
 

Activiteitenagenda 
 
 
Zaterdag 29 juni 2019 
Open huis Posterholt 
 
Zondag 5 april 2020 
Oirschotse Heidetocht 
 
Elke dinsdag 10.00-16.00 
Ontmoeten en ontspannen 
in het RTO Inloophuis. 
Koningshof 3 Oirschot 
Vrije inloop! 
 
Elke laatste maandag van de 
maand wandelen met 
lotgenoten 13.30 u. 
Voor info zie onze site: 
www.runningteamoirschot.nl 

Jaargang 14 
Voorjaar 2019 
Nummer 31 De RTO Nieuwsbrief 

Stichting Running Team Oirschot 

Komt u kijken? Dat zou leuk zijn! 
 
Na een intensieve verbouwing heropent Running Team Oirschot (RTO) op zaterdag 29 juni 
a.s. haar vakantiehuis in Posterholt. 
 
Wij zouden het geweldig vinden als veel dorpsgenoten  komen kijken wat we met elkaar 
bereikt hebben. U bent van harte welkom tijdens ons 'open huis'. van 13.00 - 15.00 uur. 
 
Adres: 
 
Vakantiehuis Posterholt 
 
Zwembadweg 1, huisje nummer 5 
 
6061 EZ Posterholt. 
 

Ook liggen er wandelroutes klaar voor diegenen die er een nog gezelliger dagje uit van wil-
len maken! 
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Wij zijn supertrots op de 
kanjers van basisschool 

De Beerzen! 

Donderdag 4 oktober is het dan zover. De jeugd van basisschool De Beerzen … in actie voor 
mensen met kanker in de gemeente Oirschot. De streep is getrokken, hekken zijn geplaatst, 
de muziekband ’t Spult doet het en het zonnetje schijnt. Alles is er klaar voor! 
 
 
De wenskaartjes worden symbolisch door duiven opgelaten. Daarna de gezamenlijke warming 
-up onder leiding van Allure als voorbereiding op het rennen. We kunnen starten! Wat een 
feest! Langs het parcours enthousiast publiek die de sportieve jongens en meiden op allerlei 
manieren aanmoedigen! Eenmaal aan de finish worden ze door Speaker Frans Jacobs per-
soonlijk onthaald! Wauw! Wat een geweldige avond! 
 

Het opgehaalde bedrag is (tromgeroffel…) € 11.339,72!!! Alle donateurs bedankt! 
Met het geld van de verkoop van koffie en thee door de ouders erbij opgeteld is het € 11.500! 
 

RTO is SUPERTROTS op alle kanjers van Basisschool De Beerzen! 

GEFELICITEERD EN DANKJULLIEWEL! 

Reina´s Scholenloop 
 

zeer succesvol verlopen! 

 
Kijk hier terug naar een impressie van Reina’s Scholenloop 
van basisschool De Beerzen! 4 oktober 2018  
 
https://www.runningteamoirschot.nl/index.php/steun/scholenloop 

Kei leuk 
filmpje! 

Onverwacht een bloemetje krijgen van iemand die je een steuntje in de rug wil geven. Aan je 
conditie werken met een elektrische fiets van RTO.  Samen met dierbaren even genieten van de 
rust in het vakantiehuis in Posterholt. Dit zijn zo maar een paar voorbeelden van bekende initia-
tieven waarop RTO probeert mensen die door de ziekte kanker getroffen worden te ondersteu-
nen.  

RTO wil ook graag bijzondere wensen honoreren. Daarom vragen wij uw aandacht voor de mo-
gelijkheid: ’Een aanvraag op maat’.. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een bijdrage voor een high 
tea met vrienden en vriendinnen, een verwenmoment bij een schoonheidsspecialiste, etc. … 

Aanvragen met specifieke wensen en suggesties zijn welkom en zullen, voor zover die financieel 
mogelijk en passend zijn, worden gehonoreerd.  

