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Voorwoord
40 jaar Rooise Hartstichting laten we niet zomaar 
voorbij gaan. Via dit jubileumboekje willen wij de 
Rooise bevolking bedanken. Zonder uw steun kan 
de stichting niet bestaan. Speciale dank gaat uit 
naar alle vrijwilligers die ons de afgelopen jaren 
hebben geholpen. Dankzij hun inzet tegen de be-
strijding van hart- en vaatziekten kan de Hartstich-
ting de benodigde hulp bieden.

Om niet alleen maar donaties te vragen, willen wij 
iets terugdoen in de vorm van een gratis wandel-
tocht, want dat hebben jullie verdiend! 
Verder kijken wij met u terug naar het ‘verleden’. 
Wij informeren u over de dagelijkse activiteiten in 
het ‘heden’, en kijken met de wetenschappelijke 
onderzoeken vooruit naar de ‘toekomst’. 
Het vrijwilligerswerk is onmisbaar en draagt bij aan 
een stabiele samenleving. Door het contact met de 
mensen in de wijken, leer je elkaar beter kennen en 
weet je elkaar te vinden wanneer je elkaar nodig 
hebt. De afgelopen 40 jaar worden de collecte-
bussen van generatie op generatie, via familie, 
vrienden en kennissen aan elkaar doorgegeven. 

Onze inzet voor de Nederlandse Hartstich-
ting blijft hard nodig. 

Iedere dag overlijden gemiddeld 108 mensen aan 
een hart- of vaatziekte. Hoewel het aantal sterfge-
vallen in de afgelopen 37 jaar is teruggedrongen 
van 137 naar 108 personen per dag, neemt het aan-
tal patiënten toe. Op dit moment zijn er 1 miljoen 
hart- en vaatpatiënten. Naar verwachting stijgt dit 
tot 1,3 miljoen in 2020. Door de inzet van vrijwil-
ligers en donaties van het publiek, kan de Hartstich-
ting wetenschappelijk onderzoek steunen om zo de 
ziekten sneller en beter op te sporen, te behandelen 
of zelfs te genezen. En dat is hard nodig, want hart- 
en vaatziekten hebben een enorme invloed op de 
samenleving.

Namens het bestuur en wijkhoofden wensen wij u 
veel leesplezier en hopen u nog vaak op de wandel- 
routes te mogen ontmoeten.

Erwin Steijaert
(secretaris- vice voorzitter) 1
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Nederlandse Hartstichting:
Verleden, heden en toekomst
Op 29 januari 1964 werd de Nederlandse Hartstich-
ting officieel in het leven geroepen om hart- en 
vaatziekten terug te dringen. Sinds de vice-voorzit-
ters H.A. Snellen, C.L.C. van Nieuwenhuizen en M.J. 
Meihuizen in Den Haag de oprichtingsakte onderte-
kenden, is er aan die doelstelling weinig veranderd. 
De Vereniging Vrienden van de Hartstichting werd 
op 22 augustus 1967 opgericht. De eerste collecte in 
1968 gaf een opbrengst van ruim 150.000 gulden.

De Vereniging Vrienden van de Nederlandse Hart-
stichting Comité Sint- Oedenrode werd op 15 mei 
1971 opgericht door initiatiefneemsters Mevr. G. 
Heesakkers-Dillen en Mevr. N. Lieverloo-van Nuland.  
Het bestuur werd toentertijd gevormd door Mevr. 
S. Gravensteijn-de Keijzer, Dhr. J. Kloks, Mevr. M. 
Lifka-Vogels, Dhr. A.J. Rozeboom, Mevr. A. Timmers-
Lathouwers, Mevr. P. van Vleuten-Coppens en Dhr. 
J Vogels. Op 3 april 1973 organiseert het comité 
haar eerste grote collecte met 60 collectanten en 
haalt 3.000 gulden op. Heden ten dage bestaat 

Comité Sint-Oedenrode uit een bestuur en twaalf 
wijkhoofden die de coördinatie in de wijken ver-
zorgen. Tijdens de jaarlijkse collecte wordt er in de 
gemeente Sint-Oedenrode op ruim 7.000 adressen 
gecollecteerd met 160 vrijwillige collectanten. 
De wijkhoofden zijn verdeeld over de volgende 
wijken en dorpen, te weten: Boskant, Cathelijne/
Kinderbos, Centrum-Oost, Centrum-West, Eerschot, 
Heijkant, Kienehoef-Noord-Oost, Kienehoef-Zuid-
Midden, Kienhoef-Zuid-West, Nijnsel, Olland en 
Vogelenzang. 

