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Beste leden, 
 

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 15 februari om 14 uur in Talma Hiem. 
Dan komt Pietsje Bokma ons iets over het boerenbedrijf ‘De Gouden Boaiem’ in Smellebrêge 

vertellen. 
Ons bedrijf op de Gouden Boaiem is op 1 mei 2013 
gestart. De Gouden Boaiem is eigendom van Staatsbos-
beheer en wordt gepacht door Maatschap Klaas Bokma 
& zn.  
Deze boerderij is gelegen in een druk watersportgebied 
tussen Heech en Wâldsein.  

Op het eiland worden 120 koeien gemolken en de melk wordt met een mobiele melktank 
naar de vaste wal gebracht. Er wordt op het bedrijf nauwelijks antibiotica gebruikt, omdat 
de koeien van nature sterk zijn en de kruiden in het gras als medicatie dienen. 
Er is ook een mogelijkheid op vlees van hun koeien te bestellen. 
 
 

Nieuwe leden 
De dames Minke Roelefink, Marijke Lauwerman en Femke Sytsma zijn lid geworden. Van 
hartelijk welkom bij onze vereniging. 
 

Belastingdienst 
Ouders mogen jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken aan de kinderen en kleinkinderen 
zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is. 
Het schenkingsvrij bedrag aan kinderen is voor dit jaar € 6.035 en voor de kleinkinderen 
€ 2.418. 
 
Acceptgirokaarten  
De acceptgirokaarten gaan verdwijnen. Omdat er steeds minder mensen gebruik van 
maken. De mensen die daarmee nog steeds werken hebben inmiddels een brief 
ontvangen. 
Vanaf 1 juli 2023 kan er geen gebruik meer van de acceptgiro kaart worden gemaakt. 
 
 

Laatste ledenbijeenkomst 15 maart 
Deze valt samen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Ook 
in Talma Hiem kunt u uw stem uitbrengen. 
Dan treedt het muziekgezelschap ‘Samoosara’ voor u op. 
Het was heel lastig om een muziekgroep te vinden. De meesten 
wilden wel in het weekend of op avond maar niet door de week, 
omdat vaak de dirigent nog werkzaam is. 
Na afloop sluiten wij het seizoen af met een broodmaaltijd in De 
Treemter.  

 
U kunt ons helpen met het klaarmaken van het jaarprogramma 2023-2024. U kunt ideeën 
aandragen zoals een muziekgroep, een spreker of een reisje. 
 
 



Verslag bijeenkomst 18 jannewaris 
Om precies 14.00 uur opende de voorzitter de vergadering met een hartelijk welkom aan 
allen. 
We zongen liederen van Alfred Bronswijk zoals ‘Wij reiken naar de bron van ’t licht’ en ‘Het 
spreekt tot ons van hoop en troost’. 
Na gebed volgde de Bijbellezing uit 2 Korinthe 13 vanaf vers 5 (Zie op de Heiland) en enkele 
woorden erover. Daarna zongen we ‘Gezegend is de daad, die heelt’ en ‘Gezegend is het 
levensspoor’.  
De eerste pauze was een feit, waarin koffie/thee gratis was. 
Hierna kreeg Mw. Katja Vledder uit Wijster het woord en vertelde ons het één en ander over 
suikerziekte oftewel diabetes.  
Ze geeft via Remedica één of meerdere lezingen.  
Diabetes is de laatste tijd verviervoudigd en dat komt door de welvaart. 1.1 miljoen hebben 
diabetes 100.000 hebben type 1, vooral kinderen. 1 miljoen hebben type 2, vooral ouderen. 
We hebben een filmpje gezien, hoe diabetes ontstaat. Kenmerken: moe zijn, veel drinken/ 
plassen, beroerd voelen, gewichtsverlies, duizeligheid, wazig zien. 
Er bestaan dus 2 types. Met type 1 word je mee geboren! Om het onder controle te houden, 
is de juiste medicatie van belang, eventueel prikken (pen) of pomp. 
Type 2 nog meer kennis over diabetes vergaren, gezond eten, meer bewegen, etc. 
Bloedsuiker te laag = hypo, Bloedsuiker te hoog = hyper. 
Zorg dat diabetes bij ‘anderen’ bekend is, d.w.z. informatie hierover bij je dragen. 
Ook werden er vragen gesteld en beantwoord. 1 persoon had een sensor d.m.v. een telefoon, 
daarmee kon je de suikerwaarde van ’t bloed aflezen.  
Na dit boeiende betoog, werd de spreekster bedankt met een hartelijk applaus.  
Na de 2de pauze volgde het financiële gedeelte en de kascommissie deed een dichterlijk 
verslag van hun bevindingen.  
Nog 3 rondes Bingo werden gespeeld met mooie prijzen voor de gelukkigen.  
Tenslotte las de voorzitter nog een gedicht van Greet Brokelhof getiteld ‘Grijze Muis’.   
 

                                                                                              Verslag van Anne van der Berg 
 
Tot besluit 
De titel van de lezing van onze februarimiddag: ‘de Gouden Boaiem’ over een boerderij 
op een eiland, liet bij mij enkele woorden naar boven komen. Een sterke ondergrond, 
waarop je kunt bouwen en het gevaar, dat water kan brengen. Dat laatste wordt elk jaar 
begin februari weer herdacht, als we dan aan de Watersnood van 1953 denken. 
Bij ondergrond en gevaar of angst moest ik ook aan vertrouwen denken. En dit komt heel 
mooi uit in het lied: 
Ik heb de vaste grond gevonden, 
waarin mijn anker eeuwig hecht. 
De dood van Christus voor de zonden, 
van eeuwigheid als grond gelegd. 
Daarop wil ik gelovig bouwen, 
getroost, wat mij ook wedervaart (= overkomt), 
mij aan Gods vaderhart vertrouwen..... 
Zo mogen we met vertrouwen op onze Heer in dit leven staan, de Eeuwige zal ons helpen 
en bijstaan. We hopen elkaar te zien in Talma Hiem op 15 februari. 
 

Met hartelijke groet namens het bestuur, 
Yde Jan van de Lageweg en Yvonne Slik 


