
 

 

Een groepje gelijkgestemden, waaron-
der enkele leden van Rotaryclub Boxtel-
Oirschot-Haaren, organiseerde in 2017 
voor het eerst de Boxtelse Heeren Rally, 
een puzzeltoertocht voor een goed doel. 
Het evenement is nu breder van opzet 
en omgedoopt tot Brabantse Heeren 
Rally. Zondag 12 juni wordt het start-
schot gegeven! 

Brabantse gezelligheid 

De Brabantse Heeren Rally kenmerkt 
zich door de ongedwongen sfeer en Bra-
bantse gemoedelijkheid. Meedoen is 
duidelijk belangrijker dan winnen! De 
tocht is zo samengesteld dat ook oner-
varen deelnemers hem kunnen rijden 
zonder compleet te verdwalen. Verhoef: 
,,Het moet vooral een aangename dag 
worden met een mooie route, een sma-
kelijke lunch en veel gezelligheid.” Uiter-
aard voert de route door pittoreske stra-
ten en fraaie groene lanen in Brabant. 
Onderweg zijn er stops op plekken waar 
het goed toeven is, want genieten staat 
zondag 12 juni voorop. Het gevoel van 
met niet al te hoge snelheid rijden over 
schilderachtige landwegen op een heer-
lijke zomerdag, in een blinkende cabrio-
let met de kap open. Met voldoende 
momenten om te stoppen en onder een 
zacht kietelend zonnetje in prettig gezel-

schap te smullen van een belegd brood-
je en een glaasje verse jus d’orange. 
Daar draait het om. Het competitie-
element geeft natuurlijk wat extra span-
ning. Het is een uitdagende puzzel – 
toertocht via een prachtige route door 
Brabant. De naam Heeren Rally ont-
stond omdat de eerste versie een tocht 
was langs diverse Brabantse Herenhui-
zen. En dus niet omdat het alleen iets 
voor heren is. Natuurlijk zijn dames ook 
meer dan welkom! Sterker nog, vertelt 
medeorganisator Filipe van den Borne. 
”Vrouwen scoren doorgaans erg goed in 
de puzzelrit. Een dames team werd zelfs 
winnaar van de eerste Heeren rally in 
2017. 

 

 

 

 

Bijzondere Auto’s 

Iedereen met een bijzondere (en ja, je 
mag ‘m gewoon zelf bijzonder vinden) 
auto is van harte welkom om mee te 

doen. Dus doe mee met je oldtimer, 
youngtimer of wat je auto ook is! Als de 
auto maar bijzonder is. Van den Borne: 
“We streven wel naar bijzondere auto’s, 
maar de eigenaars mogen hem ook zelf 
bijzonder vinden. We zorgen ervoor dat 
de route geschikt is voor ieder voertuig.  

Rijden voor het goede doel 

De Brabantse Heerenrally steunt twee 
goede doelen; Stichting ‘Ouderen in Re-
gie’ en ‘Running Team Oirschot’. 

Inschrijven 

Inschrijven voor de Brabantse Heeren 
Rally is mogelijk, via de website http://
heerenrally.nl/. 
Deelname kost 195 euro voor een auto 
met chauffeur en navigator. Er mogen 
passagiers mee, maar daar moet even-
eens voor betaald worden. 

Je kan de Rally ook vinden op: https://
www.facebook.com/heeren.rally.7 
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Stichting Running Team Oirschot 

Secretariaat 
Heihorst 9 
5689 AG  Oirschot 
 
IBAN NL42 RABO 0114 3292 22 
RTOirschot@gmail.com 
www.runningteamoirschot.nl 

Rotaryclub Boxtel Oirschot Haaren organiseert Brabantse Heeren Rally  

Eindelijk heeft na veel vertraging en uit-
stel door coronaperikelen de steun van 
het 41e Pantsergeniebataljon gelegerd 
op de Ruijter van Steveninckkazerne te 
Oirschot voor de stichting RTO voor het 
eerst zijn vruchten afgeworpen. Om 
RTO te steunen zal het 41e Pantserge-
niebataljon regelmatig activiteiten ont-
plooien. 
De eerste activiteit, een sponsorloop 
waarbij een  geldbedrag is ingezameld, 
is afgerond. 
 