Toekomstig onderzoek naar hart- en vaatziekten 
richt zich met name op de genetica. Meer inzicht in 
erfelijkheid van aandoeningen brengt het voorspel-
len van risico’s, het voorkomen en genezen daarvan 
dichterbij. Daarnaast verwacht men veel van de 
inzet van gekweekte cellen om het beschadigd hart 
na een infarct te kunnen repareren (stamcellen on-
derzoek). De Hartstichting zet haar onderzoekswerk 
onverminderd voort. Van elke euro die de Hartstich-
ting ontvangt gaat e 0,80 naar wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichting en patiëntenzorg. 
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Mariet Lifka
Penningmeester van het eerste uur

Mariet Lifka was penningmeester van het eerste uur. 
Samen met acht anderen vormde zij het eerste be-
stuur in 1971. “Dr. Wenstedt zei tegen me dat ik wel 
penningmeester kon worden”, vertelt ze. “Dat was 
in de tijd dat ik nog geen nee kon zeggen. Natuurlijk 
was dat helemaal de verkeerde reden, maar dat was 
niet erg. Zoveel werk was het niet eens en samen 
met Mevr. Heesakkers en Mevr. Van Lieverloo heb ik 
heel wat gezellige uurtjes doorgebracht.”

Onderling verdeelden zij de wijken om leden te 
werven. Nijnsel bleef over. Dat werd de taak van 
Mariet. Diverse uren trok ze eropuit, met haar zoon 
achterop. Totdat zoonlief zei: “Mama, hoe lang moe-
ten we nog postbode spelen?” Mariet: “Toen heb ik 
de buurvrouw gevraagd of ze drie ochtenden wilde 
oppassen. Daarna moest het klaar zijn.”

Zo begon het Rooise comité van de Hartstichting. 
Mariet herinnert zich met name het plezier dat 
ze met Mevr. Heesakkers en Mevr. van Lieverloo 
beleefde. “Met z’n drieën gingen we naar vergade-
ringen in Utrecht of Den Haag. Daar werd gekeken 
wat er landelijk kon en mocht. Eigenlijk gingen we 
daar gewoon voor de gezelligheid naartoe.”

Uiteraard verliep niet alles vlekkeloos. Het lidmaat-
schap bedroeg toentertijd NLG 10,- . In April kregen 
de leden echter een tweede rekening. Mariet: “Dat 
was bedoeld voor degene die de collectant met col-
lectebus had gemist, maar dat was niet duidelijk en 
bracht wel eens verwarring teweeg. Als wij vervol-
gens aan de deur kwamen, moesten we uitleggen 
dat ze die niet hoefden te betalen.”

Minstens vijf jaar bleef Mariet penningmeester. 
Wel ruim twintig jaar heeft ze gecollecteerd, niet 
alleen voor de Hartstichting. Mariet: “Je kon nooit 
collectanten krijgen, dus als ze dat wisten, werd je 
overal voor gevraagd.” Erg vond ze het niet, want 
ze draagt graag haar steentje bij.
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Drie generaties 
voorzitters
Door: Ria Balk / DeMooiRooiKrant

