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INFOBLAD 6e jaargang  
Februari/Maart 2023 

            
      Postadres: F. Vogelzang 
     Bielzen 13, 8441 AW Heerenveen 
     Bankrek.-nr.:  NL69RABO0306949202  
@-mail: oovhsecr@gmail.com     

 

Even denken.. 
 

Al enige jaren werken wij als OOVH samen met de andere seniorenbonden  

hier in Heerenveen. Ik mag wel zeggen dat het onderlinge contact altijd goed  

is en dat een ieder zich wil inzetten voor de belangen van de leden, de senioren.        

Ik krijg nog wel eens de vraag, wat doen jullie bij die ouderenbonden, 

verenigingen, nou precies?  Met name voor de leden. Nou, ik kan u zeggen  

meer dan u denkt.  Als OOVH hier in Heerenveen, streven wij ernaar om waar 

we kunnen, iets te doen aan de belangen van onze leden. De weg wijzen naar 

een instantie, voor zover wij die weten of kennen, het regelmatig onderling 

overleggen met de andere ouderenbonden en/of verenigingen.  Informatie 

verstrekken over zoveel onderwerpen.  

Onze vereniging kent een website en mensen, die als u dat nodig hebt, hulp 

kunnen bieden. Al met al, we proberen veel te doen, we proberen iets te 

betekenen voor onze achterban, ongeacht uw achtergrond, uw mening, of uw 

plaats in onze maatschappij. En dan is er de activiteitencommissie, die aan het 

amusements-gedeelte veel aandacht besteedt. Het kan weer, men is al weer druk 

bezig voor het komende nieuwe seizoen. Het is vaak als ware het een huis dat 

moet worden opgebouwd voor het seizoen. Je legt iets vast, je overlegt, je 

verandert, want zoals het vorige keer ging, dat niet weer, je verbetert en zo help 

je de vereniging aan een goede naam.  

Dus weer: de gezellige bijeenkomsten, nu ook meer op middag, maar ook nog 

wel op avond. Het fietsen op woensdagmiddag is weer begonnen, vertrek om 

13.30 uur vanaf de hoek bij de Trinitaskerk. In ons blad willen we oude foto`s 

van Heerenveen gaan afdrukken. Veel herinneringen aan toen. Heeft u oude 

foto`s, laat het ons weten, wij proberen deze dan af te drukken in ons blad.  

Heeft u ideeën voor eventuele activiteiten, laat ons ook dat weten.  

Via het mail-adres van de heer Regnery komt het op de juiste plaats terecht.  
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Een twee jaar geleden schreef ik nog in ons blad, dat wij als OOVH proberen 
hulp te bieden aan diegene die dat wenst en ik moet zeggen er is nog niets 
veranderd.  
We proberen informatie te leveren rondom het WMO-gebeuren in onze 
gemeente. Er is veel te doen over het benadrukken van de vele belangen. 
Het vereenvoudigen van formulieren, met name proberen de veelal 
ambtelijke taal begrijpelijk te houden. De verder doorgaande digitalisering, 
het gedoe met leveranciers. De belastinghulp, het Alzheimercafé, het 
onderling elkaar hulp te bieden, vaak met kleine dingen, die nog altijd, zoals 
ik dat eerder al schreef, nog altijd zeer belangrijk zijn.  Hulp bieden, 
woorden die belangrijk zijn. Daarom wil ik even nadenkend eindigen, als 
morgen wordt vandaag is alles weer mogelijk, gisteren is voorbij, nu zijn er 
weer nieuwe mogelijkheden. 
 
A. van der Wal.  OOVH Heerenveen 
 
 
 

Van de Reiscommissie. 
 
Onze dagtocht van 3 mei gaat door. 
 
We geven de deelnemers hierbij nog even in het kort het volgende door. 
 

Vertrektijden: Station : 08.40 uur    Burg. Kuperusplein: 08.50 uur 
                                Poiesz  : 09.00 uur         
 
08.40 - 09.00 uur - vertrek uit Heerenveen naar Hoorn 
10.40 -12.10 uur  - met de museumstoomtram, welke is omgedoopt tot Tulpen- 
           expres rijdt u door prachtige tulpenvelden naar Medemblik. 
           Aan boord geniet u van koffie met gebak.  
           Na de tramrit rijden we naar Zandvoort. 
13.30 -14.30 uur - vrije tijd in Zandvoort – lunch op eigen gelegenheid. 
15.00 -16.30 uur - vervolgens brengen we een bezoek aan de Tulpen 
           Experience. 
                Na dit bezoek keren we, met onderweg nog een diner. 
          weer terug naar Friesland. 
 
