 
geweldig spektakel! 
 
’s Middags worden door de 
RTO-vrijwilligers onder lei-
ding van Henk van de Ven 
dranghekken geplaatst, de 
start- en finishvlag gehan-
gen, ballonnen opgeblazen 
en Jumbo zakjes gevuld. 
  
En dan komen de kinderen 
rond halfzes opnieuw naar 
school. Net als in een echte 
hardloopwedstrijd krijgen 
alle kinderen een startnum-

mer, zodat een professionele 
speaker, Frans Jacobs een 
waar verslag kan geven tij-
dens de loop. Vooraf aan de 
loop krijgen alle kinderen en 
RTO leden een ballon met 
daaraan een eigen gemaakt 
kaartje met een wens of 
mooie woorden over de ziek-
te kanker. De RTO leden 
herdenken hiermee Reina 
van Mechelen. Op het teken 
van Frans stijgen alle rode 
ballonnen (bijna) gelijktijdig 
de strakke, zonnige lucht in.  
 
Ter voorbereiding op de loop 
wordt een gezamenlijke war-
ming-up gehouden onder 
leiding van juf Ilse samen 
met vier leerlingen die op 
een dansschool zitten.  
 
En dan is het zover. Paul 
Hoogwegt, directeur van de 
school, geeft het startsignaal 
met een toeter en de kleu-
ters van groep 1, 2 en 3 
gaan van start, vergezeld 
door RTO-lopers en gastlo-
pers. Met rode konen en in-
gespannen gezichtjes wordt 
na 2 rondjes de finish ge-
haald, waarna de kinderen 
een medaille en verrassings-
zak (gesponsord door de 
Jumbo) ontvangen. De leer-

lingen van groep 4, 5 en 6 
lopen twee rondes van 750 
meter en de grootste kin-
deren maar liefst 2.020 me-
ter in drie rondes. Veel juffen 
lopen met de kinderen mee 
en langs het parcours staan 
de papa’s, mama’s, opa’s en 
oma’s en moedigen de kin-
deren aan onder een gezelli-
ge potpourri van muziekband 
’t Spult.  
 
Na afloop wordt bekend ge-
maakt hoeveel geld er door 
de kinderen is opgehaald;  
€ 2.699,97. Dit bedrag wordt 
nog eens verhoogd door de 
opbrengsten van de Ouder-
raad die met een standje 
tijdens de loop koffie, thee, 
cake en gebakken eieren 
verkoopt en nog enkele na-
giften. 
 
Het totale aangeboden be-
drag is € 3.013,67. Een 
geweldige prestatie waar 
iedereen trots op kan zijn!  
 
Basisschool de Fonkeling; 
super bedankt voor jullie 
samenwerking en inzet! Met 
name de werkgroep ge-
vormd door juf Lieke en Jan-
neke. 

Super geslaagde Scholenloop 
op basisschool de Fonkeling in Spoordonk! 
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Bedankt!  
Jullie zijn SUPER!!! 

Oud Hollandse Dag 
Begin juni werd ik gebeld of 
we mogelijk konden samen-
werken in een leerlingenpro-
ject van het Kempenhorst-
college. Onder de noemer  
‘Oud Hollandse Dag’ wilden 
de leerlingen graag een ver-
wenmiddag voor onze gas-
ten op touw zetten. 
 
Informatie  
Zo gezegd zo gedaan. Ons 
eerste echte contact was op 
13 juni. De gehele project-
groep stormt binnen om te 
kijken wat wij zoal doen 
voor onze mensen, hoe onze 
doelgroep er dan wel uitziet, 
maar vooral ook waar zij 
hun activiteit zouden kunnen 
houden. 
 
Vragen 
Na een aantal dagen kwa-
men de eerste vragen (zoals 
gebruikelijk natuurlijk via de 
mail):  
‘Wij zijn van het Kempen-
horst. Er is 27 juni een oud 
Hollandse dag bij jullie die 
wij organiseren en wij heb-

ben een vraag: Mag er alco-
hol geschonken worden of 
liever niet? Mogen wij in 
jullie restaurant slingers op-
hangen?  Dit waren onze 
vragen hopelijk snel reactie.’  
 
Speelpaleis 
Op de dag van uitvoering 
stormt wederom de gehele 
projectgroep binnen en in 
een poep en een zucht ver-
andert het gehele restaurant 
in een volwaardig speelpa-
leis. Slingers, aangevuld met 
klompen en tulpen maken 
de ambiance compleet. 
 
De gasten, bestaande uit 
bezoekers van RTO, bewo-
ners Amaliazorg en nog en-
kele opa’s en oma’s, worden 
door de projectcoördinato-
ren verdeeld over de zaal. 
Dan gaan de activiteiten van 
start. 
 
