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AGENDA ! 
 

Zondag 6 November 2022 

Hubertusviering 11.00 uur 

Bij de Heilige Eik 

 

Donderdag 10 november 2022 

RTO-Legpuzzel Wedstrijd 

 

Zondag 13 november 2022 

Soepwandeling 

 

Zondag 11 december 2022 

Soepwandeling 

 

Zaterdag 3 juni 2023 

Wandelevenement Levensloop 

De Beerzen-Oirschot-Spoordonk 

Op donderdag 10 november 2022 organiseert Running 
Team Oirschot de eerste RTO-legpuzzelwedstrijd in het RTO
-inloophuis. Pakken jullie de uitdaging aan?? 
 
Meld je aan vóór 25 oktober, met 4 teamleden en een telefoonnummer. 
Verzin een ludieke naam en strijd voor de eeuwige roem van RTO-
Legpuzzelkampioen 2022! 
De kosten bedragen € 40,00 per team. Dit is inclusief 3 consumpties per persoon 
en de Jan van Haasteren legpuzzel van 1000 stukjes.  
 
Inschrijven: Stuur een mail met jullie groepsnaam en de namen van de 4 teamle-
den naar rtoinloophuis@gmail.com. Hierna ontvangt u een reservering voor de 
speeltafel. Waarna u het inschrijfgeld overmaakt naar bankrekeningnummer RTO: 
NL 42 RABO 0114329222  o.v.v RTO-legpuzzelwedstrijd én de naam van jullie 
team. 
Na betaling van het inschrijfgeld ben je verzekerd van een speeltafel! 
 
RTO-legpuzzelwedstrijd locatie: RTO-inloophuis p/a De Heistal, 
Koningshof 3, Oirschot, bij buurtvereniging De Heikneuters. 
 
• Vanaf 18:30 uur is de locatie geopend. 
• We starten stipt om 19:00 uur met puzzelen. 
• Pauze van 20:15 – 20:45 uur 
• Vervolg tot 22:00 uur. 
• Afsluiting bekendmaking van de winnaars. 
 
Graag tot dan! 

Irene (38 jaar), een jonge avontuurlijke 
vrouw, die het prachtig vindt, om er 
samen met haar hond en mini camper 
op uit te trekken. Graag festivals be-
zoekt en net was uitverkoren voor een 
nieuwe HRM functie met een nieuw 
team. Haar trof het lot “borstkanker”. 
Plotseling staat de wereld op z’n kop en 
zijn er hele normale vragen in een ab-
normale situatie. 
 
Samen met haar familie (supportteam) 
start het proces van onderzoeken en 
behandeling. 
 
Ze deelt met ons dat muziek een be-
langrijke rol in haar leven speelt. Sa-
men met haar zus maakt ze de playlist 
“hits for tits”. Zomaar enkele voorbeel-
den: Zweit (Patrick Gerets) deed haar 

denken de opvliegers die ze frequent 
had. Hello (Martin Solveig & Dragonet-
te)  was voor haar het geluid van het 
MRI-apparaat. 
 
Over het gehele proces tot dusver was 
ze erg open, variërend van haar gevoe-
len bij het uitvallen van “alle” haren tot 
de ervaring bij de acht bestralingen. 
Kortweg een openbaring van belevenis-
sen en gevoelens van een jonge vrouw 
met borstkanker. 
 
Ze besloot haar verhaal met een citaat 
(Jolijn uit de Linda). Kanker is geen 
kwestie van strijden of vechten, winnen 
of verliezen. Het is continu doelen bij-
stellen, duimen draaien en alles uit het 
leven halen, zolang het mag, kan en 
het er is. Kanker is continu je grenzen 

verleggen en dat maakt het zwaar. 
 
Na de pauze werden we door Ivonne  
Oomen, oncologisch verpleegkundige, 
mee genomen naar de praktijk 
(ervaringen uit het leven gegrepen) 
over een veelheid aan (late) gevolgen 
die er bijkomen zoals bijvoorbeeld werk 
en studie, vruchtbaarheid, seksualiteit 
en intimiteit, uiterlijk, sociale leven, 
etc.. 
 