RTO probeert met de haar toevertrouwde gelden de mensen met kanker en hun naasten in de 
gemeente Oirschot zo veel als mogelijk te ondersteunen. U als familielid, buur, vriend, vriendin 
of collega speelt daarbij een belangrijke rol en doet met uw aanvraag een beroep op RTO. U 
weet als geen ander wat van belang kan zijn, wat van betekenis kan zijn, wat ontspanning kan 
geven en welke vorm van aandacht gewaardeerd wordt. Schroom daarom niet en doe een aan-
vraag met specifieke wensen voor een dorpsgenoot of voor uzelf. Dit kan via het aanvraagfor-
mulier op de website of door een mail te sturen naar rtoirschot@gmail.com  

U kunt samen met RTO “het omzien naar elkaar” concreet maken. Doen dus die aanvraag! 

Een aanvraag op maat 

https://www.runningteamoirschot.nl/index.php/contact/aanvraag-formulier
https://www.runningteamoirschot.nl/index.php/contact/aanvraag-formulier
mailto:rtoirschot@gmail.com
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De verbouwing is begin fe-
bruari gestart en begin april 
was alles gereed. 
Het RTO vakantiehuis in Pos-
terholt is geschikt gemaakt 
voor gasten die afhankelijk 
zijn van een rolstoel. De bad-
kamer, de gang en beneden 
slaapkamer zijn vergroot en 
aangepast. Ook de keuken is 
in z’n geheel vernieuwd. 
Daarnaast hebben we allerlei 
kleine aanpassingen en ver-
beteringen uitgevoerd. Het 
vakantiehuis ziet er weer 
schitterend uit. De eerste 
gasten hebben er al van kun-
nen genieten. 
 
Deze verbouw kon RTO reali-
seren met de financiële steun 
van de Stichting Roparun, de 
Melis van Beek stichting uit 
Oirschot, de vele sponsoren 
en de hulp van de RTO vrij-
willigers. De werkzaamheden 
zijn onder leiding van Martien 
van Gerven zoveel mogelijk 
uitgevoerd door bedrijven uit 
de gemeente Oirschot. Op 
deze manier wordt de ver-
bondenheid tussen RTO en 
de mensen uit de gemeente 
Oirschot versterkt en worden 

lokale bedrijven betrokken bij 
het werk van RTO.  
 
We bedanken in het bijzon-
der Martien van Gerven voor 
zijn inzet, Jan Heijms voor de 
vele uren hulp. Marij Heijms, 
Jan en Berti Smetsers en An-
nemiek van Vroonhoven voor 
het weer “schoon opleveren”. 
Architectenbureau Spanjers, 
schildersbedrijf Hoppenbrou-
wers, stukadoor Ton de Brou-
wer, Schalk Keuken en Bad 
en Van Eeten Woningin-
richting hebben een bijzonde-
re bijdrage in Posterholt gele-
verd. Zonder al deze hulp, 
inzet en financiële ondersteu-
ning was deze verbouwing 
niet gelukt. Heel erg bedankt 
allemaal. 
 
Het 6-persoons vakantiehuis 
op landgoed Aerwinkel in 
Posterholt staat gratis ter 
beschikking voor mensen die 
te maken hebben (gehad) 
met de ziekte kanker en hun 
naasten uit de gemeente Oir-
schot. Een huis op een plek 
om tot rust te komen in een 
prachtige omgeving dichtbij 
het nationaal park de Mein-

weg. Even weg om wat af-
stand te kunnen nemen van 
de zorgen en onzekerheden, 
samen met familie en dierba-
ren. Twee elektrische fietsen 
staan daar ook voor de gas-
ten klaar. U kunt een aan-
vraag doen, voor u zelf of 
voor iemand uit uw eigen 
omgeving. Dus schroom niet 
en doe een aanvraag. Dat 
kan via de website van RTO: 
www.runningteamoirschot.nl 
of met de bon uit deze RTO 
nieuwsbrief. 
  
