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“Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte, o, Here, 
mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, 
mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, 
hoorn mijns heils, mijn burcht.” 
Psalm 18: 2-3

Psalm 18 is een Psalm van David die hij uitgesproken heeft op de dag dat de Heere 
hem heeft gered uit de hand van zijn vijanden. De tekst hierboven getuigt van een 
onwankelbaar vertrouwen, een vast fundament. David wist waar hij heen moest met 
zijn wanhoop en ellende, hij riep het uit naar God. 
David werd gehoord, in vers 17 staat: ‘Hij stak Zijn hand uit van omhoog, Hij greep mij, 
Hij trok mij op uit grote wateren.” Wat een daadkrachtig antwoord van God! 
David nam zijn toevlucht tot de Heere. Hoe zit dat bij ons? Waarin zoeken wij ons heil? 
Wat kunnen we druk zijn met onze eigen omstandigheden en de dagelijkse gebeur-
tenissen. Vooral in het jaar dat achter ons ligt heeft het coronavirus voor veel vragen 
gezorgd. Waar komt het vandaan? Hoe kon dit gebeuren? Achterom kijken levert 
alleen maar vragen op maar door de liefde van God mogen wij onze blik op de toe-
komst richten. God is getrouw in het heden en voor de toekomst ligt er een prachtige 
belofte in vers 31: ‘Gods weg is volmaakt’. Dat biedt ons rust, God heeft uiteindelijk de 
controle en Zijn weg is volmaakt. 
God is niet veranderd. Zoals Hij voor David was, is Hij ook voor u en mij. De overwin-
ning van David begon hiermee: “Ik heb U hartelijk lief, Here, mijn sterkte”. Zullen we 
het van harte meezingen met David? Dan zal God zeker Zijn hand ook naar u en mij 
uitstrekken. 

Meditatie
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Dit afgelopen jaar 2020 is voor ons allemaal heel bijzonder. Bij aanvang 
van dit jaar wisten we nauwelijks wat COVID 19 was, ver weg speelde 
zich dat af in China. Vervolgens krijgt corona ons in zijn greep. Corona 
gaat zover dat het ten koste gaat van onze vrijheid, juist in een jaar dat 
we 75 jaar vrijheid mogen vieren. 

De Bijbel zegt veel over vrijheid. Maar 
wat hebben we daar nu aan? We zitten 
midden in een storm en dreigen de 
controle te verliezen. Er is maar één 
ding belangrijk: De storm moet gaan 
liggen. 

‘Het wate slaat naar binnen; 
de boot dreigt te zinken. Ze 
maken Hem wakke en spreken 
Hem vewijtend toe. Hoe kunt 
U zo rusig zijn? Help ons!

Onze hoop en verwachting is dat God 
ons ook door deze periode zal helpen. 
Laat dat ons gebed zijn.

Hoe intens was de eerste coronagolf 
dit voorjaar voor bewoners van het 
Dok en de cliënten van de thuiszorg. 
Wat wisten we van het virus? Wat een 
impact en emoties voor de medewer-
kers. Hoe heftig was de ‘lockdown’ 
voor bewoners en hun familie. Een 
beperking van onze vrijheid, waar we 
zo aan gehecht zijn. Hoe mooi dat er 
een relatief rustige zomer aanbrak en 
we wat konden rusten.

Inmiddels zitten we in de tweede 
coronagolf, deze doet nu juist in Talma 
Haven de ronde. Wederom staan we 
weer voor keuzes die de vrijheid beper-
ken. Wederom is het bezoek beperkt 
voor bewoners en familie. Gelukkig 
weten we iets meer over het virus en 
zijn er voldoende persoonlijke bescher-
mingsmiddelen. Ondanks dit alles gaat 
de zorg door, zetten de medewerkers 
hun schouders eronder, vallen er 
medewerkers uit door quarantaine of 
door coronabesmettingen. 