We hebben het geheel afgerond met 
een blik op de sociale kaart van de be-
schikbare instanties en sites welke een 
antwoord kunnen geven op een veel-
heid aan vragen en onduidelijkheden. 
 

RTO Thema-avond 6 oktober jl. 
 

Je bent jong, hebt kanker (gehad) en dan? 
 

Een openhartig verhaal over het ‘nieuwe’ leven 

Heb je deze avond gemist en wil je toch 
nog informatie? 
 
Neem gerust contact met ons op. 
Mail rtoinloophuis@gmail.com. 
Bellen kan ook: 06-3808 9255 

mailto:rtoinloophuis@gmail.com


 

 

  Programma 
  RTO-Inloophuis 
   (Wijzigingen voorbehouden)   

 
        

   Bezoekadres: De Heistal 
   Koningshof 3 
   5688 GD Oirschot 

Dankjewel voor uw steun! 
 
RTO heeft meegedaan aan de 
 
Rabobank Clubsupport actie! 
Leden van de Rabobank konden stem-
men op hun favoriete vereniging waar-
onder ook Running Team Oirschot. 
 
We zijn iedereen die op ons gestemd 
heeft erg dankbaar. Dankzij jullie be-
trokkenheid kunnen wij mensen met 
kanker en hun naasten ondersteunen. 

 

Donatie van huisarts Piet van de Sande 
 
In juli heeft RTO een fraai bedrag van 1.125,00 euro overhandigd gekregen van 
Huisarts Piet van de Sande. Hij is gestopt met zijn huisartsenpraktijk. 
 
Voor afscheid-cadeautjes, aardigheidjes en bedankjes hadden Piet en Elly aange-
geven een donatie voor Diabetes Onderzoek Nederland en Running Team Oir-
schot (RTO) op prijs te stellen. 
 
Piet en Elly, hartelijk bedankt voor deze mooie bijdrage aan het welzijn en wel-
bevinden van de mensen die getroffen zijn door kanker. Een duidelijk teken dat 
jullie het werk van RTO erg waarderen. 

Ervaring RTO-Inloophuis 
 

Een vrijwilligster van RTO wees me op 
de mogelijkheden om wat ontspanning 
te vinden na een enerverende tijd van 
ziekte, herstel en vooral spanning! 
 
Ik ging met haar mee om te helpen bij 
een lunch en merkte dat het vooral ont-
spannend en gezellig was. Geen idee 
wie hoe ziek was of was geweest. 
 
Daarna deed ik mee aan verschillende 

workshops: o.a.  een sjaal vilten, deco-
patchen, mozaïeken, schilderen, een 
bloemstuk maken  en leerde ik een aan-
tal gasten kennen die ik regelmatig ont-
moette. 
 
Wekelijks doe ik nu ook mee met het 
gymuurtje. Iedereen doet mee naar 
eigen kunnen, op een stoel of actiever. 
 
Tijdens deze workshops en bijeenkom-
sten hebben we vooral veel plezier! Er 
zijn ook momenten van herkenning met 

andere gasten: spanning voor dat on-
derzoek, die uitslag ..., opluchting, hoop 
en soms geen hoop ... We leven met 
elkaar mee, vooral met een lach en 
soms ... is het even slikken. 

Musjes van sisaltouw 

Schilderen 

Vogelhuisjes 
mozaïeken 

Dinsdag 18 okt 10:00 – 12:00 uur: rummikub / kaarten / spellen / puzzelen / biljarten 
   13:30 – 14:30 uur: bewegen met muziek 
Spaarpot bijdrage 13:30 – 15:30 uur: schilder workshop     
   14:00 – 16:00 uur: gezellig samenzijn, haken en breien.  
 
Dinsdag 25 okt  10:00 – 12:00 uur: gezellig samenzijn / tekenen en biljarten 
   13:30 – 14:30 uur: bewegen met muziek 
   14:00 – 16:00 uur: gezellig samenzijn, haken en breien.  
 
Maandag 31 okt  Wandelen start 13:30 uur; informatie vertrekpunt:  06-40613319 
 
Dinsdag 1 nov 10:00 – 12:00 uur: rummikub / kaarten / spellen / puzzelen / biljarten 
   13:30 – 14:30 uur: bewegen met muziek 
   13:30 – 15:30 uur: schilder workshop (vervolg) 
   14:00 – 16:00 uur: gezellig samenzijn, haken en breien. 
  