Een waar bingopaleis, met 
professionele speelkaarten 
en prachte prijzen aan de 
ene zijde,  sjoelen, blik wer-
pen en nagels lakken 

(geïnspireerd door de actie 
van Tijn) aan de ander kant. 
 
Verwennerij 
Ook aan de inwendige mens 
was natuurlijk gedacht. Met 
leuk uitziende en smakelijke 
hapjes (door de leerlingen 
zelf gemaakt) en drankjes 
werden de deelnemers 
voortdurend verwend. 
 
Applaus 
Het is ontroerend te zien 
hoe groot de zorgattitude 
van een aantal leerlingen 
voor haar gasten is. 
De middag wordt dan ook 
afgesloten met een luid ap-
plaus van de deelnemers. 
 
Kempenhorst bedankt 
voor jullie inspanning. 
 

Leuk samenwerken 
 

met leerlingen Kempenhorst 

Zaterdag 16 en zondag 17 september 
2017 werden er weer Trekker Trek wed-
strijden gehouden. Dit jaar op een wei-
land in Oirschot. Een spectaculair evene-
ment waarvan een deel van de op-
brengst ten goede komt aan RTO.  
Samen in actie voor mensen met kanker!  
 
Op zondag werd een cheque overhan-
digd van € 1.500.- ! 
Voor deze gulle gift willen wij de organi-
satie heel hartelijk bedanken! 

Trekker Trek Best 
 

geeft een bijdrage aan RTO! 
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Samen even bijkomen! 

Je interesse in literatuur en 
schrijvers kun je met ande-
ren delen in een leesclub. 
Ieder lid van de leesclub 
leest hetzelfde boek en je 
spreekt met elkaar af wan-
neer je bij elkaar komt om 
samen het boek te bespre-
ken. 
 
We zijn voornemens, bij vol-
doende belangstelling, bij 

het contactpunt met een 
leesclub te starten. Maande-
lijks een boek, op een mo-
ment dat de deelnemers 
past. 
Een activiteit waarbij deelna-
me en gezelligheid centraal 
zullen staan. 
 
Belangstelling gewekt?  
Laat het ons even weten 
wanneer je belangstelling 

hebt via rtocontact-
punt@gmail.com of 06-3808 
9255 

Leesclub RTO ’t Contactpunt: 
 

basis voor gezellig samenzijn. 

Wij horen graag wat u vindt van de doelen van RTO, laat een berichtje achter in het gas-
tenboek op onze website www.runningteamoirschot.nl. 

Hieronder vindt u reacties van mensen die een korte vakantie hebben doorgebracht in de 
vakantiebungalow in Posterholt van RTO voor Oirschotse mensen met kanker. 

 
mevr. Van de Ven 
Het verblijf was zeer goed, mede door het mooie weer, waardoor je lekker ontspannen bui-
ten kan verblijven in een mooie rustige omgeving! 
 
Leonie 
Geweldig: rustgevend, alles prima in orde. 
 
Yvonne 
Ontzettend rustgevend, huis is van alle gemakken voorzien. 
Het is een voorrecht dat we hier mochten zijn! 
 
Petra 
Het is aangenaam vertoeven, goed park, goed restaurant. 
Leuk aangekleed, we hebben genoten! 
 
G. Vingerhoets 
Verblijf als erg prettig ervaren, leuke dagen gehad met onze dochter schoonzoon en klein-
kinderen! 
 
E. v. Diessen, M. vd. Staay 
Ons verblijf is zeer goed bevallen. Alles was netjes, alles aanwezig. 
Kortom: goed verzorgd! 
 
J. en A. 
Geweldig!?? Bedankt aan allen die dit fijne verblijf mogelijk hebben gemaakt! 

Gastenboek 

RTO beschikt over een 6-
persoons vakantiehuis op 
een prachtig landgoed in 
Limburg. Mensen met kanker 
uit de gemeente Oirschot 
kunnen hier gratis, een 
week, midweek of weekend 
verblijven na of tijdens een 
periode van intensieve be-
handelingen. 
  
Een huis op een plek om tot 

rust te komen, even weg om 
wat afstand nemen van de 
zorgen en onzekerheden, 
samen met familie en dier-
baren. 
 
Wilt u, na een enerverende 
periode samen met uw naas-
ten even bijkomen, dan kunt 
u zich aanmelden voor ons 
vakantiehuis op Landgoed 
Aerwinkel in Posterholt. 

Als u iemand kent die u een 
week, midweek of weekend 
bijkomen in ons vakantiehuis 
gunt, dan kunt u deze per-
soon aanmelden, na overleg 
met de betrokkene. 
 
Het vakantiehuis is helaas 
niet geschikt voor mensen 
die rolstoelafhankelijk zijn. 