Heel veel respect voor de liefdevolle 
inzet en jullie uithoudingsvermogen. 
De druk op de zorg neemt toe, rooste-
raars doen hun best openstaande dien-
sten in te vullen en als je net denkt ‘het 
is rond’, vallen er weer medewerkers 
uit vanwege positieve testuitslagen. De 
druk neemt nog meer toe, vragen van 
familie nemen toe, niemand voelt meer 
vrijheid. De vermoeidheid slaat toe. 
Wat is er aan de hand hoor ik meni-
geen zeggen? Laten we met goede 
moed uitzien naar het nieuwe jaar. 

We hopen dat u en jullie aan de hand 
van dit exemplaar van ‘Talma Nieuws’ 
een indruk krijgen wat we ondanks 
corona in 2020 met elkaar hebben 
gedaan. 

Corona betekent ook kroon. Eén van 
de artikelen in dit nummer gaat over 
het borduurwerk van een Kroon. Het 
bekende verhaal van Corrie ten Boom. 
Van onderen een warboel van draden, 
van boven prachtig.

We kijken uit naar 2021 om met elkaar 
verder te bouwen aan de Talma-
organisatie en onze nieuwe locatie 
De Hofstee nabij het Oude Dorp. 

Ik wens u en jullie gezegende 
kerstdagen en een voorspoedig 
nieuwjaar. 

Warme groet,
Wilfred Muller 
Bestuurder Talma Urk

‘Vrijheid’
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Nieuwe ontmoetings- 
en belevingstuin in 
Talma Haven
Met Urker elementen, eetbare planten en verschillende bloemen

In Talma Haven zijn de voorbereidingen in volle gang voor de realisatie 
van een nieuwe, innovatieve ontmoetings- en belevingstuin. Een plek 
waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten en gezellig samen kun-
nen komen. De tuin wordt volgend jaar aangelegd en wordt mogelijk 
gemaakt door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikke-
ling, de gemeente Urk en giften vanuit diverse fondsen. 

De tuin wordt ingedeeld met verschil-
lende elementen, kleuren en structuren 
om de zintuigen van de bezoekers te 
prikkelen. Het prikkelen van de zintui-
gen bevordert de ontwikkeling van de 
hersenen en vertraagt de ontwikke-
ling van hersenziekten als Alzheimer. 
Daarnaast wordt de tuin ook echt een 
ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Verschillende Urker elementen wor-
den in de tuin toegevoegd, zo kan de 
jonge generatie iets leren over de Urker 
cultuur en kan de oudere generatie her-
inneringen ophalen. Kortom: een fijne 
plek om elkaar te ontmoeten. 

Positieve gezondheid
Talma Urk vindt het stimuleren van de 
positieve gezondheid en het verbeteren 
van de kwaliteit van leven belangrijke 
aspecten. De ontmoetings- en bele-
vingstuin draagt hieraan bij. In de tuin 
wordt met iedereen rekening gehou-
den, zo is er verschillende beplanting, 
zijn er rustige en kleurrijke planten-
bakken te vinden en wordt er gebruik 
gemaakt van verschillende hoogtes.

De natuur krijgt ook een prominente rol 
binnen de ontmoetings- en belevings-
tuin. Zo zijn er verschillende geurende 
bloemen en planten te vinden, worden 
er vogelhuisjes geplaatst en worden 
er ook eetbare planten als aardbeien 
en tomaten geplant. Bewoners met 
groene vingers mogen deze planten 
verzorgen. 

In combinatie met het plaatsen van 
de Urker elementen, wordt de tuin 
echt een ontmoetingsplek voor jong 
en oud. “Het belooft een fijne plek te 
worden om samen te beleven, elkaar 
te ontmoeten, maar ook om samen te 
ontspannen. Bewoners zijn welkom, 
hun familieleden, maar ook de mensen 
uit de buurt. We willen de plek toegan-
kelijk maken voor iedereen. We hopen 
zo snel mogelijk gebruik te kunnen 
maken van de tuin!” aldus Petra Kalter, 
welzijnscoördinator. 
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Activiteiten

Van bingo 
tot online 
zingen!
Activiteiten binnen Talma Urk

Bewoners van Talma Haven en Het Dok kunnen dagelijks 
deelnemen aan verschillende activiteiten van bingo tot bewe-
gen en van knutselen tot uitjes. Door de coronaregels konden 
sommige activiteiten niet doorgaan, maar dat bood ook weer 
nieuwe kansen, zoals een online optreden of samen zingen 
met mensen uit andere steden.