 

Het RTO vakantiehuis is verbouwd 

29 juni 2019 
Open huis! 

http://www.runningteamoirschot.nl
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Volg ons op facebook 
www.facebook.com/
runningteamoirschot 

Bedankt voor uw steun! 
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Op de eerste zondag van novem-
ber wordt jaarlijks bij de kapel 
van de H. Eik de patroonheilige 
van de jacht herdacht. Voor deze 
gelegenheid wordt de kapel 
prachtig versierd met herfstbloe-
men en opgezette dieren. 

De pastor verzorgt deze dienst 
en de jachtblazers zorgen voor 
passende muzikale ondersteu-
ning. Iedereen voelt er zich wel-
kom zelfs met hond of paard. Na 
afloop zorgt de WBE 
(wildbeheereenheid) voor soep 
met roggebrood en zult en/of 
koffie en thee met cake. Ook 

wordt er voor de liefhebbers zelfs 
een borrel geschonken. Vrijwil-
ligers van RTO assisteren hierbij 
de organisatie. De vrijwillige bij-
drage van de bezoekers voor al 
het lekkers (€ 1269,42) komt 
geheel ten goede aan RTO. 
 
We zijn de WBE dan ook zeer 
dankbaar dat we al vele jaren 
hun bijdrage mogen ontvangen 
voor het verwezenlijken van onze 
doelen. 

Een mens met het hart op de juiste plaats, leuke ideeën en tijd over. 
 

Word RTO Vrijwilliger 
 
Lijkt het jou ook leuk om ons te helpen? Meld je dan aan als vrijwilli-
ger voor onze activiteiten. Er is van alles te doen! Help bijvoorbeeld 
bij de Oirschotse Heidetocht, Reina’s Scholenloop, de PR of de spon-
sorwerkgroep. Kijk voor meer activiteiten en aanmelden op 
www.runningteamoirschot.nl 
 
 
 
 

Gastheer of gastvrouw worden? 
 
Het RTO Inloophuis zoek enthousiaste vrijwilligers die een bijdrage 
willen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van men-
sen die te maken hebben met kanker. 
 
Vrijwilliger zijn is dankbaar werk en ontzettend hard nodig. We heb-
ben mensen nodig die gastheer of gastvrouw willen zijn tijdens de 
inloopmiddagen of tijdens de activiteiten. Je ontvangt 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 assis-
teert bij workshops. 
 
Wanneer je vrijwilligerswerk zoekt en dit je aanspreekt, dan willen wij 
graag met je in contact komen. 
 
Belangstelling? Stuur een mail naar rtoirschot@gmail.com. 

Hubertusviering 
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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: rtoinloophuis@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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Conditie en beweging bij kanker 
 
Bewegen met muziek, opdoen van energie!  
Kanker heeft, net als de behandeling ervan, een grote impact op uw lichamelijke en geestelijke 
gesteldheid. Uw lichamelijke conditie kan achteruitgaan, en dit kan zich uiten in vermoeidheid. 
Vroeger werd bij ziekte en vermoeidheid vaak rust voorgeschreven. Rust heeft echter als bij-
werking dat de conditie nog verder achteruitgaat. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewe-
zen dat sporten en bewegen tijdens en na de behandeling een belangrijke bijdrage kan leveren 
aan het opbouwen van de conditie en het herstel. 

 

Daarom deze uitnodiging; Ondersteund door muziek werken aan je algemene lichamelijke 
conditie. Goed voor iedereen die houdt van bewegen! Doormiddel van spierversterkende oefe-
ningen wordt er gewerkt aan kracht, stabiliteit en mobiliteit van het gehele lichaam. Alle spieren 
komen aan bod en er wordt goed gelet op de houding van je lichaam. In de les doe je allerlei 
oefeningen die de spieren versterken en de souplesse bevorderen. Maar er is ook ruimte voor 
bewustzijn van je lijf en je ademhaling. 

