
 

 
Activiteiten Agenda 
 
 
 
 
Zondag 23 september 2018 
Feestelijke opening nieuwe 
locatie RTO Inloophuis 
 
 
Donderdag 4 oktober 2018 
Reina’s Scholenloop 
Basisschool De Beerze 
Locatie Oostelbeers 
Beukenhaag 1 
 
 
Zondag 4 november 2018 
St. Hubertus Viering  
 
 
Elke dinsdag 10.00-16.00 
Ontmoeten en ontspannen 
in het RTO Inloophuis. 
Vrije inloop! 
 
 
Elke laatste maandag van de 
maand wandelen met 
lotgenoten 13.30 u. 
Voor info zie onze site: 
www.runningteamoirschot.nl 

Jaargang 13 
Najaar 2018 
Nummer 30 De RTO Nieuwsbrief 

Stichting Running Team Oirschot 

Wij zijn er trots op dat 
onze nieuwe burgemeester 

een bezoek bracht aan 
RTO! 

Op de ontmoetingsdag voor alle vrijwilligers van RTO op zondag 10 juni liet de burgemeester 
zich uitgebreid informeren over het werk en de activiteiten van RTO. Ze onderstreepte de grote 
waarde van vrijwilligers bij het omzien naar elkaar. 
  

Mevrouw Keijzers was onder de indruk van de inzet van de RTO vrijwilligers en het werk van 
RTO voor mensen met kanker en hun naasten in de gemeente Oirschot. 

UITNODIGING  

Op de locatie: Koningshof 3, 5688 GD te Oirschot bij buurtvereniging De Heikneuters. 
 

Alle inwoners van de gemeente Oirschot zijn deze middag van harte welkom. U bent deze middag in 
de gelegenheid om het RTO Inloophuis beter te leren kennen. Alle activiteiten van RTO worden deze 
middag gepresenteerd. 

Meer informatie: bel 06-3808 9255 

Zondag 23 september 
Van 13:00 tot 16:00 u 

Feestelijke opening nieuwe locatie RTO Inloophuis 

Burgemeester op bezoek bij RTO 
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Dank jullie wel voor deze 
hele leuke dag! 

 

Gastheer of gastvrouw worden? 
 
Het RTO Inloophuis zoekt enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de ver-
betering van de kwaliteit van leven van mensen die te maken hebben met kanker.  
 
Vrijwilliger zijn is dankbaar werk en ontzettend hard nodig. We hebben mensen nodig die 
gastheer of gastvrouw willen zijn tijdens de inloopmiddagen of tijdens de activiteiten. Je ont-
vangt de bezoekers, biedt koffie/thee aan en luistert naar wat de gast te vertellen of te vragen 
heeft. Je informeert de gasten over de activiteiten en assisteert bij de workshops. 
 
 
 
 
Belangstelling? Stuur een mail voorzien van je 
motivatie naar rtoirschot@gmail.com.  

De zon staat hoog aan de 
hemel als er vijfentwintig 
OTO oldtimers staan te blin-
ken op de parkeerplaatsen bij 
de  Stapperij. Na een kort 
welkomstwoord van Erik van 
Ingen, voorzitter RTO , wordt 
door Simon Stadegaard en 
Wim van Genechten de brie-
fing gegeven voor de zomer-
rit door Kempenland en Bel-
gisch land van Corsendonk. 

 
De RTO passagiers ( 44 
stuks) nemen plaats in de 
oldtimers en krijgen allemaal 
een pakketje mee voor on-
derweg met water en fruit  
en chips. Vanwege de hoge 
temperaturen bestaat de mo-
gelijkheid extra tussenstops 
in te lassen. Om 10:00uur 
zijn alle deelnemers op pad. 
Over prachtige binnenwegen 
met mooie vergezichten be-
reiken alle deelnemers de de 
grens bij Postel. Daarna langs 
de abdij naar Dessel naar 
‘Vijverzicht’ voor de eerste 
stop en tevens de lunch te 
gebruiken. Hier heeft Yves 
Maes , eigenaar van Vijver-
zicht, voor heerlijke soep en 
belegde broodjes gezorgd. 
 