Op het mooie en uitdagende parcours in 
het kustgebied van de Bodensee hebben 
11 personen van  het 41e Pantsergenie-
bataljon op 10 oktober 2021 deelgeno-
men aan de  “DREILÄNDERMARATHON”. 
Deze marathon loopt door Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland en de finish 
ligt uiteindelijk weer in Oostenrijk.  Be-
halve deze 11 fanatieke sporters waren 

er ook  3 personen die het hele evene-
ment hebben ondersteund en tevens 
zich ingezet hebben om het verzamelde 
bedrag  te verhogen. Bloed, zweet en 
tranen hebben de deelnemers geleverd. 
Petje af voor deze kanjers! 
 
Fantastische opbrengst 
Het eindresultaat van de sponsoractie 
mocht er ook wezen. Een donatie van 
2.395,88 euro. 
 
De langverwachte symbolische uitreiking 
aan een vertegenwoordiging van RTO 
op het bataljonsappel van het 41e 
Pantsergeniebataljon kon op 21 maart 
plaatsvinden. De leden van RTO werden 
onthaald als speciale gasten en waren 
onder de indruk van deze militaire cere-
monie op de grootste kazerne van Ne-
derland! Zeer trots en dankbaar werd de 
cheque in ontvangst genomen. 
 
Na het appel werd er verder kennis ge-
maakt onder het genot van een bakkie 
koffie met cake en was er een presenta-
tie met uitleg voor de leden van RTO 

over wat dit mooie bataljon allemaal kan 
en doet. 
 
Nieuwe plannen 
Hopende op een prettige en nog langdu-
rige samenwerking zijn de ideeën en 
voorbereidingen voor het volgende pro-
ject om de stichting te steunen al weer 
geboren. 
 
Heel hartelijk bedankt voor jullie hele 
mooie bijdrage! 

Geslaagde Sponsorloop  

Militairen Oirschot! 

http://heerenrally.nl/
http://heerenrally.nl/
https://www.facebook.com/heeren.rally.7
https://www.facebook.com/heeren.rally.7


 

 

Programma 
RTO-Inloophuis 
 
2022-2023 

 
De Heistal 
Koningshof 3 
5688 GD Oirschot 

In de voorbije twee jaren is door de pandemie ook het Inloophuis in zijn functioneren getroffen. Ook nu 
ervaren mensen nog schroom om weer aan activiteiten mee te gaan doen. De weg naar normaal zal iets 
langer zijn dan wellicht vooraf bedacht.  
 

Een jaarprogramma kan helpen om mensen te boeien en om weer mee te gaan doen in het ontmoeten 
waarvoor het Inloophuis bedoeld is. De  RTO website en nieuwsbrief en het  Oirschots Weekjournaal 
gaan gebruikt worden om de activiteiten bekend te maken bij de inwoners van Oirschot. 
 
Vaste activiteiten gedurende het hele jaar: 
Gym aangepast 
Biljarten 
Handwerken (haken en breien) 
Spelletjes 
Tekenen (oneven weken) 
 
April en mei 
Workshop groendecoratie Pasen 
Samen lunchen  
Creatieve workshop 
Houtworkshop Vogelkastje maken en schilderen 
 
Juni en juli 
Zomer BBQ 
Team Puzzelwedstrijd van Haasteren puzzel 
Samen lunchen 
Bloempotten beschilderen 
High Tea middag 
 
Augustus en september 
Museum bezoek  
Zomer BBQ 
Schildercursus (thema volgt) 
Samen lunchen 
 
Oktober en november 
Workshop groendecoratie herfst 
Thema avond “ je bent jong, je hebt kanker en dan...” 
Sjoel competitie  
Samen  lunchen 
Creatieve workshop 
 
December en januari 
Sintviering 
Workshop groendecoratie Kerst 
Kerstlunch 
Nieuwjaar-activiteit 
Creatieve workshop 

Uitnodiging voor ‘bewegen met muziek’ 
 
Kanker heeft, net als de behandeling ervan, een grote impact op uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Uw lichamelijke con-
ditie kan achteruitgaan, dit kan zich uiten in vermoeidheid. Vroeger werd bij ziekte en vermoeidheid vaak rust voorgeschreven. 
Rust heeft echter als bijwerking dat de conditie nog verder achteruitgaat. Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat sporten 
en bewegen tijdens en na de behandeling een belangrijke bijdrage kan leveren aan het opbouwen van de conditie en het herstel. 
 