De kosten zijn € 79,00 per persoon voor leden. 
Bent u géén lid van een Ouderenvereniging dan betaalt u € 83,00. 
U moet het bedrag overmaken op Rek.-nr. NL30RABO0307885275                   
t.n.v. Reiscommissie OOVH e.o. en onder vermelding van Dagtocht  
en uw naam. 
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 Film:  Onder het maaiveld 
 
Gezien met leden van de OOVH op dinsdagmiddag  
  28 maart in de bioscoop. 
 
 
Deze film liet ons de fascinerende wereld direct onder 
onze voeten zien. Eigenlijk heel bijzonder dat we elke dag 
over de natuur heen kijken/lopen die de basis vormt van 

ons bestaan op aarde. 
Het bestaan van deze wereld zal niemand verbazen, maar dat er zoveel 
leven in zit en ook nog met elkaar communiceert !! 
Eigenlijk weten we er nog niet veel van, zo zijn de schimmels onder de 
grond essentieel voor alles wat er groeit. 
Er zitten meer levende wezens in 1 theelepel gezonde grond dan dat er 
mensen op aarde zijn. 
De film inspireert en verwondert.  
 
We moeten een draai maken in onze omgang met de natuur en de bodem. 
Boeren moeten om, consumenten verstandiger leven, de industrie moet 
anders. Dat zullen we samen moeten doen. 
De film Onder het Maaiveld laat zien wat er in het groot moet gebeuren 
door te focussen op o.a. de wereld onder onze voeten. 
Een bijzondere film, waar je later nog over na denkt. 
 
De activiteitencommissie. 
 
 
 
 

De sluitingsdatum voor het inleveren voor het volgende nummer 
van het Info-blad is 8 mei 2023.  
U kunt het sturen of inleveren bij: 
W. Vos, Burg. Falkenaweg 193, @-mail: c.w.vos42@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:c.w.vos42@gmail.com
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Oud-Heerenveen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Houtzaagmolen Badweg Heerenveen. 
Kort geleden tikte ik deze kaart uit 1949 op de kop. Het is de houtzaagmolen aan de 
Badweg in Heerenveen. Ik woonde daar in iets latere tijd vlakbij. Ik was toen nog een 
kleine jongen en werd mij pas van de molen bewust toen de wieken er al niet meer 
aanzaten. Het was de molen van Siebenga, die aan de overkant in het hoekhuis op de 
Badweg woonde. In het water lagen alle stammen. Ze werden na een hele tijd in de 
molen gesleept en daar gezaagd. Later is er nog brand in de molen geweest en daarna is 
hij geheel afgebroken en zijn er op die plaats huizen gebouwd. Er is dus niets meer van 
terug te vinden. Het toenmalige huis van de familie Siebenga staat er nog steeds.  
O vd Heide 
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Vrijdag  21 april 2023 sluiten we het 
 

seizoen af met cabaret van 

“Twee Recht Twee Averecht”   

met  “Valse Trek” 

 
ln hun beste show tot nu toe laten de vier doldwaze 
dames van Twee Recht Twee Averecht op een geheel 
eigen, hilarische wijze hun blik gaan over alledaagse 
zaken.  
 

Restaurant “Hof van de Koning”                               

Prinsenweg 1 8443DN  Oranjewoud 

Aanvang is 20.00 uur, zaaldeur open vanaf 19.15 uur. 

De entree is gratis op vertoon van je ledenpas.  

Ook familie en vrienden zijn van harte welkom tegen betaling 

van € 5,00 per persoon. 

Voor deze voorstelling kunt u nog terecht met uw oude ledenpas. 
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   Onderweg met Uil   MEE         2022-2023    nr: 23 

 

 Winston voelde de koude rillingen over zijn rug lopen die die woorden opriepen.” Ja maar 

hoe kan ik jullie dan helpen, ik kan dit hek niet stukbijten of open maken. Wat wil je dat ik 

doe.?”  “Misschien heb je een idee. Daar buiten is het anders. Voor ons is het simpel. Niets 

proberen betekent zitten blijven, begrijp je.” Winston begreep de oude kat heel goed.       

Goede raad is duur zegt men dan wel eens. ”Als je ons helpt hier uit te komen, helpen wij je 

allemaal om die Miep van jou te zoeken. Zo is het  toch lui?”  De oude keek om zich heen.  

Alle katten knikten, of mompelden iets van natuurlijk doen we dat, we helpen. “Weet je wat, 

ik vraag of mijn vriend nog ideeën heeft.” “Je vriend?” De oude begreep hem niet.            