Na de lunch wordt het weer 
tijd om een stukje te gaan 

rijden. Via Retie en langs de 
priorij Corsendonk  door het 
verrassend mooie landschap 
rondom Arendonk.  De vol-
gende stop is bij  
‘Postelboers’ in het centrum 
van Arendonk waar we op 
het terras twee consumpties 
kunnen gebruiken en ervarin-
gen kunnen delen. 
 
Na deze stop gaat de rit ver-
der via Reusel, Hulsel en Mid-
delbeers naar Spoordonk. 
Hier staan John en Marja 
Scheepens ons op te wachten 
met een drankje. De deelne-
mers en passagiers delen 
daar nog een poosje hun er-
varingen en na een afsluitend 
woordje van Wim gaat eenie-
der weer tevreden huis-
waarts. 
 
Nagenietend van deze super 
mooie dag kijken we al weer 
uit naar de zomerrit van 
2020. Veel voldoening bij de 
OTO leden en mooi om te 
zien hoe we samen  onze 

medemens met de ziekte 
kanker een leuke en ontspan-
nende  dag  hebben bezorgd 
in onze old-timers. 

 
Kijk op OTO-OIRSCHOT.NL  
voor een video verslag van 
de zomerrit 2018 

RTO oldtimerrit op een warme eerste dag van juli. 

Wanneer je vrijwilligerswerk 
zoekt en dit je aanspreekt, 
dan willen wij graag met je in 
contact komen. 
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In het Oirschots Weekjour-
naal viel mij de aankondiging 
op dat RTO Oirschot een ex-
cursie organiseerde naar het 
Prinses Irene Museum gele-
gen op de legerplaats Oir-
schot. Dat sprak mij erg aan, 
dus schreef direct in om hier 
aan deel te mogen nemen. 
 
Van Ad van Heijst kreeg ik 
keurig een bevestiging en 
meldde mij op 20 juni om 
half elf op de parkeerstrook 
bij de ingang van de Kazerne. 
Deze plaats was niet nieuw 
voor mij, want de afgelopen 
tien jaar passeerde ik bijna 
dagelijks dit kruispunt naar 
mijn kantoor op Eindhoven 
Airport, en vele vele jaren 

geleden melde ik mij regel-
matig aan deze Kazerne in-
gang als motor ordonnans 
vanuit Maastricht, met be-
langrijke dienstberichten. 
 
Na het inchecken mochten 
wij de auto bij het museum 
parkeren en kregen  een bij-
zondere fijne en informatieve 
rondleiding door de twee 
goed verzorgde ruimten waar 
een overzichtelijke historische 
verzameling is bijeenge-
bracht. Beslist de moeite 
waard om dit alles gedurende 
twee uur eens te beleven en 
te ervaren wat dit infanterie 
garderegiment in de oorlogs-
jaren heeft betekend. 
De bijeenkomst werd met 

een meer dan perfecte lunch 
afgesloten en er werd nog 
eens gezellig nagepraat over 
de verschillende achtergron-
den van de deelnemers. Dit 
alles tot in detail perfect ver-
zorgt door de coördinator Ad 
van Heijst die hiervoor beslist 
een compliment verdient. 
 
Uitziende naar  een volgend 
treffen en met hartelijke 
groet, 
 
G.v.d.B. 
Oirschot 

 

Privacyverklaring 
 
RTO en het RTO Inloophuis leggen gegevens van u vast 
zoals naam, adres, email, telefoonnummer en IBAN-
gegevens, deze zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van 
onze doelstellingen. 
Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die 
diensten voor ons uitvoeren. 
Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons 
en onze contacten vertrouwelijk behandeld. 
 

Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen die onze stichting betreffen 
zoals nieuwsbrieven en informatie over gestarte en afgesloten projecten. 
 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen, dit kan via 
het secretariaat: 
 
Secretariaat Running Team Oirschot  
p/a Beertramsstraat 10 
5688 RA Oirschot 
rtoirschot@gmail.com  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het bestuur van RTO. 

mailto:rtoirschot@gmail.com
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Bedankt voor uw steun! 
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Volg ons op facebook 
www.facebook.com/
runningteamoirschot 

Succesvolle Rabobank Clubkas Campagne 
 

RTO weet de 1e plek te behalen in Oirschot! 
 
 
 
Tijdens een feestelijke middag op de markt is de uitslag 
bekend gemaakt. Er waren alleen maar winnaars. 
 
€ 3.068,16 Uit de Rabo Clubkas Campagne gaat naar 
RTO. De leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid 
hebben 564 stemmen uitgebracht. RTO heeft de 1e 
plaats behaald in Oirschot! Een blijk van waardering en 
ondersteuning voor het werk van RTO. 
 
 
RTO probeert de mensen met kanker (en hun naasten) in de gemeente Oirschot zo veel moge-
lijk te ondersteunen en kan deze financiële bijdrage van Rabobank Groene Woud Zuid hiervoor 
heel goed gebruiken! Bijvoorbeeld 

 Om de vakanties in ons vakantiehuis in Posterholt te verzorgen. 

 Om massages aan te bieden. 

 Voor het organiseren van ontspannende activiteiten en workshops voor lotgenoten door het 
RTO Contactpunt  

 
Dus doe een aanvraag bij RTO voor een dorpsgenoot of voor uzelf. 
Vul gewoon het aanvraagformulier in op onze website www.runningteamoirschot.nl of stuur ons 
een mail! En wij doen de rest! 
 
RTO wil Rabobank Groene Woud Zuid heel hartelijk bedanken om 
op deze fantastische manier lokale initiatieven te steunen! SUPER! 
En natuurlijk alle Rabobank leden die op ons gestemd hebben tij-
dens de Rabobank Clubkas Campagne: bedankt voor uw stem! 
 
Dankjewel allemaal! 
 

Doen dus 
die aanvraag! 

RTO gaat haar vakantiehuis 
in Posterholt beter toeganke-
lijk maken voor mensen met 
een fysieke beperking. Op dit 
moment zijn de beneden 
slaapkamer, de toiletruimte 
en de gang niet toegankelijk 
voor gasten met een rolstoel. 
 
Met hulp van architect Bas 
Spanjers is een plan gemaakt 
en een bouwvergunning in-
gediend bij de gemeente 
Roerdalen. De planning is om 
de verbouwing voorjaar 2019 
te kunnen afronden. Met de-
ze aanpassing hopen we dat 
ook gasten die voor een be-
langrijk deel rolstoelafhanke-
lijk zijn kunnen gaan genie-
ten van een ontspannen ver-
blijf in het mooie RTO vakan-
tiehuis in het prachtige ge-
bied van noord-Limburg. 
 
Voor een deel van de verbou-
wingskosten kunnen we put-
ten uit ons eigen opgebouw-
de reservefonds voor het 

vakantiehuis. Het ontbreken-
de deel proberen we bij el-
kaar te krijgen met subsidie-
aanvragen bij diverse stich-
tingen en instanties. Mocht u 
ons daarbij willen helpen of 
suggesties hebben voor het 
verkrijgen van subsidies en 
giften dan horen wij dat 
graag. 
 

Voor meer informatie over de 
gebruiksmogelijkheden van 
en aanvragen voor het RTO 
vakantiehuis verwijzen wij u 
naar onze website 
www.runningteamoirschot.nl 
 

RTO vakantiehuis in Posterholt wordt verbouwd 
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RTO bedankt  
alle sponsors 

voor hun steun! 

Running Team Oirschot (RTO) 
is een stichting die door de 
belastingdienst erkend is als 
Algemeen Nut Beogende In-
stelling. 
 