Sint en Piet verrasten de bewoners 
met een leuke videoboodschap!

Samen gezellig knutselen in Het Dok.

Tijd voor beweging! In kleine groepjes vinden er 
‘beweeguurtjes’ plaats.

Deze dames maken mooie kerststerren op de huiskamer. 

Sinteklaas

Beweguur

Knutselen
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Activiteiten

Hoorde ik daar bingo? De hal van Talma Haven is 
groot genoeg om iedereen op 1,5 meter op te stel-
len. Zo kon de bingo toch doorgaan! Ook de bewo-
ners van de eerste en tweede etage namen plaats op 
de galerij om mee te spelen. 

Meezingen met muzikale ontmoetingen. Zo zingen de bewoners 
niet alleen met elkaar, maar ook met ouderen elders in het land! 

Mannenkoor Het Westerdok gaf een liveoptreden via Facebook, 
onze bewoners genoten mee.

Een ommetje maken door New York, dankzij 
het nieuwe fietslabyrint. 

Knutselen

Bingo

Zingen

Fietslabyrint
Concet

S
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Maak kennis!

‘Ik heb de leukste 
job van Nederland’
Werken bij Talma Urk

Wie: “Ik ben Dirk Smit, getrouwd met 
Catharina en vader van 6 kinderen.”

Functie: “Sinds december 2019 ben ik 
huismeester binnen Talma Urk. Ik was 
daarvoor fietsenmaker en was toe aan 
een nieuwe uitdaging. Door mijn taak 
binnen de kerk als koster, wist ik dat 
sociaal werk leuk vond. Toen de functie 
huismeester binnen Talma Urk vrij kwam, 
dacht ik direct: dit is wat voor mij.”

Dagelijkse werkzaamheden: “Mijn 
werkzaamheden wisselen van dag 
tot dag. Van onderhoud tot hand- en 
spandiensten, ik ben voor veel dingen 
inzetbaar in Talma Haven en Het Dok.”

Werken binnen Talma Urk: “Het werk 
bevalt mij echt supergoed. Ik heb de leuk-
ste job van Nederland! Ik vind het dank-
baar werk om te doen, want ik merk dat ik 
met kleine werkzaamheden bewoners en 
collega’s blij kan maken.  De coronaperi-
ode in maart vond ik een heftige periode. 
Ik was werkzaam in Het Dok en maakte 
de situatie van dichtbij mee. Het is mooi 
om te zien dat ook het team in zo’n tijd 
voor elkaar klaar staat.’’

Talma Urk is een groeiende organisatie. Ook dit jaar mochten we 
weer verschillende nieuwe collega’s welkom heetten. 

Op deze pagina’s stellen enkele nieuwe werknemers zich voor! D
A

Dirk Smit



Wie: “Mijn naam is Jelena Bakker, ik ben 21 jaar en woon 
op Urk. Nu ben ik nog inwonend bij mijn ouders, maar 
komend jaar juli hoop ik te trouwen.”

Functie: “Afgelopen juni ben ik begonnen als verpleeg-
kundige bij Talma Thuiszorg. Rond die tijd nam ik ook 
mijn HBO-V diploma in ontvangst op de Viaa. Ik kon 
dus direct aan de slag na het behalen van mijn diploma! 
Tijdens mijn opleiding heb ik stages gelopen in verschil-
lende verpleeghuizen en ziekenhuizen.”