“Ben je niet alleen?” “Nee nee, ik ben onderweg met vrienden. Zij helpen mij ook om Miep  

te vinden.”  De oude begreep er niet veel van, vrienden?  Hij zag ze niet. De twijfel in zijn 

woorden begreep Winston wel. “Ik weet, het klinkt vreemd, maar toch is het zo. Daar ginds 

op die houtstapel zitten vriend Uil en Kwetter de mus. Zij helpen mij. Eerder was ook mijn 

vriend Bruin de haas  er nog bij, maar die zie ik niet meer.”  “Vogels, Bruin de haas?            

De oude wist niet wat hij hoorde. “Ja tot nu toe helpen ze me zoveel ze kunnen.”         

Winston draaide zich om. “Zeg Uil, heb je even?” Het gesprek tussen de katten had Uil op 

enige afstand gevolgd. Hun wens, de vraag aan Winston was hem wel duidelijk.              

Alleen ook voor hem, de grote sterke Uil bleef ook die ene vraag belangrijk. Hoe regel je 

zoiets? Hij vloog op, ging zitten op de rand van het hek boven de katten.                            

Onder hem ontstond enige verwarring. De katten deinsden geschrokken achteruit.                

De kleinsten onder hen namen op slag de benen, rennen en wegwezen!                                                                                

Dat is te begrijpen de schrik slaat je om het hart als een vogel als Uil met  gespreide    

vleugels  aan komt vliegen, en zo vlakbij gaat zitten. De oude kater bleef rustig.                   

Hij bleef zitten achter het hek bij Winston. Het leek Uil beter om eerst maar eens enige rust   

te brengen. “Luister jongens.” Zijn woorden veroorzaakten nog meer geroezemoes en 

verbazing. Niet te geloven. Die Uil vogel sprak tegen hen.. Hij en die grijze kater, gingen als 

vrienden door het leven? Ze begrepen dat er geen gevaar te duchten viel van die Uil vogel.                 

Na de eerste schrik kwamen de meesten van de katten schoorvoetend terug. De kring naast   

de oude kater tegenover Winston werd weer wat groter. Ze bleven wel druk onderling pratend.  
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Dat ging niet goed. De oude kater keek verstoord rond. Hij kende mens, al te veel drukte dat 

ging opvallen. Het was beter dat de mens even niets zou bemerken. “ Jongens kop houden! 

We mogen niet de aandacht trekken, rustig allemaal.  Ik begrijp jullie verbazing, ik ga daar in 

mee, maar de feiten zijn zoals ze zijn.  Wij kunnen alle hulp gebruiken. Als deze kater en die 

Uil vogel ons willen helpen, dan zeg ik, waarom niet?” Het werd stiller om hem heen.           

Ze wisten, de oude kater had gelijk, hoe minder aandacht hoe beter.   

Bruin was alleen.                                                                                                                                       

Hij was steeds gewend om met Winston mee te lopen, nu viel dat alleen zijn hem wat tegen.                                                     

De stad dat was voor hem geen veilige plek, dus bleef hij tussen struiken. Van Winston geen 

spoor te vinden, geen vogels in de buurt, dus op goed geluk liep hij door.  Wat kon hij doen?                                             

Was deze kant op, wel de goede richting?  “Meneer Bruin?” Bruin keek om zich heen, werd 

hij geroepen. Bruin keek om zich heen, hij werd geroepen.  Vlak bij zag hij ze zitten, twee                                                       

kleine mussen, de zoon en dochter van mus Kwetter. Wij kennen ze: Wik en Wuk. “Ik ben 

Wik, en dit hier is Wuk, ik de dochter en hij de zoon van mus Kwetter, die kent u wel.”  

“Jongens ik ben blij dat ik jullie zie, ik ben de anderen kwijt geraakt. Winston, die Uil, en 

jullie ma. Weten jullie waar ze zijn?” “Ja ja, dat weten we. We brengen U graag terug naar    

de anderen. Maar als het mag, Wuk hier wil u wat vragen.” “Aan mij?” Bruin keek naar de 

kleine musjes die vlak bij hem zaten. “ Zijn er veel, ik bedoel net als u?” Het klonk wat 

bedeesd. Jong en onervaren waren deze musjes, daarom begreep Bruin de vraag wel. “Dat is 

zo, er zijn meer haas beesten net als ik”  “Weet u meneer, ik heb ze gezien. Niet zo ver hier 

vandaan, dieren net als u.”  Bruin wist niet wat hij hoorde. Hadden die twee kleine vogels 

hazen gezien?  Misschien was daar ook bij Evie. Wuk knikte. “Het is niet zo ver hier vandaan, 

volgt u ons maar.” Beide kleintjes vlogen weg. Bruin rende achter hen aan. Hij was vol 

vertrouwen, vol hoop. Je kon nooit weten. Ekkie grinnikte, hij had het hele gesprek met dat 

hazenbeest kunnen volgen. Die kleintjes hadden hazenbeesten gezien. Nou en? dat was niet 

echt bijzonder. Er waren ook veel eksters in de lucht.  En vergeet niet, je kon nooit weten.  