Dat betekent dat uw sponsor-
bijdrage 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 Inloophuis. Hiervoor is het 
wel van belang dat we uw persoonsgegevens kennen! 

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

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 

□ Dilia van Straten "Le Pied" 
 

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. 
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3.376,- euro! 
RTO is hier heel erg 
blij mee! 

Ervaringsverhaal 

In het kader van het 20-jarig 
jubileum heeft Roche zondag 
27 mei een Obstacle Run 
georganiseerd. 
 
Het inschrijfgeld schenken zij 
aan drie Oirschotse goede 
doelen, namelijk: RTO Run-
ning Team Oirschot, Bijna 
Thuis Huis en IVN Natuur-
educatie. Wat een geweldig 
gebaar! 
 
Ook NH1816 Verzekeringen 
heeft een financiële bijdrage 
geleverd aan dit evenement. 
CV De Broemies had speciaal 
voor dit jubileum de fraaie 
Obstacle Run opgezet. Het 
was een heel mooi feest en 
een gezellige middag bij Van-
de Oirsprong. 
 
Alle drie de lokale goede doe-
len hebben een cheque in 
ontvangst mogen nemen met 
het fantastische bedrag van  
3.376,00 euro! 

Wij van RTO zijn hier heel 
erg blij mee! Het geld gaan 
wij besteden voor het welzijn 
van mensen met kanker in de 
gemeente Oirschot. 

Roche Financieel Adviseurs  
heel erg hartelijk bedankt!!! 

Vorige week hebben we een heerlijke tijd gehad in jullie mooie bungalow in Posterholt. 
 
Alles was aanwezig om te genieten van een fijne vakantie in een huiselijke sfeer. Daarbij nog 
de gevulde boodschappentas van de Jumbo. Top. De fietsen waren perfect om de mooie om-
geving te verkennen. Gelukkig speelde het zonnetje ook een rol om deze week af te maken. 
 
RTO en sponsoren, bedankt dat jullie dit mogelijk maken! 
  
J. en M. 

Prachtige jubileumactie van Roche! 

Schuilt er in jou een Picasso of van Gogh of zoek je gewoon een 
uitlaatklep, dan is een workshop schilderen mogelijk iets voor jou. 
  
Wij nodigen je uit dit te ervaren middels een workshop schilderen 
bij Atelier de Uitlaatklep in Middelbeers. Deze workshop zal worden 
gegeven op dinsdagochtend (10–12 uur) of  op woensdagmiddag 
(14–16 uur). 
 
 
Belangstelling gewekt? Geef je dan op.  
Via https://www.runningteamoirschot.nl/index.php/rto-contactpunt/activiteiten/workshop-
schilderen of bij de coördinator RTO Inloophuis telefoon 06 38089255 

Workshop Schilderen 

https://www.runningteamoirschot.nl/index.php/rto-contactpunt/activiteiten/workshop-schilderen
https://www.runningteamoirschot.nl/index.php/rto-contactpunt/activiteiten/workshop-schilderen
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Programma RTO Inloophuis 
 
In de Heistal ( bij buurtver. de Heikneuters), Koningshof 3, 5688GD Oirschot  

Wij nodigen u uit voor een vrijblijvend bezoekje aan het RTO Inloophuis voor een 
praatje en een gratis kop koffie/thee in gezelschap van lotgenoten en de RTO 
gastvrouwen. 
Altijd de mogelijkheid tot activiteit zoals; rummikub / kaarten / spellen / puzzelen. 