Dinsdag  8 nov  10:00 – 12:00 uur: gezellig samenzijn / tekenen en biljarten 
Spaarpot bijdrage 12:00 – 13:15 uur: “Samen” gezellig lunchen, (aanmelden vóór 4 nov) 
   13:30 – 14:30 uur: bewegen met muziek 
   14:00 – 16:00 uur: gezellig samenzijn, haken en breien. 
 
Donderdag 10 nov 19:00 – 22:00 uur:   RTO- Legpuzzelwedstrijd (zie RTO-site)  
 
Dinsdag 15 nov 10:00 – 12:00 uur: rummikub / kaarten / spellen / puzzelen / biljarten 
   10:00 – 12:00 uur: creatieve werkvorm; kaarten maken/schilderen 
   13:30 – 14:30 uur: bewegen met muziek 
   14:00 – 16:00 uur: gezellig samenzijn, haken en breien. 
 
Dinsdag 22 nov  10:00 – 12:00 uur: gezellig samenzijn / tekenen en biljarten 
   13:30 – 14:30 uur: bewegen met muziek 
   14:00 – 16:00 uur: gezellig samenzijn, haken en breien.  
 
Maandag 28 nov Wandelen start 13:30 uur; informatie vertrekpunt:  06-40613319 
 
Dinsdag 29 nov 10:00 – 12:00 uur: rummikub / kaarten / spellen / puzzelen / biljarten 
   10:00 – 12:00 uur: creatieve werkvorm; onderwerp volgt 
   13:30 – 14:30 uur: bewegen met muziek 
   14:00 – 16:00 uur: gezellig samenzijn, haken en breien. 

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

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

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. 

http://www.runningteamoirschot.nl
mailto:rtoinloophuis@gmail.com


 Prachtige cheque soepwandelingen voor RTO! 
 

8 mei 2022 werd het bedrag bekend gemaakt wat door de soepwandelaars dit 
jaar bij elkaar gewandeld was. Ondanks dat er door corona wat minder wande-
lingen waren geweest dan gepland, kon zowel Bijna Thuis Huis Oirschot (BTHO) 
als ook Running Team Oirschot (RTO) een bedrag van € 4.250,= bijschrijven op 
hun rekening. 
 
BTHO gaat dit besteden aan de tuin van hun hospice en RTO schaft twee relax-
fauteuils aan voor in het vakantiehuis in Posterholt. En er is nog geld over 
voor een soepwandelbankje ergens in de natuur van Brabant Landschap. 
 
Soepwandelaars en vrijwilligers, dank jullie wel!!! 

Pijn na borstkankerbehandeling… 

Lymfoedeem, littekenpijn, verhardingen,  

zwaar gevoel in de borsten?  

Ik heb dat of ik ken iemand die dat heeft. 

De Bratelle beha verlicht deze klachten! 
 
Kijk op de media-pagina op www.runningteamoirschot.nl voor de folder. 
Is er voldoende belangstelling dan organiseren wij graag een informatie avond in 
het RTO-Inloophuis. U kunt dit kenbaar maken door een mail te sturen naar rtoir-
schot@gmail.com. 

Het nieuwe soep-
wandelseizoen is 
weer gestart! 

Ruim tweehonderd kinderen van de 
OBS De Korenbloem renden donder-
dagavond 29 september de longen uit 
hun lijf. Voor de dertiende keer werd 
Reina’s Scholenloop gehouden. Reina 
startte in 2008 deze scholenloop, zelf 
getroffen door de ziekte kanker en in-
middels overleden, met de organisatie 
op deze school van haar kinderen. Nog 
ieder jaar wordt enthousiast het stokje 
doorgegeven aan de volgende basis-
school. 
 
Twee weken geleden startten de kin-
deren na een presentatie door Germy 
en Joke over de stichting Running 
Team Oirschot en het doel van de loop. 
Met een filmpje en uitleg over de actie 
werden de kinderen geënthousias-
meerd om geld op te halen voor men-
sen uit de gemeente Oirschot die te 
maken hebben (of gehad) met kanker.   
 