RTO Vakantiehuis Posterholt 

mailto:rtocontactpunt@gmail.com
mailto:rtocontactpunt@gmail.com
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Wauw! 
Dankjewel! 

Wij zijn op zoek 
 

naar jou! 
 
 
Word vrijwilliger en help RTO. 
Verschillende taken op dagen 
en tijden die jou uitkomen! 
 
Meld je aan via 
rtoirschot@gmail.com 
of bel 06-5108 5547 

Talentvolle jongeren van het 
Kempenhorst College toon-
den zich de laatste weken 
voor de zomervakantie echte 
ondernemers! 
 
Creatief 
Bij het keuzevak 
“Ondernemen” ontdekten 
leerlingen wat er allemaal bij 
komt kijken als ze onderne-
mer willen worden. Op basis 
van eigen creatieve ideeën 
werd een ondernemingsplan 

opgesteld en ging men ook 
echt aan de slag. 
   
Hulp van bedrijfsleven 
De enthousiaste leerlingen 
werden bij de start van hun 
bedrijf op weg geholpen 
door bedrijven uit de regio 
zoals de Makro en de Rabo-
bank. 
 
Geweldig initiatief  
Door een goed doel erbij te 
betrekken werd het ook nog 

eens maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. De 
winst gaat naar het door de 
leerlingen zelfgekozen goede 
doel, RTO… in actie voor 
mensen met kanker! 
 
Cheque 
De cheque van maar liefst 
155,20 Euro werd door een 
aantal leerlingen op dinsdag 
4 juli overhandigd aan Ad 
van Heijst, coordinator van 
het RTO Contactpunt. 

Leerlingen Kempenhorst 
 

ondernemen voor goede doel RTO 
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Dankjewel! 
 
 
RTO wil graag alle ad-
verteerders bedanken 
die het mogelijk maken 
dat deze nieuwsbrief in 
de gehele gemeente 
Oirschot wordt ver-
spreid. 
 
De steun van bedrijven 
is heel erg welkom! Kijk 
wat u kunt doen op: 
runningteamoirschot.nl 

Een warm welkom aan de 
deur vormt het begin van 
een mooie dag. Binnen ver-
schillende tafels vol mensen 
die net als ik komen voor 
een gezellig praatje.  Ik zie 
veel bekende gezichten, 
waarvan ik niet wist dat ze 
ook eenzelfde zware periode 
doormaken. Ook zij hebben 
zin in deze dag. Niet perse 
om te praten over de ziekte 
maar gewoon even eruit.  
 
Heel even heb ik er met 
een tafelgenoot over gepraat 
omdat we in dezelfde situa-
tie zitten.  Hoe doe jij dit? 
Waar loop jij tegen aan? 
Maar al gauw krijgt de gezel-
lige klets de overhand. 
 
De vele vrijwilligers zor-
gen ervoor dat we niks te 
kort komen. De dag begint 

met koffie/thee en iets lek-
kers.  Even een welkomst-
woord en daarna entertain-
ment: liedjes gezongen door 
Jolanda, die op het laatste 
moment nog bereid was om 
te komen zingen, omdat de 
geplande muzikant de avond 
vooraf plots afmeldde. Lied-
jes met de mogelijkheid om 
mee te zingen. Wil je liever 
praten met je tafelgenoten 
dan kan dat natuurlijk ook. 
Dit alles afgewisseld door 
Leo van Nunen die met zijn 
goocheltrucs iedereen weer 
versteld doet staan. 
 
Rond de middag wordt er 
even gepauzeerd waarin wij 
kunnen genieten van een 
heerlijke lunch. Beginnend 
met een kop soep naar keu-
ze geserveerd door de aan-
wezige vrijwilligers. Vervol-

gens een buffet met een 
uitgebreide keuze aan luxe 
belegde broodjes. 
  
Een zeer geslaagde dag! 
Ik denk dat ik namens ieder-
een wel kan zeggen dat we 
ervan genoten hebben en 
dat we RTO en zijn vele vrij-
willigers en sponsors willen 
bedanken. 
 
BEDANKT!!!!  
 
Groetjes Franka 

Gezellig teuten en meuten 

Gewoon 
even eruit! 
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RTO bedankt  
alle sponsors 

voor hun steun! 

  

  

  

  

Running Team Oirschot 
(RTO) is een stichting die 
door de belastingdienst er-
kend is als Algemeen Nut 
Beogende Instelling. 
 
Dat betekent dat uw spon-
sorbijdrage zakelijk of privé 
als gift aftrekbaar is. 

ANBI erkend 



 

RTO Aanvraagformulieren 

Pedicure Behandeling 
Verwen een naaste met een paar verzorgde voeten 

Lekker en pijnloos lopen. Het lijkt zo vanzelfsprekend. 
 