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 
Zondag 23 sept  13:00 – 16:00 uur Open dag nieuwe RTO Inloophuis in de Heistal  

 

Maandag 24 sept Wandelen start 13:30 uur, startlocatie zie onze site 

 

Dinsdag 25 sept 10:00 – 12:00 uur Macramé, aanmelden via site 

€ 7,50 p.p. 13:30 – 16:00 uur WS groen-decoreren o.l.v. Catootje, aanmelden via site 

 

Dinsdag 2 okt 10:00 – 12:00 uur Kleuren voor volwassenen / zentangle mandala’s  

Spaarpot bijdrage 12:00 – 13:15 uur Samen gezellig lunchen, aanmelden via de site 

 14:00 – 16:00 uur Samen haken of breien o.l.v. Leonie 

 

Dinsdag 9 okt 10:00 – 12:00 uur Keramiek beschilderen/ decopatchen, aanmelden via site 

 14:00 – 16:00 uur Samen haken of breien o.l.v. Leonie 

 

Dinsdag 16 okt 10:00 – 12:00 uur Sudoku puzzelestafette light of medium 

 14:00 – 16:00 uur Samen haken of breien o.l.v. Leonie. 

 

Dinsdag 23 okt 10:00 – 12:00 uur Macramé (vervolg), aanmelden via site 

 14:00 – 16:00 uur Samen haken of breien o.l.v. Leonie 

 

Maandag 29 okt Wandelen start 13:30 uur, startlocatie zie onze site 

 

Dinsdag 30 okt 10:00 – 12:00 uur Kleuren voor volwassenen / zentangle mandala’s 

 14:00 – 16:00 uur Samen haken of breien o.l.v. Leonie 

 

Dinsdag  6 nov. 10:00 – 12:00 uur Hulp bij gebruik van laptop, smartphone of tablet 

Spaarpot bijdrage 12:00 – 13:15 uur Samen gezellig lunchen, aanmelden via de site 

 14:00 – 16:00 uur Samen haken of breien o.l.v. Leonie 

 

Dinsdag 13 nov 10:00 – 12:00 uur Rummikub / kaarten / spellen / puzzelen 

Eenmalig € 5,00 10:00 – 12:00 uur WS mozaïeken o.l.v. Marijke, Cecile of Dianne 

 14:00 – 16:00 uur Samen haken of breien o.l.v. Leonie 

 

Dinsdag  20 nov 10:00 – 12:00 uur Rummikub / kaarten / spellen / puzzelen  

€ 5,00 p.p. 13:30 – 15:30 uur High Tea verwennerijtjes verzorgd door de gastvrouwen 

     aanmelden via de site 

 

Dinsdag 27 nov 10:00 – 12:00 uur WS mozaïeken (vervolg) o.l.v. Marijke, Cecile of Dianne 

 14:00 – 16:00 uur Samen haken of breien o.l.v. Leonie 

http://www.runningteamoirschot.nl
mailto:rtocontactpunt@gmail.com
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Het RTO Inloophuis is de ontmoetings- en ontspanningsruimte voor mensen en hun naasten 
die op welke manier dan ook iets te maken hebben of hebben gehad met de ziekte kanker. 
Een plek waar u samen met lotgenoten even kunt ontspannen met een kopje koffie, een ge-
sprek, een workshop, even weg van de dagelijkse zorgen. RTO Inloophuis past naadloos bij 
de doelstellingen van RTO. We kunnen niets doen aan de ziekte maar we kunnen u wel aan-
dacht, een moment rust en ontspanning bieden. RTO staat voor omzien naar elkaar, voor en 
door de mensen uit de gemeente Oirschot. 
 
We nemen u even mee naar onze nieuwe locatie, de Heistal waar we vanaf nu elke dinsdag te 
gast mogen zijn bij buurtvereniging De Heikneuters in hun schitterend buurthuis aan de Ko-
ningshof nummer 3. In het RTO Inloophuis wordt u ontvangen door gastvrije vrijwilligers van 
RTO. Onze gastvrouwen en coördinator Ad van Heijst kunnen luisteren naar de vele vragen in 
deze periode van onzekerheid. Zij bieden een luisterend oor wanneer iemand geconfronteerd 
wordt met de ziekte kanker, wanneer zekerheden wegvallen en twijfels en vragen naar boven 
komen. RTO Inloophuis probeert een ‘lichtpuntje’ te zijn, dat misschien kan helpen op de mo-
menten als het donker is. De opzet van het Inloophuis is dat de gasten zich welkom voelen. 
Daar is alles op gericht. Een huiselijke sfeer, ontspannende activiteiten, informatie, een ge-
spreksgroep, of zomaar een kopje koffie. 
 