Daarom bieden we passende bewegingen aan op het niveau dat bij jou past. Hierbij is nagedacht over het opwarmen van de 
spieren, het rekken en stretchen van de spieren in de opbouw van de les. Kracht, flexibiliteit en coördinatie worden getraind. 
 
Ben jij toe aan wat extra bewegen; kom dan een keertje mee doen op dinsdag tussen 13:30 en 14:30 uur in de Heistal. 
 

Uit de RTOtheek 
 
HELAAS HEB IK WAT TE VERTELLEN  - Auteur: Roos Jelier 
 
Roos Jelier is begin twintig en heeft al anderhalf jaar last van hevige, haast onverdraaglijke jeuk en over-
vloedig zweten. Na maanden van het kastje naar de muur te zijn gestuurd, komt de diagnose: de ziekte 
van Hodgkin, ofwel lymfklierkanker. Er volgt een spannende, veelbewogen tijd waarin Roos een lange 
reeks chemo"s moet ondergaan en haar leven volledig in het teken van de ziekte komt te staan. Al moet 
ze haast dagelijks door vele pieken en dalen, ze geeft niet op en blijft plannen maken voor de toekomst. 
Als Roos na twaalf chemobehandelingen beter wordt verklaard, wacht een volgende uitdaging: door alle 
behandelingen is haar lichaam vervroegd in de overgang gekomen. Maar dan gebeurt er een wonder: nog 
geen jaar na de behandelingen is Roos tegen alle verwachtingen in zwanger. 
Helaas heb ik wat te vertellen is haar verhaal: het ontroerende en inspirerende verhaal van een onverbe-
terlijke optimist. 

Alle activiteiten gaan door 
onder voorbehoud van vol-
doende deelnemers. 
 
In het voorjaar 2023 gaan 
we weer een sociale thema 
middag organiseren. 

We zijn er voor iedereen! 

 

Een afspraak maken is 

niet nodig, kom gerust 

een keertje binnen lopen. 



 Afscheid Nettie Boonstra als secretaris 
 
Na een periode van bijna 3 jaar gaat Nettie het RTO bestuur als secretaris verlaten om zich verder 
toe te leggen op haar taken als mantelzorgster. Voor ons als bestuur was Nettie het ‘geheugen’ 
van RTO en een gewaardeerd secretaris. 
 
Nettie, heel veel dank voor je inzet, je adviezen en je betrokkenheid bij alles wat te maken heeft 
met RTO. Het was een genoegen om met jou te mogen samenwerken. 
 
Wij vinden het heel fijn dat je nog wel als vrijwilliger bij RTO betrokken blijft. 

Boekingen RTO vakantiehuis Posterholt 
 
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar Annemiek van Vroonhoven. Zij heeft de laatste 6 jaren 
met veel toewijding de vakantiehuis-boekingen geregeld voor RTO. 
 
Ze heeft de reserveringsformulieren verstuurd of vaak zelf bezorgd, de boekingen definitief gemaakt, 
doorgegeven aan Landal Landgoed Aerwinkel in Posterholt, de gasten een reserveringsbevestiging 
gestuurd en een paar dagen voor vertrek ging ze bij onze gasten een verrassingspakket bezorgen.  
Vooral de laatste 2 jaren was het écht heel veel werk. Door steeds wisselende Corona maatregelen 
was het erg lastig, boeken, annuleren, dan weer omboeken, etc..  
Annemiek, dankjewel! 
 
Haar taak is sinds januari 2022 overgenomen door Marita van Hoof. Wij wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging. 

Ik ben Bea Pieschel - van Beers, 
geboren en getogen Oirschotse.  
 
Sinds eind januari van dit jaar 
ben ik vrijwilliger bij RTO. 
 
Mijn taak is het verwerken van 
de aanvragen (bv voor bloemen 
of een massage) die bij RTO 
gedaan worden voor mensen 
met kanker en/of hun naasten 
uit Oirschot, Spoordonk en de 
Beerzen. 
 
Ik ben vele jaren werkzaam geweest als docent economische 
vakken in het middelbaar beroepsonderwijs voor jongeren 
en volwassenen. Daarna achtereenvolgens adjunct-directeur, 
manager onderwijs en voorzitter examencommissie. 
 