Mensen die een behandeling tegen kanker ondergaan, of achter de rug hebben, worden vaak gehinderd door vervelende 
bijwerkingen aan de nagels en de huid van de voeten. Goede voetverzorging is daarom erg belangrijk. 
 
RTO biedt een deskundige, complete pedicure behandeling aan in samenwerking met gecertificeerde pedicures. 

Geachte lezer, 
 
Tijdens het lezen van deze nieuwsbrief is mogelijk uw bredere interesse gewekt voor de doelstellingen van RTO. Iedereen die 
op enigerlei wijze te maken heeft met de ziekte kanker, binnen de gemeente Oirschot,  willen wij uitnodigen zich aan te mel-
den. Aanmelden om op de hoogte te blijven van de activiteiten en mogelijkheden van RTO en haar Contactpunt. Hiervoor is 
het wel van belang dat we uw persoonsgegevens kennen! 

Stuur ons een mailtje of een briefje met onderstaande gegevens of bezoek het Contactpunt: 
 

Voornaam:……………………………………..……  Achternaam: ……………………………………………………………………………….…….. 

M/V  geboortedatum: …………………………. Adres: …………………………………………………………………………………………………. 

PC / Woonplaats ………………………………………………………………………………… Tel.: ……………………………………………………… 

Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Meer informatie: Ad van Heijst, coördinator 

Emailcontact: rtocontactpunt@gmail.com    

Tel.: 06 3808 9255 

 
P.S. Twijfelt u of uw gegevens bij ons juist/volledig zijn, stuur ons dan even uw actuele gegevens. 

Inleveren bij: RTO secretariaat 
p/a Beertramsstraat 10, 
5688 RA  Oirschot 

Aanmelden als contact van RTO 



 

RTO Aanvraagformulieren 

Mijn gegevens: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats:  ____________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email:  ____________________________________________  

 

Ik wil de volgende persoon aanmelden voor een behandeling: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats:  ___________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  

Mijn gegevens: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats: ____________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  

Mijn relatie tot deze persoon:  _________________________  

Mijn gegevens: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats: ____________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  

Mijn relatie tot deze persoon:  _________________________  

Ja,  

 
ik ontvang ook graag 
een uitnodiging voor 
RTO activiteiten! 

S.v.p. uitknippen en inleveren bij het RTO secretariaat 
Beertramstraat 10, 5688 RA Oirschot  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij het RTO secretariaat 
Beertramstraat 10, 5688 RA Oirschot  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij het RTO secretariaat 
Beertramstraat 10, 5688 RA Oirschot  

Bon voor pedicurebehandeling 

Een bon bedoeld voor mensen met kanker. 

Verzorgd door: 

□ Pedicurepraktijk Mariette Maandonks 

□ Pedicure Lucie van Beers 

□ Mecheline Kelders Pedicuresalon 

 

S.v.p. uw keuze aankruisen 

 

De pedicures zijn gecertificeerd en hebben de bevoegdheid om mensen met kanker te behandelen. 

Een behandeling bij u thuis is ook mogelijk. Ideaal indien u minder mobiel bent of als u het gewoon fijn vindt om in uw eigen 

omgeving uw voeten te laten verzorgen. 

Uitnodiging RTO activiteit 
S.v.p. de volgende persoon voortaan een uitnodiging sturen: 

 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats:  ___________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  



 

RTO Aanvraagformulieren 

Vakantie Verblijf 
Even tot rust komen in het 6-persoons RTO vakantiehuis op een prachtig landgoed in Limburg 
 

Mensen met kanker uit de gemeente Oirschot kunnen hier gratis, een week, midweek of 
weekend verblijven na of tijdens een periode van intensieve behandelingen. 
 
Wilt u, na een enerverende periode even bijkomen met uw gezin, dan kunt u zich aanmelden 
voor ons vakantiehuis op Landgoed Aerwinkel in Posterholt. Als u iemand kent die u een 
week, midweek of weekend bijkomen gunt in ons vakantiehuis, dan kunt u deze persoon aan-
melden, na overleg met de betrokkene. 

Gratis gebruik van een 

Pure ontspanning! 

 Elektrische fiets 
 Scootmobiel 
 Hometrainer 

Mensen met kanker uit de gemeente Oirschot kunnen bij RTO gratis een fiets met 
trapondersteuning, een scootmobiel of hometrainer lenen. 

Massages ondersteunen het behandelingsproces en geven ontspanning. Massages zijn niet 
bedoeld om kanker te genezen. Voetreflex Massage na(ast) de ziekte kanker kan bijzonder 
waardevol voor je zijn. En kan je helpen ontspannen. Het wordt door de mensen met kanker 
als heel positief ervaren. RTO biedt deze behandelingen aan in samenwerking met Astrid van 
Rooijen. 