Ook op onze nieuwe locatie bieden we weer een groot aantal activiteiten zoals wandelochten-
den, workshops mindfulness, bloemschikken, koken, sport onder begeleiding en 
mannenactiviteiten. 
Niets moet, veel is mogelijk. 
 

Voor de activiteiten van RTO Inloophuis zie onze website www.runningteamoirschot.nl 

Elke dinsdag van 10 tot 16 uur bent u welkom in de Heistal, Koningshof 3  

Kom gerust vrijblijvend een keertje bij ons langs, de koffie staat klaar !! 

RTO Inloophuis is verhuisd naar de “Heistal” 

Samen gezellig lunchen en ontmoeten 
 

Eet je een hapje mee? Schuif maar aan! 

Onder bovenstaand motto nodigen wij u uit om samen met ons een hapje mee te eten! 

Iedereen moet per slot van rekening iedere dag eten. Vooral bij mensen met veel aan hun 
hoofd, of zij die alleen zijn, is de lunch vaak een” ondergeschoven” maaltijd.   

De reeds bezoekende deelnemers hebben 
ervaren dat we de lunch telkens met een 
klein accentje uitvoerden. Zoals een broodje 
asperges in het aspergeseizoen of lekkere 
aardbeitjes in het aardbeienseizoen. Of een 
lekkere seizoen-soep. 

SAMEN de lunch bereiden en SAMEN eten! 
Een activiteit die we warm aanbevelen!  

RTO neemt vooralsnog de kosten voor haar 
rekening. U kunt eventueel een bijdrage in 
ons spaarvarken stoppen. (Bij een volgende 
activiteit kan deze bijdrage wijzigen.) 

Aanmelden via rtocontactpunt@gmail.com, 
bellen  kan natuurlijk ook: 06-3808 9255 

Bij voldoende belangstelling gaan we dit vaker 
doen! 

Elke 1e dinsdag van 

12.00 tot 13.15 uur 

mailto:rtocontactpunt@gmail.com


 

Pagina 14 De RTO Nieuwsbrief 

Let op het nieuws! 
De soepwandelingen 

starten in oktober weer! 

Soepwandelingen voor goede doelen! 
Zondag 15 april is de voorlo-
pig laatste soepwandeling 
weer zeer succesvol verlo-
pen! Het weer was goed en 
de sfeer uitstekend. Alle 
wandelaars werden na de 
wandeling zoals gebruikelijk 
ontvangen met een over-
heerlijke kop soep! 
 
RTO was dit jaar een van de 
6 goede doelen en heeft een 
cheque in ontvangst mogen 
nemen van maar liefst € 
1.250,-!!!  

Wij zijn bijzonder blij met dit 
hele mooie bedrag! Cha-
peau! 
 
Onze dank gaat uit naar de 
organisatie van de soepwan-
delingen, met in het bijzon-
der Frans en Hans, en alle 
vrijwilligers die hun steentje 
hebben bijgedragen en na-
tuurlijk naar alle wandelaars. 
 
Let op het nieuws!!! 
De soepwandelingen starten 
in oktober weer! 

MACRAMÉ dinsdag 25 september 10:00 uur 
 

Onder het motto “Doe je mee met macramé?” organiseren we een workshop waarbij je, wellicht 
opnieuw, kennis maakt met een handwerktechniek waarbij je draden samen knoopt. Door van 
draden te wisselen en verschillende knopen te gebruiken kun je verschillende patronen maken. 
 
Knopen 
Er zijn twee basisknopen, een rechte knoop en een gedraaide knoop. De rechte knoop zal, in-
dien hij gedurende lange tijd gebruikt wordt, een platte reeks geven.  
De gedraaide knoop geeft een spiraalvormige reeks. 
 