Uit eigen ervaring weet ik hoe hartverwarmend het is dat 
mensen aan je denken in moeilijke tijden. Na twee keer kan-
ker gehad te hebben en hierdoor deels in de WIA te zijn be-
land, weet ik als geen ander hoe belangrijk RTO is voor onze  
samenleving. Nu ik deels met vervroegd pensioen ben, wil ik 
graag mijn steentje bijdragen. 

Nettie Boonstra 

Splitsing Secretariaat en Aanvragen 
 
Tot nu toe had RTO één secretaris voor zowel het secretarieel gedeelte als de aanvragen. Uit de ervaringen van Nettie (en 
voorheen Emelie) is duidelijk geworden dat het omvangrijke takenpakket door de groei van RTO de laatste jaren enorm veel 
werk behelst. Op zoek naar een nieuwe secretaris leek dit een goed moment om de twee taken te scheiden waardoor het voor 
iedereen makkelijker en overzichtelijker gaat worden. 

RTO Secretariaat Aanvragen RTO Secretariaat 

Het belangrijkste werk van de secretaris is het 
ondersteunen van de vergaderingen, verslagleg-
ging, het verzorgen van de mail, correspondentie 
en het in de gaten houden van de procedures en 
planning. Kortom; het RTO Secretariaat! 

Voor de tweede taak is er een vrijwilliger ge-
zocht die de aanvragen registreert en deze voor 
afhandeling doorstuurt; het RTO Secretariaat 
Aanvragen! 

Ik ben José Nooten en woonachtig in 
Oirschot, getrouwd en heb een dochter 
van 24. 
 
Naast een fulltime baan heb ik me jaren 
geleden aangemeld als vrijwilliger bij 
toen nog ‘Welzijn Best Oirschot’ om 
ouderen en jongeren te helpen om hun 
administratie op orde te brengen. 
 
In 2020 heb ik in de organisatie geze-
ten van de Samenloop voor Hoop, een 
initiatief van KWF. We zouden in 2020 

een Samenloop organiseren in de gemeente Oirschot. Van 
daaruit ben ik ook in contact gekomen met RTO Oirschot. 
 
Helaas is de Samenloop door Corona niet doorgegaan en 
toen ik een paar maanden geleden in het Weekjournaal las 
dat RTO op zoek was naar een secretaris heb ik mij meteen 
aangemeld. 
 
Heel fijn om deel uit te maken van deze groep zeer gemoti-
veerde vrijwilligers! 

Bea Pieschel 
José Nooten 



 

AGENDA ! 
 
 

8 mei  

Soepwandeling 

 

12 juni 

Brabantse Heeren Rally 

Alle bekende en onbekende gevers, heel veel dank! Dankzij jullie bijdrage zijn wij in staat 
om mensen met kanker hulp en steun te bieden om de kwaliteit van leven te behouden 
en te verbeteren. Uw steun is onmisbaar voor RTO. Wij waarderen het enorm dat u ons 
een warm hart toe draagt. 
 
Alle donaties zijn bijzonder! Maar sommige donateurs willen we graag even speciaal be-
danken. Zoals de donatie van de Petanque Club 250 euro! 
Van de Stichting Ankie Hak (van de groenten in een pot!) hebben we in februari een be-
drag ontvangen van maar liefst € 5.000. 
En we willen speciaal alle leden van de Rabobank Regio Eindhoven bedanken die op RTO 
gestemd hebben. Dankzij hun stem hebben we € 1.051,24 euro ontvangen. 
Ook alle klanten van Jumbo en de Jumbo willen we hartelijk bedanken voor alle statie-
geldbonnetjes! Super! 
 
Hartverwarmend!  
 
En … neem nog even de tijd om onze website te bezoeken: www.runningteamoirschot.nl  

Zeepjes vilten gaat als volgt: 
 
Je legt dunne lagen wol om een zeepje heen. Je kunt allerlei kleuren gebruiken. Als er 
voldoende wol omheen zit, dompel je het geheel even in lauw warm water. Een beetje 
uit knijpen en dan flink handzeep er op doen. Dan ga je zachtjes het zeepje met de 
wol er omheen in je hand draaien alsof het een ei is wat niet mag breken. Zo zorg je 
er voor dat de vezels in elkaar gaan zitten. 
 