Voetreflex massage of verwenmassage 
een weldaad om weer op een prettige manier in contact te komen met uw lichaam… 

Bloemen zijn een teken van meeleven en steun. Even aandacht, even laten merken dat er 
mensen in je omgeving zijn die met je meeleven. Een klein gebaar met een grote uitstraling. 
 
 
U kunt via RTO een prachtige bos bloemen laten bezorgen bij iemand met kanker in de 

gemeente Oirschot. Zowel de bloemen, als de bezorging zijn helemaal gratis! 

 
Vul de bon in! 

Gratis boeket bloemen! 



 

RTO Aanvraagformulieren 

Ik wil de volgende persoon verrassen met een vakantie: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats:  ___________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  

Mijn gegevens: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats:  ____________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email:  ____________________________________________  

Mijn relatie tot deze persoon:  _________________________  

Ik wil de volgende persoon verrassen met bloemen: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats:  ___________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  

Ik wil de volgende persoon aanmelden: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats:  ___________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  

Ik wil de volgende persoon verrassen met een behandeling: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats:  ___________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  

Mijn gegevens: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats: ____________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  

Mijn relatie tot deze persoon:  _________________________  

Mijn gegevens: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats:  ____________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email:  ____________________________________________  

Mijn relatie tot deze persoon:  _________________________  

Mijn gegevens: 

Naam:  ___________________________________________  

Adres:  ___________________________________________  

PC/Woonplaats: ____________________________________  

Tel:  _____________________________________________  

Email: ____________________________________________  

Mijn relatie tot deze persoon:  _________________________  

Vakantiebon Een bon bedoeld voor mensen met kanker. 

Gratis een boeket bloemen 
Een bon bedoeld voor mensen met kanker. 

S.v.p. uitknippen en inleveren bij het RTO secretariaat 
Beertramstraat 10, 5688 RA Oirschot  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij het RTO secretariaat 
Beertramstraat 10, 5688 RA Oirschot  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij het RTO secretariaat 
Beertramstraat 10, 5688 RA Oirschot  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij het RTO secretariaat 
Beertramstraat 10, 5688 RA Oirschot  

Bon voor gratis gebruik van 
Een bon bedoeld voor mensen met kanker. 

□ Elektrische Fiets 

□ Scootmobiel 

□ Hometrainer 

Bon voor een massage 
Een bon bedoeld voor mensen met kanker. 



 

Pagina 11 De RTO Nieuwsbrief 

Het leven wordt even 
een beetje opgefleurd. 

RTO zoekt huisvesting 

Alles onder 
één dak! 

RTO is dringend op zoek naar een nieuwe locatie voor het inloophuis voor mensen met 
kanker. Onze huidige situatie past niet bij onze toekomstplannen. We houden alle opties 
open. Twee dingen zijn wel zeker. De nieuwe locatie zal betaalbaar (of gratis) en voor 
langere tijd beschikbaar moeten zijn. 
 
Bent u eigenaar van een leegstaand pand of locatie, waarvan u denkt 
dat die misschien geschikt is voor RTO? Of kunt u ons helpen met 
andere mogelijkheden? Dan komen wij graag met u in contact. 
 
Meer informatie: bel 06-5108 5547 

Wij van Buurtzorg 
de Beerzen hebben dagelijks 
te maken met mensen die 
door kanker zijn getroffen. 
 
Emoties 
Het is een intensief en moei-
lijk proces wat mensen dan 
doormaken. Iedere fase 
wordt gekenmerkt door an-
dere emoties: angst, vecht-
lust, vermoeidheid, je ge-
steund voelen, boosheid, 
liefdevolle ondersteuning, 
verdriet. Het zijn slechts en-
kele van de vele gevoelens 
van de emotionele achtbaan 
waarin je terecht bent geko-
men. 
 
Passende ondersteuning 
Wanneer wij van de Buurt-
zorg in beeld komen bij ie-
mand met kanker, vinden we 
het belangrijk ondersteuning 
te bieden op een manier die 

past bij deze persoon en 
zijn omgeving.  Dit is ook iets 
wat jullie als RTO nastreven.  
 
Welbehagen 
Door middel van passende 
activiteiten wordt het leven 
van veel mensen even een 
beetje opgefleurd. Een on-
verwachts bloemetje, work-
shop kledingstijl, een massa-
ge en zelfs een vakantie bie-
den jullie aan. Dit draagt bij 
aan een gevoel van welbeha-
gen. Daar krijg je energie 
van en maakt dat je je weer 
sterker voelt. Mooi dat jullie 
de mensen met kanker en 
ook hun gezin zo steunen. 
Het is hartverwarmend.  
 

Namens 
Buurtzorg de Beerzen 
 
Daniëlle 

Hartverwarmend 
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2e Kerstdag gesloten! 

