
    Balk e.o.   maart  2023 
 

Beste leden, 
 

De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op woensdag 
15 maart om 14 uur in Talma Hiem. 
Dan komt Samoosara, een Jiddisch muziekgezelschap 
bestaande uit Anje de Jong, Johan Cnossen en Wietze 
de Jong. 
Samoosara vertolkt 'de lach met de traan'. Tijdens een 
regulier optreden van circa anderhalf uur (incl. pauze) 

volgen Jiddische en Hebreeuwse muziek, verhalen, gedichten en witzen (grappen) elkaar 
op.  
 

Nieuwe leden 
Familie De Graaf is lid geworden. Van hartelijk welkom bij onze vereniging. 
 

Overleden 
Mw. Marlou van Zwam is op 93-jarige leeftijd overleden. Wij wensen de familie veel 
sterkte toe om dit verlies te verwerken.  
 

Acceptgirokaarten  
Vanaf 1 juli 2023 kan er geen gebruik meer van de acceptgiro kaart worden gemaakt. 
De contributie kan ook automatisch eenmaal per jaar worden overgeschreven. Neem dan 
even contact met de penningmeester Yde Jan van de Lageweg op. 
 

Laatste ledenbijeenkomst 15 maart 
Deze valt samen met de verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
waterschap. Ook in Talma Hiem of in De Treemter kunt u uw stem 
uitbrengen. 
Na afloop van de ledenvergadering sluiten wij het seizoen af met een 
broodmaaltijd in De Treemter. De kosten hiervoor zijn slechts € 10 p.p.  
Opgave bij Willem Werkhoven, telefoon 603255. 

  

Verjaardag 
Ons oudste lid Hinkje van der Meer hoopt 20 maart de gezegende leeftijd van 
104 jaar te bereiken. Wij wensen haar een hele fijne verjaardag toe. 
 
 
 

Reiske naar Elburg op woensdag 24 mei 
Dit jaar willen we de Bijbelse zandsculpturen in Elburg be-
zoeken en een boottocht van 1½ uur op het Veluwemeer. 
Het vertrek is om 9 uur bij Plus supermarkt. Eenmaal in El-
burg worden wij ontvangen met koffie en gebak. 
Om 12:30 u lopen we naar de boot. Dat is ± 500 m.  
Eenmaal aanboord krijgen we de lunch bestaande uit een 
broodje kroket en een broodje met kaas of vleeswaren met 
drinken.  
De kosten hiervan zijn € 70 voor leden en niet leden betalen  

€ 5 meer. Opgave bij Willem Werkhoven het liefst vóór 1 mei, telefoon 603255.  Het bedrag 
ook vóór 1 mei overmaken op bankrekening NL43 RABO 0305 2672 05 van de PCOB Balk.  
Er staan rolstoelen voor u klaar.   



Verslag bijeenkomst 15 febrewaris 
Om 14 u. waren alle stoelen bezet en werden we door de voorzitter hartelijk welkom 
geheten. Van gezang 14 werd gezongen de verzen 1 en 2. Het Bijbelgedeelte was uit Psalm 
23 en enkele woorden erover. 
Mededelingen: Volgende vergadering op 15 maart (tevens laatste vergadering van het 
seizoen) is er Joodse Muziek!!!! en na afloop een koffietafel in De Treemter. Op 24 mei is ons 
jaarlijks reisje, die gaat naar de Zandsculpturen in Elburg en een rondvaart over het Veluwe-
meer. Opgeven bij Willem Werkhoven. 
Na de pauze kreeg Pytsje Bokma van ‘De Gouden Boaiem’ het woord. Gouden Boaiem = 
hele goede, vruchtbare grond. Ze vertelde vol passie, over het biologisch/dynamisch melk-
veebedrijf wat ze runt met man Sybe Klaas en hun 4 kinderen. Ze wonen nu 10 jaar op een 
natuureiland tussen Woudsend en Heeg en zijn natuurboeren. (hebben bos- en natuur-
beheer gedaan) 110 koeien worden er gemolken. Eerder hadden ze Jersey koeien, nu 
roodbonte koeien die zijn sterker. De Gouden Boaiem bestaat uit 60 stukjes land met veel 
gras en kruiden. Prachtige foto’s  gezien met o.a. gele bloemen.  
Van hun melk wordt ‘Hooidammerkaas’ gemaakt. Wanneer er DEMETER opstaat dan komt 
het van de bio/dynamische boer. 
Op het land zijn veel greidevogels, reeën en vossen. Om de jongen van de greidevogels 
volwassen te laten worden is er een uitgestelde maaidatum. Veelal eind mei.  
Er komen regelmatig stagiaires over de vloer, die daar van alles meemaken. Ook komen er 
regelmatig bezoekers. Wilt u een bezoek brengen, maak dan een afspraak!  
Ongeveer 9 koeien gaan jaarlijks naar de slacht. Vlees wordt verkocht o.a. bij molen ‘Het 
Lam’ in Woudsend en aan klanten in Balk, Sneek, aan de Indijk en 3 restaurants. 
Na de 2de pauze zagen we een filmpje van Omrop Fryslân HEA, waar zoon Klaas, 9 jaar, 
tekst en uitleg gaf. Naast de koeien zijn er kippen en varkens Spek en Lap. Die deden hun 
namen eer aan!! Voor het bemesten van het weiland wordt geen kunstmest gebruikt. 
Antibiotica voor de koeien wordt tot een minimum beperkt. Meer info te vinden via Sociale 
Media www.goudenboaiem.nl, Facebook: Natuureiland De Gouden Boaiem, via nieuws-
brief, plaatselijke VVV (Woudsend). 
Vele vragen werden gesteld en met plezier beantwoord. Pytsje werd hartelijk bedankt voor 
de uitleg en kreeg een welgemeend applaus.  
Producten zijn ook te koop op de Boerenmarkten in Woudsend in juli en augustus.  
De voorzitter las nog een gedicht van Eppie Dam, genaamd HOPE en wenste ons wel thuis. 

                                                                                              Verslag van Anne van der Berg 
 

Tot besluit 
We zijn op weg naar Pasen, het feest waarmee wij vieren , dat verdriet en dood niet het 
laatste woord hebben, maar dat wij bevrijd zijn door onze Heer Jezus Christus. Het feest 
van de hoop. 
Ik vond hierbij een mooi gedicht, ter bemoediging voor ons in deze tijd. 
 Op dagen dat de zon verdwijnt achter de wolken vliegt het me soms weleens aan: 
 De vraag naar de zin van het leven, de zoektocht waarom we bestaan. 
 Al wat ik te bieden heb is de hoop. 
 De hoop, dat één vonk een vuur kan ontsteken. 
 Een vuur , dat warmte geeft in de kou van deze tijd. 
 Een vuur , dat de duisternis zal breken. 
 Ik heb maar één stem , één hart,  één paar handen, maar het is een begin. 
 Ik kan de wereld niet redden, maar door Jezus weet ik: 
 Er is een nieuw begin. 

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