Daarna mag je steviger wrijven of over noppenfolie wrijven. Hoe langer je wrijft hoe 
dichter en vaster de wol om het zeepje gaat zitten. Goed uitspoelen en laten drogen. 
 
Gezellig op de wastafel of leuk cadeautje. Onze gasten waren weer enthousiast. 
Ook hebben we kaarten, kerstballen en cadeaudoosjes gemaakt. 
 
Als jullie leuke ideeën hebben laat het vooral weten dan kunnen we kijken of we deze 
kunnen realiseren. En kom gezellig een keer meedoen. 
 
Groet, Marijke 

Onze gasten van het RTO–Inloophuis zijn weer flink actief geweest. 
Dit keer met een workshop schilderen met als thema ‘Picasso’. 

  
Het leverde negen mooie schilderijen op. Ieder in haar/zijn eigen 
stijl en kleur gebruik. Het was een groot succes. 

 
Groetjes Jeanny 

Zeepjes vilten 

Schilder je eigen Picasso! 

Soepwandel nieuws! 
De Soepwandelingen in het seizoen oktober 2021 tot en met mei 2022 zijn ook deze keer tot twee keer toe verstoord geweest 
door Corona. In januari en februari zijn er geen geweest. Jammer maar helaas. In maart zijn we gestart vanuit Biest-
Houtakker en in april vanuit Vessem. Zowel de routes en de soep zijn altijd weer 
bijzonder! 
 
In mei sluiten we het soep wandel seizoen af bij Jan Raaymakers aan het kanaal. 
We wandelen volgens traditie rondom de Heilige Eik en de bedoeling is dan ook 
dat we tijdens deze soepwandeling symbolisch aan de twee goede doelen Bijna 
Thuis Huis en RTO de cheque overhandigen aan vertegenwoordigers van deze 
twee organisaties. 
 
Wij bedanken uw allen en in het bijzonder alle sponsoren voor de steun die wij 
als klein team van u allen ook dit seizoen mochten ontvangen. 
 
Frans van Bommel en Hans Mutsaers  oftewel BOMMUS 

Creatieve Workshops in het RTO-Inloophuis 

Dankjewel allemaal! 

Bedankt voor alle donaties! 



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Koop bij onze 
sponsoren! 

 

Juist nu! 

Tel: 0499-550900 
De Korenaar 22 c/d Oirschot 



 

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:  ________________________  

Bon voor pedicurebehandeling 

Een bon bedoeld voor mensen met kanker. 

Verwen een naaste met een paar verzorgde voeten 
 

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. 

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

 

Naam:  __________________________________________  

Adres:  __________________________________________  

PC/Woonplaats:  __________________________________  

Tel:  ____________________________________________  

Email: ___________________________________________  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij: 
RTO Secretariaat Aanvragen 
Raffendonkstraat 29, 5688 DK Oirschot  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij: 
RTO Secretariaat Aanvragen 
Raffendonkstraat 29, 5688 DK Oirschot  

Lekker en pijnloos lopen. Het lijkt 
zo vanzelfsprekend. 
 
Mensen die een behandeling te-
gen kanker ondergaan, of achter 
de rug hebben, worden vaak ge-
hinderd door vervelende bijwer-
kingen aan de nagels en de huid 
van de voeten. Goede voetverzor-
ging is daarom erg belangrijk. 

Uitnodigen voor activiteiten 



 

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 een erkend 
therapeute. 

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! 



 

□ Lichaam 

□ Voeten-reflex 

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: 

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. 

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

□ Elektrische Fiets 

□ Scootmobiel 

□ Hometrainer 

Bon voor massage behandeling van 
Een bon bedoeld voor mensen met kanker. 

S.v.p. uitknippen en inleveren bij: 
RTO Secretariaat Aanvragen 
Raffendonkstraat 29, 5688 DK Oirschot  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij: 
RTO Secretariaat Aanvragen 
Raffendonkstraat 29, 5688 DK Oirschot  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij: 
RTO Secretariaat Aanvragen 
Raffendonkstraat 29, 5688 DK Oirschot  

S.v.p. uitknippen en inleveren bij: 
RTO Secretariaat Aanvragen 
Raffendonkstraat 29, 5688 DK Oirschot  