En dan is het zover. De hele week vol-
op regen, het weerbericht gevolgd en 
duimen voor goed weer. Rond half zes 
verzamelen de kinderen zich op het 
schoolplein, het zonnetje schijnt en het 
is droog. Het is druk op het school-
plein. Er wordt een halve minuut stilte 
gehouden om even aan alle mensen te 
denken die overleden zijn aan kanker. 
Er is een prachtige wensboom ge-
maakt, met alle lieve boodschappen 
van de kinderen. Symbolisch worden er 
een twintigtal duiven losgelaten (met 
dank aan Kees van de Schoot en Toon 
Kuijpers), daarna gaan de kinderen los.  
 
De kinderen houden onder leiding van 
juf Jennemieke samen met de RTO 

(gast)lopers een warming-up ter voor-
bereiding op de loop. En dan vertrek-
ken de allerjongsten. Om 18.00 uur 
wordt het startsignaal gegeven en lo-
pen zij de route Castaert, Mostakker en 
Haverhof. De professionele speaker, 
Frans Jacobs (voor de 13e keer geheel 
belangeloos aanwezig) roept de kin-
deren om. Ondertussen speelt de 
’meidenband me veul vent’ vrolijke no-
ten. Het parcours is die middag uitge-
zet door de RTO vrijwilligers onder lei-
ding van Henk van de Ven. Op het 
schoolplein wordt door de ouderraad 
koffie/thee en koek verkocht en is een 
stand ingericht met verkoop van bloe-
men. Alle opbrengsten worden toege-
voegd aan het totale bedrag.  
 
De volgende bedrijven hebben Reina’s 
scholenloop gesponsord: 
Jumbo (traktatie voor de kinderen) 
Fairsports (medailles) 
Cyaan drukkerij (klappers) 
Allure (gebruik maken van mascotte) 
Mitra 
De Keurslager 
 
Na de sportieve prestatie van de kin-
deren ontvangen zij een medaille en 
traktatie (gesponsord door Jumbo Oir-
schot). Het stokje wordt symbolisch 
doorgegeven aan juf Dewi van de Pla-
taan, waar de scholenloop volgend jaar 
plaatsvindt. En dan wordt het totale 
bedrag bekend gemaakt door Ruben 
Sanders. Een fantastisch bedrag van 
euro 6.781. Maar dit is nog niet alles, 
geeft Ruben aan. Er komen nog steeds 
envelopjes binnen. Het exacte bedrag 
zal hij volgende week bekendmaken.  

Het ingezamelde geld wordt besteed 
aan het onderhoud van het vakantie-
huis in het Limburgse Posterholt. Hier 
kunnen gezinnen, waarvan een lid is 
getroffen door kanker, gebruik van ma-
ken. RTO wil zo een bijdrage leveren 
aan de kwaliteit van leven voor mensen 
in de regio Oirschot, die door kanker 
getroffen worden.  

Samen iets doen 
voor een ander, dat 
maakt dit project zo 
speciaal; aldus Ru-
ben Sanders. Het 
was wederom een 
geweldig gezellig 
festijn! 

Dank je wel alle kinderen en leerkrach-
ten van OBS de Korenbloem voor jullie 
geweldige inzet!! 

 

Het eindbedrag is ... 

Kinderen van openbare basisschool De Korenbloem hebben hun beste beentje 
voorgezet tijdens de dertiende editie van Reina’s Scholenloop. 



 

Voor de ondersteuning die RTO aanbiedt, zijn wij op 
zoek naar een (aantal) masseurs/masseuses die een 
ontspannende massage kunnen geven aan mensen die 
te maken hebben (gehad) met kanker. 
 
Uit onderzoek is gebleken dat mensen met de ziekte 
kanker vaak profijt hebben van massage. Het ontspant 
en ondersteunt het herstel van lichaam en geest. 
 
Aangezien massage van mensen met kanker de nodige 
beperkingen met zich mee kan brengen, dient de mas-
seur/masseuse een opleiding genoten te hebben speci-
fiek gericht op massage bij kanker. 
 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact 
met ons opnemen via de email rtoirschot@gmail.com. 