Programma inloophuis RTO 
 
Klooster Franciscanessen, Kapittelzaal, Amaliazorg, Koestraat 37 
Ingang via de zijingang aan de Kloosterstraat (volg de pijlen) 

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend bezoekje aan de inloop voor een praatje en 
een gratis kop koffie/thee in gezelschap van lotgenoten en de RTO gastvrouwen. 

Aanmelden voor een activiteit kan via het formulier op onze site: www.runningteamoirschot.nl  

of via e-mail: rtocontactpunt@gmail.com - Bellen kan ook: 06-3808 9255 

 

*** Wijzigingen in het programma voorbehouden *** 

Het nieuwe activiteiten 
programma ligt klaar! 
Iedereen is van harte 

welkom! 

Elke dinsdag van 

10.00 tot 16.00 uur 

Ingestuurde verhalen en ervaringen 
Ik ben gisterenavond terug 
gekomen van een paar heer-
lijke dagen in jullie vakantie 
huisje in Posterholt. Gewel-
dig wat jullie daar mogelijk 
maken om er even tussen uit 
te zijn na voor mij heftige 
periode.  
 
Ik draag jullie een heel warm 
hart toe, de verrassingen die 
ik dit jaar heb mogen ont-
vangen van RTO GEWELDIG. 

De massage overheerlijk. 
De bloemen die ook uit on-
verwachte hoek kwamen, 
mooi. 
Het huis in Posterholt waar ik 
gebruik van heb mogen ma-
ken en daarbij nog het bood-
schappenpakket van de Jum-
bo, super. 
 
RTO en mensen die mij heb-
ben opgegeven geweldig 
bedankt. 

Ik wist wat RTO deed voor 
mensen die kanker hebben 
gehad of hier nog steeds 
mee vechten, maar dat het 
zoveel met je doet dat heb ik 
nu mogen ervaren. 
 
Super geweldig bedankt, ik 
heb er echt van genoten. 
 
Theo en Ans Dieker 

http://www.runningteamoirschot.nl
mailto:rtocontactpunt@gmail.com
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Volg ons op facebook 
www.facebook.com/
runningteamoirschot 

De meeste gastvrouwen zijn 
actief vanaf het eerste uur. 
Derhalve willen we graag 
vaststellen wat hun persoon-
lijke drive is om dit te doen. 
Onderstaand een aantal cita-
ten waaruit hun persoonlijke 
belevingen zijn op te teke-
nen. 
 
 
“Het iets kunnen  betekenen 
voor de medemens, een luis-
terend oor bieden, een 
"veilige" rustige plek aanbie-
den.” 
 
 
“Ondanks dat het aantal gas-
ten bij de inloop per week 
verschillend is , geeft het mij 
toch steeds een goed gevoel 
dat je merkt dat je iets voor 
de ze kunt betekenen. Dat 
kan middels een luisterend 
oor, een praatje, al dan niet 
tijdens een van de vele acti-
viteiten die we aanbieden.” 
 
 
“Het contact met de gasten, 
samen een “bakske doen”. 
Het huiskamer gevoel dat we 
bieden. Uitvoeren van activi-
teiten waarbij je de beleving 
krijgt dat de gasten met een 
positief gevoel naar huis 
gaan, doordat hun gedach-
ten “verzet” zijn tijdens het 
“samen” actief bezig zijn.” 
 
 
“Ik draai nu een poos mee 
als gastvrouw, hoofdzakelijk 
in de middag. Daarbij zijn 

het vaak de reguliere gasten 
die zitten te haken of te brei-
en. Je ziet dat zij zich op hun 
gemak voelen tijdens hun 
“wekelijkse uitje” bij ’t con-
tactpunt. Het is een vast 
punt in hun dagbesteding. 
De gesprekken komen daar-
bij spontaan op gang. Ik heb 
het idee dat iedereen zich 
daarbij prettig en op zijn 
gemak voelt. Hiervan deel-
genoot te mogen zijn geeft 
een goed gevoel.” 
 
 
“Mensen komen vaak 
schuchter binnen. Ik stel de 
gasten op hun gemak en 
biedt een luisterend oor. En 
als we dan een tijdje zitten 
te praten, dan komen de 
verhalen los. Ik vind het 
knap, hoe mensen over hun 
ziekte kunnen en willen ver-
tellen.” 
 
 
“Ik ben twee jaar geleden 
gestopt met werken en ik 
had tijd over. Dit vind ik een 
heel zinvolle tijdsbesteding. 
Enthousiast over de gehele 
breedte, zoals er door RTO 
invulling wordt gegeven aan 
haar activiteiten en ’t Con-
tactpunt. Dit werk geeft me 
veel voldoening. Maar ik had 
niet gedacht dat het soms zo 
heftig kon zijn!” 
 