40 jaar gaat niet zomaar voorbij. Wout van Dijck, 
Jos Kapteijns en Erwin Steijaert staan symbool voor 
drie generaties voorzitters. 
Wout van Dijck is van 1979 tot 1992 voorzitter ge-
weest. Toen Wout begon, waren de activiteiten om 
de stichting naamsbekendheid te geven net achter 
de rug. “Het organiseren van de jaarlijkse collecte 
was het hoofddoel en dat is het nu nog steeds.  Ook 
toen al, namen de wijkhoofden een deel van Rooi 
op zich. Daarnaast startten we destijds, samen met 
de EHBO, de reanimatiecursussen.” Naast voorzitter 
is Wout jaren zelf wijkhoofd geweest. Hij had zelfs 
de grootste wijk van Rooi, het centrum. Pas vorig 
jaar is hij gestopt. 
In 1992 nam Jos Kapteijns de voorzittershamer over. 
Gedurende zijn voorzitterschap vierde de stichting 
het 25-jarig jubileum. Tot vorig jaar stond Jos aan 
het roer. Hij deed veel alleen. “fout”, zegt hij ach-
teraf. “Ik had een eigen systeem om de collecte te 
regelen. Toen werd ik ziek. Gelukkig net nadat alles 
geregeld was, want anders had de collecte op zijn 
gat gelegen.” Met de middelen van toen, was het 
anders al heel modern. 
Het huidige systeem werkt vanuit een web-based 
versie. Erwin beheert het geheel. Erwin: “Iedereen 
heeft via internet toegang en de wijkhoofden hou-
den het systeem van de eigen wijk bij.” Erwin wilde 
iets voor de Rooise bevolking doen. Onlangs raakte 
hij nog eens extra gemotiveerd. “Ik dacht, we zijn 
wel zo’n beetje klaar met de hartstichting. 

Totdat ik een presentatie bijwoonde waar weten-
schappers hun onderzoek toelichtten. Dat melk 
(Calcium) een belangrijke rol speelt om de werking 
van een overbelaste hart te normaliseren, zodat er 
minder hartfalen ontstaat, vond ik zeer indrukwek-
kend. Dat biedt weer volop mogelijkheden.” 
Collecteren voor onderzoek, behandelingen en 
aandacht voor ‘hartzaken’ zal nog wel een tijdje 
nodig blijven. De drie heren gaan ervoor. De eerste 
boodschap aan alle Rooienaren is: “Denk aan je 
    gezondheid.” 

V.l.n.r.: Wout van Dijck, Erwin Steijaert en Jos Kapteijns
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Jacomien Habraken - 
Van de Wiel 
Eén van de werkers in het veld.

Eén van de vele vrijwilligers is Jacomien Habraken 
- Van de Wiel. Via Wout van Dijck is ze in contact 
gekomen met de Hartstichting. “Wout was één van 
mijn vroegere collega’s. Hij was voorzitter van de 
Rooise Hartstichting en vroeg me om te collecteren. 
Hij wist dat ik uit Boskant kwam en zocht iemand 
voor het buitengebied. Dat is groot, en heeft spe-
ciale gewoonten. Zo moet je achterom komen en 
een praatje kunnen maken. In ruil daarvoor tref je 
vaak een waakse hond op het erf.” 
Jacomien gebruikt haar collectebus als afleiding. 
Een bemoedigende stem, die de hond erop wijst dat 
hij braaf is, doet de rest. De hond zorgt ervoor dat 
de bewoner(ster) direct in de buurt is en zijn het 
gedrag verhoogt ongetwijfeld de gift.

Hoe lang zit je bij de Hartstichting?
“30 jaar als collectant en wijkhoofd en 20 jaar als 
penningmeester. Een wijkhoofd zoekt collectanten 
en verdeelt de collectebussen. In mijn geval 14 
collectanten en 511 adressen, van den Hulst tot en 
met de Hoogstraat en van de grens met Best tot 
de Liempdseweg. Ik ben blij dat ik gezond ben en 
dit kan doen. Als ik iemand iets vraag en ik krijg de 
reactie ‘dat doe ik voor je’, dan geeft me dat veel 
voldoening.”

Wat heb je zoal meegemaakt?
“Vooral menselijke dingen. Mensen die een ziekte 
of overlijden hebben meegemaakt en een jaar niet 
collecteren, maar er het volgende jaar weer zijn. 
Of bussen rondbrengen met mijn kleinkind. Of 
mijn man die de bussen ophaalt bij het centrale 
verdeelpunt.