 

Bewegen draagt bij aan de ontwikkeling van:  

• Lichaamsbewustzijn 
• Coördinatie 
• Flexibiliteit 
• Kracht 
• Cognitieve ontwikkeling 
• Uiting van gevoelens in beweging 
• Sociaal gedrag/ een groepsgevoel 
• Creativiteit en expressie 
• Zelfvertrouwen 
• Gezonde conditie en gewicht 

 

Leuk om te doen, goed voor je lijf en toegankelijk voor iedereen! 

 

Laat je door ons inspireren en neem deel aan een proefles (zie programmering) 

 

Laat a.u.b. vooraf wel even weten dat je komt! 

 

Meer informatie: www.runningteamoirschot.nl/index.php 

RTO – Inloophuis (De Heistal), Koningshof 3, 5688GD Oirschot 

Contact: rtoinloophuis@gmail.com   Tel: 06 3808 9255 

 

Het RTO-Inloophuis is er niet 
alleen voor binnen-
activiteiten. We gaan ook 
naar buiten! Soms met een 
paar mensen, soms met een 
grote groep.  
 
Elke laatste maandag van de 
maand trekken we er op uit. 
  
In afstemming met de deel-

nemers wordt de afstand van 
de wandeling bepaald. We 
starten altijd om 13.30 uur, 
vanaf verschillende locaties 
en sluiten af met een welver-
diend kopje koffie met iets 
lekkers.  
 
Wandel gerust eens een keer 
mee! 

Wandelgroep 

http://www.runningteamoirschot.nl/index.php
mailto:rtoinloophuis@gmail.com
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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. 
 
Activiteit zoals; rummikub / kaarten / spellen / puzzelen / biljarten / darten / etc. 

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

of via e-mail: rtoinloophuis@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 

Dinsdag 18 juni 10:00 – 12:00 uur: rummikub / kaarten / spellen / puzzelen. 
Spaarpot bijdrage 10:00 – 12:00 uur: workshop creatieve werkvormen o.l.v. Marijke & Cecile 
          (aanmelden via de site) 
   14:00 – 16:00 uur: “Samen haken of breien”, o.l.v. Leonie. 
 
 
Maandag 24 juni  Wandelen start 13:30 uur; informatie vertrekpunt:  06 40613319 
 
 
Dinsdag 25 juni 10:00 – 12:00 uur: bewegen op muziek / stoelgym haalbaar voor iedereen! 
   14:00 – 16:00 uur: “Samen haken of breien”, o.l.v. Leonie. 
 
 
Dinsdag  2 juli 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 9 juli 10:00 – 12:00 uur: sudoku puzzelestafette, kleuren voor volwassenen  
   14:00 – 16:00 uur:  “Samen haken of breien”, o.l.v. Leonie. 
kosten € 5,00 p.p. 14:00 – 16:00 uur:  “ ludiek vakantie-kienen ” 
 
 
Dinsdag 16 juli 10:00 – 12:00 uur: rummikub/kaarten/biljarten/darten/puzzelen. 
   14:00 – 16:00 uur:  “Samen haken of breien”, o.l.v. Leonie. 
 
 
Dinsdag 23 juli 10:00 – 12:00 uur: rummikub / kaarten / spellen / puzzelen. 
Spaarpot bijdrage 10:00 – 13:00 uur: workshop “eenvoudig koken” (aanmelden via de site) 
   14:00 – 16:00 uur: “Samen haken of breien”, o.l.v. Leonie. 
 
 
Maandag 29 juli  Wandelen start 13:30 uur; informatie vertrekpunt:  06 40613319 
 
 
Dinsdag 30 juli 10:00 – 12:00 uur: bewegen op muziek / stoelgym haalbaar voor iedereen! 
   14:00 – 16:00 uur: “Samen haken of breien”, o.l.v. Leonie. 
 
 
Dinsdag  6 aug. 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 aug. 10:00 – 12:00 uur: sudoku puzzelestafette, kleuren voor volwassenen  
   14:00 – 16:00 uur:  “Samen haken of breien”, o.l.v. Leonie. 
 
