
 

RTO-Inloophuis In de RTOtheek zijn boeken en folders 

over allerlei aan kanker gerelateerde 

onderwerpen te vinden.  

 

 

Het RTO-Inloophuis is een plek waar je 

kracht kunt putten uit elkaars ervarin-

gen. Een plek waar mensen elkaar tot 

steun zijn waar ook aandacht is voor 

partners, kinderen en nabestaanden.  

Een ontmoetingsplek om met elkaar te 
praten, een kopje koffie te drinken of 
samen mee te doen met een workshop. 

 
 

 

Stichting Running Team Oirschot (RTO) 

Secretariaat, Heihorst 9 5689 AG  Oirschot 

rtoirschot@gmail.com 

IBAN NL42 RABO 0114 3292 22 

 
Ervaring van bezoekers 

Voor ondersteuning, 
ontspanning en 
informatie. 
 
Voor iedereen die te 
maken heeft met kanker. Voor ondersteuning, 

ontspanning en 
informatie. 
 
Voor iedereen die te 
maken heeft met kanker. 

 

Ontspanning, aandacht en afleiding 

blijken de belangrijkste redenen om 

het RTO-Inloophuis te bezoeken.  

“Even kijken wat ze aan het doen 

zijn” “Een leuke middag”  

“Ik plan niks op deze dag”  

 

Zij ervaren het luisterend oor en de 

steun van lotgenoten en vrijwilligers 

als waardevol en warm.  

“Een steuntje in de rug” “Niets moet, 

alles mag” “Heel veel gezelligheid, ik 

ga er graag naar toe” “Laagdrempelig 

en dicht bij huis” “Gemoedelijkheid” 

 

De positieve reacties van de  
bezoekers zijn veelzeggend. 
“Dat het nog lang mag bestaan.  
Er zijn veel mensen bij gebaat”  
“Dat ik nog vaak daar naar toe kan” 

RTO-Inloophuis 

p/a De Heistal, Koningshof 3  5688GD  Oirschot 

rtoinloophuis@gmail.com 

www.runningteamoirschot.nl 

tel: 06-3808 9255 

 
 



 

 

 
 

heeft RTO haar deuren geopend voor mensen 

die kanker hebben (gehad) en hun naasten.  

Mensen kunnen er vrijblijvend binnenlopen 

voor een praatje of deelnemen aan diverse  

activiteiten. Daarbij staan ontmoeten en  

ontspannen centraal.  

 

Daarnaast vinden in het inloophuis speciale 

bijeenkomsten plaats, georganiseerd in overleg 

met en in samenwerking met partners zoals 

ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen 

en zorgverzekeraars. 

 

De dagelijkse leiding  

is in handen van parttime coördinator,  

Ad van Heijst. 

 
Elke dinsdag van 10 – 16 uur 

De deur van het RTO-Inloophuis staat open.  

U bent welkom, met of zonder afspraak,  

met of zonder partner.  

Het is er om te beginnen gezellig, lekker wat  

kletsen met mensen die u begrijpen.  

De steun van lotgenoten is heel belangrijk.  

Mensen met kanker hebben vergelijkbare  

problemen, maar ieder een apart verhaal. 

Met lotgenoten kunt u dat delen. 

De drempel om een inloophuis te bezoeken is 
misschien erg hoog, maar eenmaal over die 
drempel komen de mensen graag en regelmatig 
terug.  

Kanker wordt steeds meer een chronische  
ziekte. Voor een fijne kwaliteit van leven  
worden inloophuizen steeds belangrijker. 

 

 

 

We bieden tal van ontspannende en creatieve 
activiteiten, workshops en informatie. 

• Eenvoudig tekenen 

• Haken en breien 

• Wandelen 

• Biljarten 

• Bewegen met muziek 

• Samen lunchen 

• Schilderen 

• Kaartcompetitie 

• High Tea 

• Groen decoratie 

• Thema-avonden 
 

Voor workshops en andere gezamenlijke-
activiteiten bezoek regelmatig onze kalender op 
www.runningteamoirschot.nl.  

 Workshops 

Loop gerust even binnen 