Zouden er over 10 jaar ook nog 
collectanten zijn?
“Het wordt steeds moeilijker, vooral in het buitenge-
bied, maar mensen blijven elkaar altijd helpen. Zelf 
zijn we met een clubje vrouwen, dat elkaar helpt 
met allerlei collectes door het jaar heen. Als de een 
niet kan, springt de ander bij. Je kunt beter helpen, 
dan geholpen moeten worden.
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Huidige werkzaamheden 
Comité Sint-Oedenrode
Het comité Sint-Oedenrode heeft een vast bestuur, 
bestaande uit een voorzitter, secretaris- vice voorzit-
ter, penningmeester en een aantal medewerkers 
met neventaken. Eén van de belangrijkste taken van 
het bestuur is om met de ca. 160 collectanten de 
jaarlijkse collecte in april te organiseren. Gemeente 
Sint-Oedenrode heeft met de kerkdorpen, Nijnsel, 
Boskant en Olland totaal ca 18.000 inwoners, ver-
deeld over ruim 7000 woonadressen. De binding en 
het contact met de collectanten is belangrijk. Hierbij 
spelen de wijkhoofden een belangrijke rol. Zij weten 
wat er speelt in de wijken en wie ze kunnen vragen 
als er een collectant uitvalt.

De collecte organisatie heeft Sint-Oedenrode 
verdeeld in twaalf wijken, te weten: Boskant,  
Cathalijne/Kinderbos, Centrum-Oost, Centrum-
West, Eerschot, Heikant, Kienehoef-Noord-Oost, 
Kienehoef-Zuid-Midden, Kienehoef-Zuid-West, 
Nijnsel, Olland en Vogelenzang. Twee keer per 
jaar vergaderen de wijkhoofden en het bestuur. 
In maart bespreken ze de voorbereidingen van de 
collecteweek. In november volgt de evaluatie van de 
collecte. Eventuele wijzigingen in de wijken worden 
dan ook besproken. De wijkhoofden verzorgen het 
informatiemateriaal en de collectebussen voor de 
collectanten. Aan het eind van de collecteweek 
worden de bussen individueel met de collectanten 
geteld. Elk jaar is het weer spannend of we net 
weer iets meer of minder hebben opgehaald. Als 
dank, bezorgen de wijkhoofden bij alle collectanten 
een kaartje met vermelding van de opbrengst. Ook 
brengen zij begin december de kerstkaarten rond. 
Om de drie jaar vindt er voor de collectanten een 
collectantenavond plaats. De regiocoördinator van 
de Nederlandse Hartstichting (Brabant Noord-Oost) 
informeert de collectanten op deze avond over de 
voortgang en de nieuwe ontwikkelingen. Tevens 
worden de collectanten die 10 of 25 jaar hebben 
gecollecteerd in het zonnetje gezet.

Het bestuur heeft een aantal taken verdeeld over 
enkele medewerkers. Zo worden de collectebussen 
door Ton en Dorine van de Hurk gereedgemaakt, 
uitgedeeld aan de wijkhoofden en nadien weer in-
genomen. Tijdens de collecteweek worden er dertig 

vlaggen en/of spandoeken geplaatst. 
Ada Schriek neemt de coördinatie van deze activiteit 
voor haar rekening. Erik Verhoeven verzorgt de pers-
berichten, om de Rooise bevolking zo volledig 
mogelijk te informeren. Het gehele jaar door 
hebben wij twee mobiele collectebussen staan bij 
bedrijven of instellingen. Elke drie maanden worden 
deze gerouleerd. Hiermee wordt elk jaar een extra 
opbrengst voor de Nederlandse Hartstichting 
gerealiseerd.

Toekomst Nederlandse 
Hartstichting
Toekomstig onderzoek naar hart- en vaatziekten 
richt zich met name op de genetica. Meer inzicht in 
erfelijkheid van aandoeningen brengt het voorspel-
len van risico’s, het voorkomen en genezen daarvan 
dichterbij. Daarnaast verwacht men veel van de 
inzet van gekweekte cellen om het beschadigd hart 
na een infarct te kunnen repareren (stamcellen 
onderzoek).
Onderzoek naar hart- en vaatziekten is van levens-
belang. 1 op de 3 mensen overlijdt vroeg of laat 
aan een hart- of vaatziekte. Nederland telt 1 miljoen 
hart- en vaatpatiënten. 
Met een bijdrage aan de Hartstichting steunt u 
wetenschappelijk onderzoek dat leidt tot een betere 
gezondheid van veel mensen. Het doel is hart- en 
vaatziekten:
	 •	eerder	opsporen
	 •	beter	behandelen
	 •	echt	genezen

Aandacht voor vrouwen
Op dit moment vraagt de Hartstichting speciale 
aandacht voor het onderzoek naar vrouwen. Dit is 
hard nodig, want:

	 •	hart-	en	vaatziekten	zijn	doodsoorzaak		
    nummer 1 bij vrouwen
	 •	er	overlijden	meer	vrouwen	dan	man	
    nen aan hart- en vaatziekten
	 •	in	Nederland	overlijden	elke	dag	
    60 vrouwen (en 52 mannen) aan hart-  
    en vaatziekten.
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Stopplaats
Camping Kienhoef

Stopplaats
Café d’n Dommel

Stopplaats
Mariendael

Groen   =  10,5 km
Rood     =  5,2 km
Blauw   =  4,5 km (rolstoel)

Markt 15
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Hartelijke recepten

Lekkere én gezonde recepten, kan dat? 
Natuurlijk!
Uitgangspunt voor de keuze van de recepten zijn: 
•	 minder	verzadigd	vet	
•	 minder	zout

De recepten bevatten ingrediënten die dit 
mogelijk maken, zoals:
•	 olie
•	 magere	of	halvolle	zuivelproducten
•	 minder	vette	of	zoute	kaassoorten
•	 verse	kruiden	als	smaakmaker

Gehaktschotel met bonen:

Ingrediënten
•	 1	eetlepel	olie
•	 250	gram	mager	rundergehakt
•	 2	uien
•	 1oranje	paprika
•	 1	teentje	knoflook,	geperst
•	 2-3	theelepels	chilipoeder
•	 1	theelepel	komijnpoeder
•	 2	theelepels	gedroogde	oregano
•	 1	blik	gepelde	tomaten	of	4-5	ontvelde	
 (vlees)tomaten
•	 3	dl	runder-	of	groentebouillon
•	 2	blikjes	rode	kidneybonen	of	1	pot	bruine	bonen		
 (liter)
•	 peper

Bereidingswijze
•	 verwarm	de	olie	in	een	grote	braadpan	tot	deze		
 heet is
•	 voeg	al	roerende	het	gehakt	toe	en	bak	dit	rul
•	 pel	de	uien	en	snijd	ze	klein
•	 maak	de	paprika	schoon	en	snijd	deze	in	stukjes
•	 voeg	de	groenten	en	knoflook	toe	en	bak	deze	in		
 5 minuten zacht
•	 voeg	chili-	en	komijnpoeder	met	de	oregano	toe		
 en bak dit een minuut mee
•	 voeg	de	gepelde	tomaten,	bouillon	en	
 (kidney)bonen met vocht toe
•	 voeg	peper	toe
•	 breng	alles	aan	de	kook	en	laat	het	gedeeltelijk		
 afgedekt in circa 15 minuten inkoken
•	 garneer	eventueel	met	in	parten	gesneden	
 kerstomaten
•	 serveer	direct	met	een	gemengde	(witlof)salade.
 

Tip!
•	 vervang	het	gehakt	eens	door	Quorn
•	 laat	het	gehakt	weg	en	voeg	vlak	voor	het	serve-
ren blokjes 30+ kaas toe (150 gram). Eet smakelijk!

Ga voor nog meer hartelijke recepten naar:  
www.hartstichting.nl/gezond_leven/voeding/recepten/

snel en eenvoudig



Tel. +31(0)413-48 22 00  
www.connectron.nl

Uw leverancier voor netwerkproducten!

Tel. +31(0)413-48 22 00  
www.connectron.nl

Uw leverancier voor netwerkproducten!

Tel. +31(0)413-48 22 00  
www.connectron.nl

Uw leverancier voor netwerkproducten!
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Toekomst Nederlandse 
Hartstichting
De Hartstichting verbetert het leven van patiënten 
door te investeren in wetenschappelijk onderzoek. 
Het doel: opsporen, op maat behandelen en echt 
genezen van hart- en vaatziekten.
Hart- en vaatziekten treden vaak onverwachts op. 
Van het ene op het andere moment. En als hart of 
hersenen zijn beschadigd door een infarct, is de 
schade niet meer te herstellen. 