Tijdens de workshop gaan we samen oefenen om de knopen onder de knie te krijgen met als 
eindresultaat een mooie bloemenhanger. 
 
Wanneer je de basisknopen onder de knie hebt gaan we, bij voldoende belangstelling door met 
het maken van allerlei varianten, welke uiteen kunnen lopen van een eenvoudig gelukspoppetje 
of sleutelhanger tot een compleet wandkleed. 
 
Aanmelden via rtocontactpunt@gmail.com, bellen  kan natuurlijk ook: 06-3808 9255 

mailto:rtocontactpunt@gmail.com
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Een behandelplan 
op maat! 

Sport en bewegen met kanker 
sportbegeleiding op maat o.l.v. Fysionova 
 
Heeft u of een van uw naasten onlangs de diagnose kanker gekregen dan staat uw wereld 
volledig op zijn kop. Alles zal in het teken van uw ziekte staan en waarschijnlijk staat u een 
behoorlijk intensief behandeltraject te wachten. Om dit traject zo goed mogelijk te doorstaan 
is “fit” zijn van belang. Het is onomstreden vastgesteld dat hoe beter de conditie en de kracht 
van het lichaam, hoe voorspoediger het herstel zal zijn. Daarnaast is inmiddels bewezen dat 
door bestraling, chemokuren en operaties de conditie en kracht met zelfs 50-75% kan afne-
men waardoor de kans op een vertraagd herstel toeneemt. 
 
U staat centraal 
Ieder mens is uniek en elke patiënt is uniek. Bij ons sportprogramma begeleiden we patiënten 
in de verschillende stadia van hun ziekte. Er wordt een behandelplan op maat gemaakt dat 
voor uw specifieke situatie het best haalbare resultaat tot doel heeft. 
 
Trainingsmogelijkheden 
We kennen een drietal fases waarin we mensen kunnen begeleiden. Het maakt niet uit in wel-
ke fase u zit, u kunt op ieder gewenst moment starten. 
 
1. Fit de behandeling in 
Zodra u de diagnose kanker krijgt zullen er ook diverse behandelmethodes met u besproken 
worden. Een operatie, chemotherapie of bestraling vragen veel van uw lichaam. Wanneer u 
met een sterk en fit lichaam de behandeling ingaat vergroot u de kans om deze beter en met 
een hogere kwaliteit van leven te doorlopen. 
In deze fase focussen wij ons met name op het versterken van het lichaam door middel van 
specifieke krachtoefeningen van de bovenste- en onderste extremiteit en het verbeteren van 
de conditie. Uiteraard gericht op het specifieke behandeldoel. Om de kracht en conditie zo 
optimaal mogelijk te verbeteren is het verstandig om 2 tot 3 keer per week een uur te trainen 
in onze ruimte afgewisseld met een 1 uur sport- en speloefeningen in sporthal de Kemmer. 
 
2. Tijdens de behandeling 
Gezien de aanslag op uw lichaam en de vele complicaties die een behandeling met zich mee 
kan brengen is begeleiden met sport en bewegen van belang. Een afgestemd programma, bij 
voorkeur met een gericht advies van een huisarts, oncologisch fysiotherapeut of specialist zo-
als bijvoorbeeld een oncoloog, is hierbij van belang. Zij kunnen aangeven wat de adviezen en 
of beperkingen zijn voor de sportbegeleiding. 
In deze fase ligt de focus voornamelijk op het behoud van conditie en kracht. U doet er in de-
ze fase verstandig aan om zo min mogelijk inactief te zijn en te bewegen waar mogelijk. Ook 
al wordt er in uw omgeving geroepen dat u rustig aan moet doen, toch is het juist belangrijk 
om in beweging te blijven. Echter is het heel moeilijk om uw activiteiten af te stemmen op wat 
uw lichaam aankan en de grenzen hierbij niet te overschrijden. Hiermee kan uw oncologische 
(sport)fysiotherapeut u helpen. 
 