Dus wist hij meteen, dit moest hij met eigen ogen zien. “Kunnen jullie me daar heen 

brengen.?”  “ Konijnen.” Bruin zat vol afschuw te kijken. Voor hem lag een heuvelachtig 

grasveld. Daar zag hij ze lopen, heel veel konijnen. Ze liepen van hol naar hol. Dit waren in 

de verste verte geen hazen!  De bedoeling van de kleine musvogels was natuurlijk goed 

bedoeld, maar konijnen? Nee, nee!! 
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TE DIK ZIJN 
IK ben geboren   in St. Nicolaasga in februari 1942 en op22 januari was de 8e Elfstedentocht 
waar twee ooms van mij meededen,Bouke en Peet de Vries. Bij de katholieken  was TOEN 
voorgeschreven dat een kind zo snel mogelijk na de geboorte in een kerk gedoopt moest 
worden. Maar het was veel te koud om naar de kerk te gaan ,en de pastoor kwam bij ons 
thuis en ik werd op de KEUKENTAFEL  gedoopt. 
Van de bevrijding weet ik alleen dat we in de kelder moesten slapen ,want bij Scharsterbrug 
werd hevig gevochten en de Duitsers gingen  eerst en daarna de Canadezen door het dorp 
en een paar dagen daarna was er feest met lampions in het dorp.  
Er zijn ook een paar vrouwen(Moffenmeiden)kaalgeschoren op het plein. 
Ik ging naar de’” bewaarschool”” (kleuterschool) van de nonnen, maar werd niet voor de 
eerste keer gebracht, een ouder broertje nam mij gewoon mee. Ze discimineerden, want een 
meisje wat slecht en ouderwets gekleed was, moest achteraan zitten en als je straf had 
moest je een tijdje naast haar zitten, toch ongelooflijk. 
In de tweede klas van de lagere school heb ik 6 weken in het ziekenhuis gelegen bij dokter 
Dijkstra in Heerenveen vanwege schildklierproblemen, want ik was toen  veel te dik. 
Ik moest steeds in bed blijven alsof ik ernstig ziek was en na 6 weken kon ik weer naar huis, 
zonder medicatie en moest ik opnieuw leren lopen. Onverstandig van mijn ouders was, dat 
ze toestonden dat ik  bij een  optocht van versierde wagens op een wagen moest zitten als 
DIK TROM en bij een toneelstuk in het parochiehuis  BILLY TURF moest spelen en ik ging 
daar maar in mee, door mijn jonge leeftijd. 
En bij  het voetballen moest ik maar keeper worden, want ik was BREED, waardoor ik vele 
ballen  tegen kon houden, onzin natuurlijk, en grote jongens gooiden mij in het kanaal, want 
ik ‘’dreef toch op mijn VET”, maar gelukkig visten ze mij er weer uit. Maar echt last van 
UITSCHELDEN heb ik nooit gehad, heel heel soms. Maar TOCH op één of andere manier 
voelde ik mij  toen toch anders door de dikte, maar niet MINDER. Dit gevoel wllde ik 
wegmoffelen , door gevaarlijke dingen uit te halen, misschien COMPENSATIE tegen het dik 
zijn, zou een psycholoog van de kouwe grond zeggen. Ik was de eerste die durfde vanaf de 
brug in Spannenburg te DUIKEN, die inclusief railing 10 meter hoog was, maar gelukkig was 
het daar 6 meter diep, anders was het niet goed gekomen (Margrietkanaal). 
Je kon ook door een duikje  onder de betonnen pijlers van de brug komen en zat je achter  
de betonnen muur tussen de palen waarop de brug rustte en daar was via de kieren in het 
beton een beetje lucht en licht waardoor je daar langer kon blijven. Opzettelijk bleef ik daar 
een tijdje, waardoor  er natuurlijk enige paniek op de wal was,  en mijn ouders wisten hier 
niets van, die hadden het te druk met veel kinderen en een bakkerij. En ook  je laten 
voortslepen door vrachtboten, met woedende schippers en er zelfs opklimmen was 
gevaarlijk. Maar toen ik probeerde onder een stilliggende woonboot door te duiken was het 
bij mij  behoorlijk paniek. Door de stroming zwom ik niet in de breedte (wat de bedoeling 
was) maar in de lengte onder de boot door en kwam bijna ’’ blauw’’ boven.      
Ook  zag ik VECHTSPORT enigszins als compensatie ,en ging op judo in Sneek met de 
bus,en ik  was toen in het dorp  de enigste en heb daar later zelfs een judoclub opgericht 
Natuurlijk heb ik geprobeerd een aantal keren AF TE VALLEN,maar er was altijd weer het 
JO-JO effect (afvallen en weer dik worden). Wel  kreeg ik eens van een huisarts 
AFVALPILLEN, wat lukte, 20 kg, maar hield er een chronische maagwandontsteking van 
overen de pillen zijn nu  verboden in Nederland. 
Maar jl.viel ik in een paar maanden 14 kg af en dat kwam door een galsteen in één van de 
galwegen, met misselijkheid en andere ‘’rare’’ verschijnselen en In het ziekenhuis hebben ze 