 
Dinsdag 20 aug. 10:00 – 12:00 uur: rummikub/kaarten/biljarten/darten/puzzelen. 
Spaarpot bijdrage 10:00 – 13:00 uur: workshop “eenvoudig koken” (aanmelden via de site) 
   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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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 ac-
centje 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 rtoinloophuis@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 

Wandelen voor RTO in Oirschot 
 
 
De eerste zondag van april betekent in 
Oirschot wandelen voor de goede doelen 
van RTO … in actie voor mensen met kan-
ker. 
 
Vanaf de Kemmer gingen 330 wandelaars 
van start. Het was wederom genieten van 
een mooie en goed georganiseerde tocht 
door het schilderachtige landschap van de 
Oirschotse Heide. Het mooie weer droeg 
daar zeker ook aan bij!  
 
Uit gesprekken met deelnemers blijkt dan 
dat velen weten wat kanker teweeg kan 
brengen in het leven van mensen en de 
directe omgeving. 
 
Bij de finish werden de vrijwilligers van RTO overladen met complimenten voor de organisatie 
van de tocht en voor al het andere werk van RTO! 
 
Eenieder bedankt voor de bijdrage aan deze bijzondere dag! 
 
Graag tot volgend jaar: Zondag 5 april 2020! 

Save the date:  
Zondag 5 april 2020 

mailto:rtocontactpunt@gmail.com


 

Pagina 14 De RTO Nieuwsbrief 

“Een echt dorpsmens“ 

Hij was in zijn arbeidzame 
leven o.a. onderwijzer, jurist, 
directeur van de Kinderbe-
scherming in Tilburg en een 
tijdje raadslid in Oirschot. 

Bovenal nu bekend als een 
grote weldoener. Hij bezat 
geen directe nazaten. Daar-
om koos hij ervoor dat zijn 
geld na zijn dood terecht 

kwam bij culturele en maat-
schappelijke verenigingen en 
stichtingen in Oirschot. Nu, 
na bijna veertig jaar, komt de 
bodem van zijn ‘schatkist’ in 
zicht en gaat de Mr. Pieter 
van Kollenburg Stichting op-
houden te bestaan. Het geld 
wat nog in kas zit wordt ver-
deeld onder de clubs die jaar-
lijks al een bijdrage ontvin-
gen. 
 
Ook RTO, die zich inzet voor 
mensen die kanker hebben 
(gehad) en hun naasten, 
kreeg giften van de Mr. Pieter 
van Kollenburg stichting. We 
zijn genoemde stichting dan 
ook erg dankbaar voor haar 
financiële ondersteuning van 

het werk van RTO. Wij ge-
bruiken de laatste donatie 
voor de verbouwing van ons 
vakantiehuis en de inrichting 
van het nieuwe het RTO In-
loophuis. 
 
Nogmaals hartelijk dank. 

RTO dankt bijzondere Oirschotenaar. 



 
 

Pagina 15 De RTO Nieuwsbrief 

Let op het nieuws! 
De soepwandelingen 
starten weer in  
september! 

Zondag 12 mei ontving RTO een cheque van de soepwandelingen met het prachtige bedrag 
van maar liefst € 3.500. 
 
Dit bedrag is bijeengebracht door de wandelaars die hebben deelgenomen aan de soepwande-
lingen, die georganiseerd worden door BOMMUS. 
 
Bommus organiseert van september tot mei, een keer per maand op zondagochtend, een 
wandeling in de omgeving van Middelbeers en Oirschot. 
  
De deelnemers krijgen behalve een mooie wandeling met routebeschrijving, een heerlijke kop 
soep na afloop. De bijdrage van € 5 gaat volledig naar goede doelen. 
 
Wandelaars, vrijwilligers en de organisatoren Frans van Bommel en Hans Mutsaers,  
 
heel hartelijk bedankt! 