 
Impressies van de gast-
vrouwen van RTO-team. 
 

Wil jij je ons team komen 
versterken? Kom gerust eens 
langs voor een praatje. Wie 
weet is het voor jou ook wel 
een verrijking van je dage-
lijks bestaan!  
 
 

Gastvrouw bij de inloop 
 

“Het Contactpunt” van RTO 
“ 
Ontmoeten en ontspannen” het credo van ons Contactpunt. 

Voor de 2e keer hebben we 
mogen genieten van de 
prachtige accommodatie in 
Posterholt. Het heeft mijn 
partner en mij erg veel goed 
gedaan. Even alles vergeten 
en genieten van de mooie 
omgeving. 
 
Een woord van dank aan alle 
lieve mensen die ‘t mogelijk 
hebben gemaakt om ande-
ren dit te gunnen! 
 
Els van Diessen 

RTO Heel hartelijk bedankt 
voor dat fijne weekend in 
Posterholt!! Petje af voor 
zo’n initiatief. 
 
Groet Fien Manders 
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Wilt u RTO helpen door 
middel van adverteren? 

Ook dat kan! 

14 November gaan we van 
start met dit thema bij onze 
handwerkgroep haken & 
breien. 
 
Oefenen 
De eerste twee middagen 
gaan we een aantal proef-
lapjes maken met verschil-
lende haaksteken. Garens 
zijn aanwezig, maar wel 
graag een haaknaald num-
mer 4-5 of 6 meebrengen. 
 
Voorbeelden 
Bij deze introductiemiddagen 
liggen er een viertal gehaak-
te kussens als voorbeeld. U 
kunt dan uitzoeken welk 
kussen u wilt gaan maken. 
Voor degenen die liever brei-
en hebben we ook een ge-
breid kabelkussen gemaakt. 
 
Deelnemen 
Na de oefenmomenten 
brengt u zelf garen mee in 
de kleur die uw persoonlijke 
voorkeur heeft (aangepast 
aan de plaats in uw interi-
eur). Afhankelijk van uw 
vaardigheid en beschikbaar-

heid kunt u natuurlijk blijven 
deelnemen aan onze hand-
werkactiviteiten. 
 
Wat bieden wij u? 
Begeleiding tijdens het ma-
ken van het kussen; 
De patronen van alle kus-
sens; 
Koffie met een koekje. 

 
Kosten € 5,00 (voor de tota-
le workshop). 
U bent van harte welkom. 
(Introducees zijn toege-
staan) 
 
Namens de 
handwerkgroep,  
Leonie. 

Cursus Kussens Haken 
bij onze Handwerkgroep 
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Lekker ontspannen op een 
zachte fijne manier! 

In een sfeervolle ruimte, met 
alles wat je nodig hebt, 
Mindfulnessyoga. 
 
Aanrader 
Op een fijne ontspannende, 
rustige manier geeft Marloes 
les. Tijd en aandacht voor 
eenieder bij de oefeningen. 
Belangrijk is het tot rust ko-
men. Zij heeft dan ook twee 
meditatie momenten in haar 
les ingebouwd. Fijn om te 
horen dat de deelnemers 
ervan hebben genoten en 
zich relaxter, leniger en 
energieker voelen dan voor 
de les.  Zeker een aanrader.  
 
Als cadeautje kregen we van 
Marloes een gratis meditatie 
en een gratis proefles extra. 
 
In balans 
Marloes geeft ook cranio 
sacraal therapie. Een diep 
ontspannende therapie, af-
geleid van de osteopathie.  
 

Werken met zachte manuele 
technieken om spanningen 
in het bindweefsel, spieren 
en (schedel)botten/ wervels 
vrij te maken. Hierdoor kom 
je lichamelijk en geestelijk 
meer in balans. Deze thera-
pie kan o.a. helpen bij pijn/
spanningen in rug, nek, 
schouders en bekken, hoof-
pijn/migraine, hormonale 
problemen, slaapproblemen, 
spijsverteringsproblemen, 
ademhalingsproblemen, 
stress /spanningen/onrust/
depressie en burn-out. 
 
Marijke Baeten 
 

Proefles Mindfulness Yoga 

Mensen op een zachte, prettige manier helpen de balans, rust 
en kracht in zichzelf terug te vinden. 
 
   Gratis Proefles Yoga 
   Dinsdag 10:30-11:45 
 
Een mooie gelegenheid voor wie geïnteresseerd is in yoga. Op 
deze wijze bezig zijn met lichaam en geest. Oefeningen om 
jezelf sterker te maken. Je geest, lichaam en ziel zullen stra-
len!  

 Op zoek naar een moment voor jezelf. 

 Ben je het ziek zijn beu. 