die verwijderd en het gaat nu weer goed.  
Tenslotte: als je te dik bent en je veel  gepest wordt in je jeugd, wat veel gebeurt, kan het je 
leven behoorlijk VERGALLEN, wat gelukkig met mij niet is gebeurd, misschien wel door 
genoemde handelwijzen, die ik COMPENSATIE genoemd heb. 

  
 PietvanderWerf (lid) 
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 BESTUUR OOVH e.o.         

 
Samenstelling bestuur: 
Dhr. A. v.d. Wal, voorzitter, tel. 0648718149 - @-mail: walvanderag@kpnmail.nl 
Dhr. F. Vogelzang, secretaris, tel. 0630173323 - @-mail: oovhsecr@gmail.com 
Vacature Penningmeester 
Dhr. N. Regnery, akt.-commissie, tel. 0651099391 -@-mail:  n.regnery@gmail.com              
Mw. W. Vos, ledenadm.+Infoblad, tel. 0619823638 - @-mail: c.w.vos42@gmail.com 
 

 
Commissies en contactpersonen: 
 
Activiteitencommissie: dhr. N. Regnery, tel. 0651099391, n.regnery@gmail.com 
         bgg: dhr. S. Dekker, tel. 0638488626, sh.dekker45@gmail.com 
Reiscommissie   : mw. W. Vos, tel. 0619823638, c.w.vos42@gmail.com 
Fietsclub    : mw. Z. de Vries, tel. 623813 
Klaverjasclub   : dhr. H. Bosma, tel. 689135    
Ouderencontacten   : mw. J. Buurstra, tel. 636659 
 

Opgave nieuwe leden en mutaties: 

Mw. W. Vos, tel. 621226 of 0619823638, @-mail: c.w.vos42@gmail.com 
 
Onze website: www.oovh.nl 
U vindt daar o.a. foto’s en verslagen van de activiteiten. Ook is er de mogelijkheid  
om ingezonden stukken te plaatsen. Webmaster is onze secretaris, tel.0630173323.  
 
Ondersteuning bestuur: 
Pr-werk: mw. J Buurstra, tel. 636659  
Bezorging Info-blad: dhr. F. Vogelzang, tel. 0630173323  
 
Belastingproject van de gezamenlijke seniorenbonden: 
(‘project’: tegen reis- en geringe onkostenvergoeding) 
mw. B. v.d. Bos, tel. 628453 
dhr. J.M. Cuperus, tel. 626151 
dhr. P. Bruining, tel. 624818 
Steunpunt ‘De Barones’, Dr. Wumkeslaan 4b, Heerenveen, tel. 624127  

 
Cliëntondersteuning 
O.a.: Ondersteuning bij het aanvragen van hulp bij de gemeente, o.a.  
keukentafelgesprekken. 
Mw. B. v.d. Bos, tel. 628453 - @mail: vandenbos.devries@upcmail.nl 
 

Rijbewijs voor 75-plussers 
Keuringsartsen: mw. N. de Jong, Heidemeer 52, tel. 631330 
Dhr. J.A. Pragt, Fok 41, tel. 629961 (evt. via regelzorg, tel. 088 2323300). 
(kosten keuring , eigen verklaring en rijbewijs: totaal ruim € 35,-. 

mailto:n.regnery@gmail.com
mailto:c.w.vos42@gmail.com
mailto:n.regnery@gmail.com
http://www.oovh.nl/
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