Werken binnen Talma Urk: “Ik werk momenteel in het 
buitenteam van de thuiszorg. Ik vind de afwisseling bin-
nen de thuiszorg leuk, het is divers en er is doorstroom 
in cliënten en handelingen. Daarnaast is vind ik het fijn 
dat ik bij mensen thuis zorg kan verlenen, in hun eigen 
omgeving. We proberen samen met de cliënt ervoor te 
zorgen dat de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven 
wonen. Verder is de zorg die ik verleen heel breed: van 
medicatie aanreiken tot Volledig Pakket 
Thuis. Het afwisselende hierin 
vind ik leerzaam. Tot slot vind ik 
Talma een fijne organisatie om 
te werken. De werksfeer is 
goed en we hebben een 
superleuk team!”

Wie: “Mijn naam is Jolanda Ran. Ik ben getrouwd en 
samen hebben we twee dochters. We wonen in Lemmer.’’ 

Functie: “Vanaf 1 september ben ik werkzaam binnen 
Talma Urk als medisch secretaresse. Hiervoor werkte ik 13 
jaar als medisch secretaresse in Verpleeghuis Talma Hof 
in Emmeloord.”

Werken binnen Talma Urk: “Er is in deze korte tijd dat ik 
hier werk een hoop gebeurd: de nazomer is overgegaan in 
de herfst, de covid leek af te nemen, maar behaalde in het 
najaar weer een piek van 10.000 besmettingen per dag. 
Collega’s en bewoners die op het virus getest worden, cij-
fers die we nauwlettend in de gaten houden, collega’s die 
thuiswerken en zorgmedewerkers die ondanks het virus 
op de werkvloer zijn. Het zorgen voor de bewoners gaat 
voor en door, samen zijn we op onze hoede.
Tussen al deze gebeurtenissen door, probeer ik mijn weg 
te vinden in de organisatie. Een kleinere organisatie dan 
waar ik vandaan kom. Maar het is voor mij een mooie uit-
daging om een medisch secretariaat in de richten en om 
mijn kennis en ervaring te delen. Het is een bewuste keuze 
geweest om te wisselen van baan en tot nu toe voelt het 
ontzettend goed! Veel collega’s heb ik al leren kennen, 
zodra het virus het toelaat, doe ik weer een rondje in Talma 
Haven en breng ik een bezoek aan Het Dok!
Ondanks de rare tijd waar we nu inzitten, wens ik iedereen 
een goede gezondheid en een gezellige decembermaand 
toe!”
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Maak kennis!
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We zijn gestart!
Medewerkers volgen cursus

Alle medewerkers van Talma Urk schuiven de schoolbanken weer in! 
Niet letterlijk, maar via een online cursus. Van administratie tot ver-
pleegkundige, van huishouding tot welzijnsmedewerker: iedereen volgt 
de training ‘U woont nu hier’ of ‘Achter de voordeur’. 

Afgelopen september startte de eerste 
groep met het programma. De cursus 
richt zich met name op persoonsge-
richte en belevingsgerichte zorg. Op de 
afdelingen van kleinschalig wonen zijn 
dit thema’s die volop in de belangstel-
ling staan. Collega’s volgen modules 
over onder andere normen en waar-
den, kleinschalig wonen en dementie. 
Met enige humor en op heldere wijze 
worden de modules toegankelijk 
gemaakt voor elke medewerker van de 
organisatie. 

Medewerkers van de thuiszorg vol-
gen de training ‘Achter de voordeur’. 
Onderwerpen als het leven verandert, 
regels en diagnose komen aan bod. De 
cursus maakt inzichtelijk dat dementie 
nooit alleen de persoon zelf treft, maar 

ook zeer ingrijpend is voor zijn of haar 
omgeving. 

Talma Urk vindt het belangrijk om de 
sociale benadering dementie te omar-
men. Hierbij wordt de focus verlegd 
van aandoening zelf naar de leefwereld 
van de persoon met dementie en zijn 
of haar omgeving. Zodat mensen met 
dementie hun eigen leven op zinvolle 
wijze kunnen blijven invullen, net als 
iedereen. 

Het studieprogramma kan iedereen in 
eigen tempo volgen. Per module is een 
afsluitende themabijeenkomst, zodat 
medewerkers onderling ervaringen en 
kennis kunnen uitwisselen. Talma Urk 
wenst iedereen veel succes!