Opsporen
De Hartstichting investeert daarom in onderzoek om 
hart- en vaatziekten op te sporen voordat ze onher-
stelbare schade veroorzaken. Dit kan er bijvoorbeeld 
toe leiden dat uw arts in de toekomst wat bloed bij 
u afneemt en dit laat analyseren. In het lab speurt 
men naar signalen (biomarkers) die het lichaam 
afgeeft als er iets mis gaat. Dit zijn bijvoorbeeld 
eiwitten in uw bloed of veranderingen in uw genen 
(DNA). De uitslag geeft aan of u een grote kans 
heeft op een hart- en vaatziekte of niet. De behan-
deling kan dan starten voordat u klachten krijgt.

Behandelen op maat
Ieder mens is uniek. Onze erfelijke eigenschappen 
verschillen van persoon tot persoon. Waarom slaat 
een behandeling beter aan bij de een dan bij de 
ander? Wetenschappers ontdekken steeds meer op 
dit terrein. Ze kunnen artsen patiënten steeds beter 
op maat behandelen. 

Genezen
Artsen hopen in de toekomst hartweefsel dat is be-
schadigd na een hartinfarct te repareren met stam-
cellen. Dat zijn lichaamscellen die kunnen uitgroeien 
tot allerlei soorten weefsel, zoals hartspiercellen of 
bloedcellen.
Is uw hartklep aan vervanging toe? Onderzoekers 
werken aan hartkleppen, gemaakt van cellen van de 
patiënt zelf. Deze gaan levenslang mee, en er zijn 
geen zware medicijnen bij nodig.

Help mee!
Wetenschappelijk onderzoek gaat altijd in kleine 
stapjes. Het duurt jaren voordat een goed idee uit 
het lab echt leidt tot een innovatie voor patiënten. 
Maar de ervaring leert dat onderzoek heel veel 
oplevert. Ook behandelingen die we vandaag heel 
gewoon vinden, zijn het resultaat van jarenlang 
onderzoek. Denk aan medicijnen tegen choleste-
rol, dotteren na een hartinfarct of pacemakers bij 
ritmestoornissen. 

Om in dit soort onderzoek te kunnen blijven investe-
ren, heeft de Hartstichting de inzet van vrijwilligers 
en donateurs hard nodig!
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40 jaar Rooise Hartstichting

Colofon
Het 40 jarig jubileum 2011 is mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers van de Nederlandse 
Hartstichting comité Sint-Oedenrode. Verder willen wij de leden van de werkgroep 40 jaar 
Rooise Hartstichting, Riky van Kollenburg, Marieke van Acht, Erik Verhoeven en Erwin Steijaert 
bedanken voor hun initiatief.

Hartelijke Maaltijd:
Voor de Hartelijke maaltijd willen wij Restaurant De Rooise Boerderij, Jan van de Moosdijk en 
Frank Groeneweg bedanken voor hun medewerking.

Wandeltocht:
Voor het opzetten van de wandeltocht willen wij speciaal bedanken de leden van Olat, Betsie 
van Mil, die ons op weg heeft geholpen met het organiseren van de wandeltocht en Peter van 
de Laar voor het uitzetten van de wandeltocht. Café Dommelzicht voor het beschikbaar 
stellen van materieel en Cultureel Centrum Mariendael voor het inrichten van een stopplaats.

Jubileumboekje:
Dit jubileumboekje is mede tot stand gekomen door de volgende tekstschrijvers, Ton van de 
Hurk, Erwin Steijaert en Ria Balk. De redactionele tekstopmaak is uitgevoerd door Ria Balk. 
De grafische opmaak is uitgevoerd door Erik Verhoeven.
De geïnterviewden zijn: Mariet Lifka-Vogels, Wout van Dijck, Jos Kapteijns, Jacomien Habraken.

Financiële ondersteuning:
De wijkhoofden Jan Gordijn, Lia Fierens, Joke Oosterling, Marieke van Acht en Riky van 
Kollenburg en de leerlingen Robert van Acht en Max van Alphen (maatschappelijke stage)
hebben de sponsoring door de Rooise bedrijven mogelijk gemaakt. Deze bedrijven staan met 
een advertentie in dit blad.  
We willen alle adverteerders in dit blad hartelijk danken voor hun financiële steun. De hierna te 
noemen bedrijven hebben een vrijwillige bijdragen gegeven:
Holl Souvenir-Klompenindustrie b.v., Kevin Machinebouw, Van Acht Autoschade, 
Genugten Agri BV, Masta Aanhangwagens.

Erwin Steijaert
(secretaris- vice voorzitter)