De notaris in actie voor Running Team Oirschot 

In 2018 bestond de Koninklij-
ke Notariële Beroepsorganisa-
tie (KNB) 175 jaar. Een bij-
zonder jubileum, een om 
trots op te zijn! 
 
Onder het motto ‘Notaris, met 
recht het mooiste beroep!’ 
werden er in 2018 tal van 
bijeenkomsten en activiteiten 
georganiseerd. 
 
 

Wedemeijer Marks Netwerk 
Notarissen vierde ook mee en 
doneerde in de maand no-
vember voor iedere notariële 
akte die werd getekend een 
bedrag van 10,00 euro aan 
Stichting Running Team Oir-
schot! 
 
Wedemeijer Marks Netwerk 
Notarissen en Stichting Run-
ning Team Oirschot: samen 
sterk! 

Op 4 december 2018 ontving 
RTO op het kantoor van We-
demeijer Marks een cheque 
met een bedrag van maar 
liefst € 2.260,00! 
 
 
Wedemeijer, Marks Netwerk 
Notarissen heel hartelijk dank 
voor jullie steun aan RTO!!! 

Cheque van de Soepwandeling 



 

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 

Het inloophuis is op zoek naar nieuwe mogelijkheden. 
Mogelijkheden om haar gasten vernieuwende activiteiten aan te bieden. 
Ben jij die persoon die een kei is op het gebied van creatieve werkvormen, tekenen, schilderen, 
yoga, schrijven, lezen, tekenen, papiervouwen (origami) of andere knutsel activiteiten? 
Ben jij de persoon die door zijn/haar activiteiten de gasten muzikaal  kan ontspannen?  
Weet jij door dans of beweging de mensen te boeien? 
Kun jij mensen leren lekkere gerechtjes te maken of een complete maaltijd te bereiden? 
Waarschijnlijk ben ik nog een paar uitdagende activiteiten vergeten, laat het ons dan gauw 
even weten! 
 
Neem contact op met de coördinator van RTO-Inloophuis via 06-38089255 of via 
rtoinloophuis@gmail.com zodat we samen kunnen kijken of jouw activiteiten bij ons inpasbaar 
zijn in de programmering.  
 
We zijn daarvoor elke dinsdag open van 10:00 – 16:00 uur. 
 
 
 
 
ENQUÊTE NAAR HET MEEST GESCHIKTE MOMENT VAN INLOOP IN HET INLOOPHUIS 
 
Geachte gast,  
 
RTO inloophuis stelt zich ten doel iedereen die op enige wijze met kanker te maken heeft (of 
heeft gehad) even uit die sleur en beslommering van het ziek zijn te halen. Dit trachten we te 
doen met een zo aangenaam mogelijk programma en het juiste moment van beschikbaarheid.  
Om dit te realiseren moeten we natuurlijk wel weten wanneer dit is.  
Derhalve een klein onderzoekje, onder onze potentiele gasten, aan de hand van deze kleine 
enquête. 
 
Ik zou regelmatig bij RTO-Inloophuis op bezoek gaan wanneer deze is geopend op (kruis uw 
keuze aan) 
 

 

 

Naam: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

postcode / woonplaats: …………………………………………………………………………………………………… 

 
Stuur de ingevulde lijst naar rtoinloophuis@gmail.com of lever haar in op dinsdag tussen 10:00 
en 16:00 uur bij het inloophuis. 
 
Wij stellen uw bijdrage zeer op prijs! 
 
Met vriendelijke groet het team RTO-Inloophuis 

dag dagdeel x dagdeel x dagdeel x 

Dinsdag ochtend   middag   avond   

Woensdag ochtend   middag   avond   

Donderdag ochtend   middag   avond   

Vrijdag ochtend   middag   avond   

RTO-INLOOPHUIS OP ZOEK NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN. 

Wij stellen uw bijdrage 
zeer op prijs! 

mailto:rtoinloophuis@gmail.com
mailto:rtoinloophuis@gmail.com