Iedereen met een warm hart is welkom bij RTO! 

 
Voor zorg 

Goed kunnen luisteren 

Bij het inloophuis als gastheer/-vrouw 

Bij speciale thema - bijeenkomsten 

Om mensen te steunen 

Voor acties om geld in te zamelen 

Graag organiseren 

Mensen enthousiasmeren 

Sponsoren en fondsen werven 

Goed samenwerken 

Als expert 

Ervaring met (mensen met) kanker 

Kritisch meedenken en beoordelen 

Als vertegenwoordiger/ambassadeur 

Voor speciale evenementen of workshops 

Graag helpen 

Praktisch werken 

Creatieve activiteiten 

Uitstapjes 

Wandelingen 

Voor ondersteuning 

Administratieve taken 

Social media beheren 

Jouw talent komt van pas! 
 
Word vrijwilliger bij RTO 

Na een rotperiode een hele fijne 
week met het gezin gehad. Bedankt 
voor alle goede zorgen, echt even 
een week ontzorgen voor 
ons! Ontspannen, genieten in een 

mooi huisje en mooie 
omgeving. 

Wij hebben heerlijke rust 
ervaren na een paar weken 
ziek en ellendig voelen, 
lekker bijgetankt. 

We hebben hier hele fijne dagen 
gehad. Wat een mooie omge-
ving en zo rustig in jullie mooie 
huisje. We hebben ervan geno-
ten. Heel veel dank hiervoor. 

Het huisje is mooi ge-
legen en ruim, heerlijk 
genoten van een week-
je vakantie. Bedankt. 

Prettige ervaring, 
andere omgeving 
niet ver van huis. 

We hebben een super 
week gehad! Even ont-

spannen en aan andere din-
gen denken dan ziek zijn. Heel erg 
bedankt voor deze geweldige week! 

In één woord geweldig! 
Ontzettend genoten van de rust, 
het huis, de zon en het samen zijn 
met elkaar. 

Fijne relaxte dagen gehad 
met ons gezin mooie herin-
neringen gemaakt met onze 
pasgeboren kleinzoon. 

Ervaringen RTO Vakantiehuis Posterholt 

RTO zoekt 
 

Masseur/Masseuse 

De Woudgalm wint Orskôtse Kwis en schenkt de 
gewonnen geldprijs aan Running Team Oirschot! 
 
Team Woudgalm hartelijk gefeliciteerd met de 1e prijs! 
Om trots op te zijn! Het slimste team van Oirschot! 
 
Super bedankt dat jullie RTO als goede doel hebben 
gekozen om de € 500 te schenken. Voor ons een mooie 
waarderingsprijs die besteed gaat worden aan steun 
voor mensen met kanker in Oirschot. Dankjewel! 

rikken-jokeren-pesten-rummikub 
 
De zomer is weer voorbij en de herfst met wat minder 
warm weer is aangetreden. Een mooi moment om weer 
eens iets ander ter hand te nemen. 
 
Kom gezellig samen een kaartje leggen in het RTO-
Inloophuis. 
 
We zijn voornemens dit elke 2 weken, vanaf 18 oktober, 
te organiseren. 
 
datums: dinsdag 18 oktober, 
  dinsdag 1 november, 
  dinsdag 15 november, etc. 
  (vervolg bij voldoende belangstelling) 
aanvang: 10:00 uur (einde ± 12:00 uur) 
kosten: deelname is gratis 
plaats: De Heistal, Koningshof 3, 5688GD Oirschot 
aantal: zoveel als er plaats is (introducé toegestaan) 
aanmelden: zo snel mogelijk, wanneer je kan aansluiten 

Kaart 
 

competitie 

Aanmelden via het formulier op: www.runningteamoirschot.nl 
of via e-mail: rtoinloophuis@gmail.com  

Bellen kan ook: 06-3808 9255 

http://www.runningteamoirschot.nl
mailto:rtoinloophuis@gmail.com


   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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! 



 

□ Energetische behandeling 

□ Voetreflexmassage 

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. 

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  

□ Elektrische Fiets 

□ Scootmobiel 

□ Hometrainer 

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