N
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Kerstrecept

Recept vanuit de Talma Keuken

Herlijke keskalkoen
Op zoek naar een heerlijk recept 
voor tijdens de feestdagen? Pro-
beer deze heerlijke kerstkalkoen 
eens! Het keukenteam van Talma 
Urk legt uit hoe je deze gevulde 
kalkoen klaarmaakt. Dat wordt 
smullen!

Ingrediënten:
• 1 hele, ongevulde kalkoen van 
 5 à 6 kg
• 500 gram gepofte kastanjes
• 1 rode ui
• ¼ knolselderij
• 1 gele biet
• 250 gram truffelaardappelen
• 1 goudreinet appel
• 8 takjes tijm
• 4 teentjes knoflook
• Olijfolie
• 6 sneetjes witbrood
• Zeezout
• Witte peper
• Optioneel: 50 gram bacon

Bereidingstijd: 30 minuten
Oventijd: 30 minuten per kilo
Rusttijd: 30 minuten

Aan de slag
Voordat je begint met het bereiden van 
de kalkoen is het belangrijk dat deze 
op kamertemperatuur is. Zorg er dus 
voor dat de kalkoen ontdooid is.
1. Hak de kastanjes, rode ui, knolsel-
derij, biet, truffelaardappelen en appel 
in kleine blokjes. Meng met elkaar in 
een grote schaal. Rits de blaadjes van 
de takjes tijm en hak de knoflook fijn. 
Voeg toe aan de rest. Schenk een flinke 
scheut olijfolie bij het geheel. Verkrui-
mel de sneetjes brood. Voeg deze toe 
aan het mengsel, samen met een flinke 

snuf zout, wat peper en eventueel 
de bacon in kleine blokjes. Meng het 
geheel goed door elkaar. 
2. Vul de kalkoen helemaal met het 
mengsel en bind daarna de poten bij 
elkaar met vleestouw. Smeer de bui-
tenkant van de kalkoen royaal in met 
zout en peper.
3. Verwarm de oven voor op 230 
graden (conventionele oven). Leg de 
kalkoen op de borst in een braadslede 
en dek deze helemaal af met alumini-
umfolie. Zet de braadslede in de oven 
en braad de kalkoen 30 minuten op 
deze temperatuur.
Draai de temperatuur terug naar 190 
graden en braad verder. De totale 
oventijd is afhankelijk van het gewicht 
van de kalkoen. Vermenigvuldig het 
gewicht met 30 minuten en haal daar 
de eerste dertig minuten vanaf. Zo 
lang moet de kalkoen nog in de oven. 
4. Het laatste halfuur gaat de kalkoen 
zonder aluminiumfolie in de oven. 
Haal de braadslede uit de oven. Ver-
wijder het aluminiumfolie en draai de 
kalkoen om. Zet de braadslede weer 
terug en bak de kalkoen af voor zo’n 30 
tot 45 minuten. Het vlees krijgt nu een 
mooie goudbruine kleur. 

Benieuwd of de kalkoen gaar is? Test 
het door een prikker in het dikke deel 
van het dijbeen te steken. Als het 
vocht dat eruit loopt helder is, is de 
het gerecht gaar. Is het vocht roze 
van kleur? Dan moet de kalkoen nog 
minimaal 20 minuten in de oven. Een 
andere manier is om gebruik te maken 
van een vleesthermometer. Steek 
gedurende de bereiding een vlees-
thermometer in de kalkoen. Als deze 
een temperatuur tussen de 58 en 69 
graden aangeeft, is de kalkoen gaar. 
Haal de kalkoen uit de oven als deze 
gaar is en pak deze in met aluminium-
folie. Laat het gerecht nog 20 tot 30 
minuten rusten op het aanrecht. Is er 
vulling over? Dit is ook lekker om op te 
bakken in de pan. 

Namens het team voeding van Talma 
Urk: eet smakelijk! En hele fijne en 
gezegende feestdagen toegewenst!