3. Na de behandeling 
Wanneer u de laatste behandeling erop hebt zitten kan gewerkt worden aan de verbetering 
van uw conditie. 
Tijdens deze fase richten wij ons met name op de bevordering van het uithoudingsvermogen 
en het opnieuw oppakken van alledaagse taken en een actieve leefstijl. U doet er verstandig 
aan om 2 tot 3 keer per week te trainen. 
 

Meer weten; neem contact op met fysionova 



 

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 

Garderobe opbrengst Kempenhorst reünie is geheel bestemd voor RTO 

Op zaterdagavond 3 november 2018 vindt een grote reünie plaats voor alle oud-leerlingen en 
oud-medewerkers van het Kempenhorst College in het kader van het 50-jarig bestaan. De op-
brengst van de garderobe,  tijdens de reünie bemand door de RTO vrijwilligers, komt in zijn ge-
heel ten goede aan RTO en wordt ingezet om mensen getroffen door kanker in onze gemeente 
te ondersteunen. 
 
De reünie is bedoeld voor iedereen die als leerling of medewerker verbonden is geweest aan de 
Oirschotse middelbare scholen waaruit de Kempenhorst is ontstaan door allerlei fusies vanaf 
1968: 
 

Mavo – mulo 
Lhno – huishoudschool 
Lts - ambachtsschool 
Las – lagere agrarische school 
Pedagogische academie – kweekschool 
Havo-top 

 
De reünie staat in het teken van ontmoeting en het ophalen van herinneringen en vindt plaats 
op school. Daar worden ontmoetingsplaatsen ingericht voor alle onderwijsstromingen, zodat oud
-klasgenoten elkaar snel kunnen opzoeken. 
Men kan zich aanmelden op de website van het Kempenhorst College: 
 

www.kempenhorst.nl/jubileum 

Zegt het 
voort! 

Een traditie is het inmiddels 
om jaarlijks een scholenloop 
te houden op de basisscholen 
in de gemeente Oirschot. Elf 
jaar geleden alweer startte 
Reina van Mechelen, zelf ge-
troffen door de ziekte kanker 
en inmiddels overleden, met 
de organisatie op de school 
van haar kinderen: de Koren-
bloem. Nog ieder jaar wordt 
enthousiast het stokje door-
gegeven aan de volgende 
basisschool. 
 

Dit jaar lopen de kinderen 
van basisschool de Beerze. Zij 
doen dit in Oostelbeers 
(Beukenhaag) op donderdag 
4 oktober. De activiteit heeft 

de uitstraling van een echte 
loop en het verslag zal we-
derom gedaan worden door 
de professionele speaker 
Frans Jacobs. Frans is inter-
nationale verslaggever bij 
marathons in Nederland en al 
vanaf het begin bij RTO’s 
scholenloop. 
 
Er komen dranghekken bij 
het schoolplein en de straat 
wordt afgesloten. Muziek-
bandje ‘t Spult zal de happe-
ning muzikaal opluisteren. De 
hoofdsponsor van dit evene-
ment is Jumbo Oirschot. 
 
De eerste overleggen hebben 
al plaatsgevonden met de 
werkgroep van basisschool de 
Beerze en RTO over de orga-
nisatie. Midden september 
wordt een presentatie gege-
ven aan de kinderen op 
school over hardlopen en het 
goede doel waarvoor ze lo-
pen. Het goede doel is 
RTO...in actie voor mensen 
met kanker in de gemeente 
Oirschot. 

 

Daarna krijgen de kinderen 
een sponsorkaart mee om 
geld in te zamelen. Wij hopen 
op een zonnige donderdag-
avond op 4 oktober en wen-
sen alle kinderen een goede 
voorbereiding en een fantasti-
sche loop. Iedereen is van 
harte uitgenodigd om de kin-
deren aan te komen moedi-
gen! 

 Donderdag 
4 oktober 

Reina’s Scholenloop dit jaar in de Beerzen 

http://www.kempenhorst.nl/jubileum