 Last van stress. 

 Of gewoon even lekker ontspannen?  
 
plaats:  Praktijk Marloes van Korven, 

   Kuikseindseweg 5a, 5091TC, Middelbeers. 

info:    http://www.marloesvankorven.nl / 

   info@marloesvankorven.nl  

   06 1330 8561 

aanmelden:  rtocontactpunt@gmail.com  

   06 3808 9255 

wanneer:  proeflessen alle dinsdagen in oktober 
   van 10:30 – 11:45 uur 

Gratis 
proefles! 

Toe aan rust en balans? Yoga 

mailto:rtocontactpunt@gmail.com


 

Secretariaat 
Beertramstraat 10 
5688 RA  Oirschot 
 
IBAN NL42 RABO 0114 3292 22 
RTOirschot@gmail.com 
www.runningteamoirschot.nl 
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Running Team Oirschot is een groep enthousiaste vrijwilligers die al jaren geld inzamelt voor mensen met 
kanker. Dit doen wij door het organiseren van evenementen. 
Samengevat in de slogan: ‘Running Team Oirschot ... in actie voor mensen met kanker’ 

Stichting Running Team Oirschot 

RTO 

In de prachtige natuur bij de 
Heilige Eik organiseert de 
Wild Beheereenheid Moerge-
stel e.o. met de Oirschotse 
en Beerse jagers en vele an-
dere natuurvrienden de jaar-
lijkse viering rondom de pa-
troonheilige van de jacht; St. 
Hubertus. 
 
Bijzondere sfeer 
Deze dienst, in het kader van 
de schepping, zal worden 
voorgegaan  door pastor 
Wilfred van Nunen, die op 
zijn manier jong en oud en 
vooral ook de kinderen weet 
te boeien met zijn sfeervolle 
dienst, waar de band tussen 
mens en natuur treffend is. 
Deze bijzondere sfeer rond 
de kapel met zijn prachtige 
versieringen, de herfstkleu-
ren, de vuurkorven wordt 
extra verhoogd door de na-
tuurtonen  van de jacht-
hoornblazers.  Ook de vele 
meegebrachte huisdieren, 
honden,  roofvogels, fretjes, 
de ruiters te paard en aange-
spannen, geven een extra 
ambiance aan het geheel. 
(Alle dieren zijn welkom).  
 
Hubertusbroodjes 
Tijdens de dienst worden alle 
aanwezigen, de Hubertus-
broodjes en de dieren geze-
gend. Na de dienst worden 
de Hubertusbroodjes door de 
kinderen uitgereikt  (volgens 

de legende ter voorkoming 
en genezing van hondsdol-
heid).  
 
Gulle gave 
Na afloop van de dienst is er 
een gezellig samenzijn met 
ter versterking van de in-
wendige mens: een kop 
soep, roggebrood met zult of 
spek, koffie, koek, glühwein, 
en een borrel Jägermeister 
voor de gevorderden. Ook 
aan onze toekomst, de kin-
deren wordt ruimschoots 

gedacht.  Alles wordt u gratis 
aangeboden. We hopen dat 
de inwendige mens dusdanig 
verwarmd wordt zodat we 
ook aan de kwetsbare mens 
een warm hart toe kunnen 
dragen door een  gulle gave 
in de bussen van  Running 
Team Oirschot e.o.  De Pas-
toor/parochie stellen de col-
lecte van de dienst ook ge-
heel beschikbaar aan het 
Running Team.   
 

RTO is een groep enthousi-
aste mensen en sponsoren 
die zich inzetten voor men-
sen met kanker uit Oirschot, 
de Beerzen en omgeving. 
Met vakanties, ‘n bloemetje, 
’n etentje met lotgenoten, 
hulpmiddelen, gespreks-/
kaart-middagen, enz. enz. 
wordt een warme helpende 
hand geboden om onze me-
demensen die het moeilijk 
hebben het leven wat draag-
lijker te maken. 
 
Roofvogels 
Na de dienst zal er ook  nog 
een kleine demonstratie van 
de roofvogels zijn en de 
jachthoorngroepen zullen 
afwisselend en samen nog 
een aantal nummers ten ge-
hore brengen. 
 
Iedereen is welkom 
We hopen u met kinderen 
opa’s/oma’s, vrienden/
vriendinnen en de dieren 
allen te verwelkomen, zodat 
we optimaal kunt genieten 
van het zonnige buitenleven, 
de natuur, dieren en de kin-
deren !      

St. Hubertusviering 
 
In de bossen bij de kapel van de Heilige Eik in Oirschot. 

Meer info:  
WBE Moergestel e.o. 

www.wbemoergestelsite.com 
Mail: wbemoergestel@cs.com Op zondag 

5 november  
 om 11 uur 