Recept 

voor 8-10 

personen

O O
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Nieuws

Primeur voor Talma Urk
Samen online zingen

Wie Urk zegt, zegt zingen. Urkers zingen graag én veel. Al enkele jaren 
vindt er een project vanuit ZonMW plaats binnen Talma Urk waarbij oud 
en jong samen zingt. Door middel van het project vindt ook onderzoek 
plaats naar de effecten van kunst binnen de langdurige zorg. Maar, 
door de komst van corona, konden de repetities niet langer doorgaan. 
Gelukkig kwam er een nieuwe oplossing: het samen zingen gaat online 
verder!

De repetities binnen Talma Haven en 
Het Dok stonden onder leiding van 
Allerd van den Bremen van Melman 
Producties. Daarnaast deden ver-
schillende basisschoolleerlingen mee, 
sloten cliënten van Philadelphia aan, 
zongen mantelzorgers mee en werd 
het project ondersteund door vele 

vrijwilligers. Tijdens de uiteindelijke 
uitvoeringen passeerden verschillende 
gastzangers de revue, zoals muzikan-
ten van de Nationale Opera of diverse 
Urker zangers. 

Melman Producties bedacht een 
oplossing om toch samen te kunnen 

zingen: muzikale ontmoetingen online. 
Aan deze meezingsessies kunnen 
bewoners en hun naasten samen 
meedoen via het beeldscherm van 
de televisie of via tablet/laptop. De 
meezingsessies worden begeleid door 
muzikale professionals. De bewoners 
nemen met veel plezier deel aan de 
verschillende sessies. 

Het programma breidt binnenkort uit 
met bewegen en rondleidingen. Zodra 
deze opties online zijn, biedt Talma 
Urk de bewoners ook de mogelijkheid 
om aan deze online activiteiten deel te 
nemen. 
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Opknapbeurt 
voor kamers 

in Het Dok
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In Het Dok zijn 3 kamers 
bestemd voor tijdelijke opvang, 

palliatieve zorg, revalidatie of 
vakantieopnames. Met behulp van 
Stichting Vrienden van Talma Urk 
en het Kompas zijn deze kamers 

voorzien van een opknapbeurt. 
Het meubilair is vernieuwd, de 

muren zijn voorzien van een frisse 
verflaag en de gordijnen zijn 

vervangen. Stichting Vrienden 
heeft gekozen om plaatselijk 

te shoppen en slaagde goed bij 
Henkko en Van Veen Interieur. 

De kamers zijn prachtig geworden 
en stralen een warme, huiselijke 

sfeer uit. Deze sfeer wil Talma Urk 
ook doortrekken in de rest van de 

afdelingen binnen Het Dok. Daarom 
zijn er op de twee afdelingen ook 

gezellige zitjes gecreëerd. De 
bewoners maken hier dankbaar 

gebruik van. 

E R

E D



Achtergrond

‘De focus ligt op 
de zelfregie’
Louise Romkes is casemanager dementie binnen Talma Urk

Dementie is een ingrijpende ziekte, 
niet alleen voor de persoon zelf, ook 
voor de naaste omgeving. Sinds ruim 
een jaar is Louise Romkes binnen 
Talma Urk actief als casemanager de-
mentie. “Ik ondersteun cliënten met 
dementie in de zelfregie. Daarnaast 
help ik ook hun naasten, ben ik aan-
spreekpunt voor de cliënt, de familie 
en andere zorgprofessionals en zorg 
ik ervoor dat de cliënt passende zorg 
en ondersteuning krijgt.”

Voordat de diagnose dementie gesteld 
wordt, is er vaak een periode waarin 
symptomen voorkomen die moge-
lijk wijzen op dementie. Dit wordt de 
‘niet-pluisfase genoemd’. “Mensen 
vergeten woorden of komen moeilijk 
op een naam. Als naaste zie je dat het 
gedrag van iemand verandert. Dit kan 
duiden op beginnende dementie, maar 
kan ook een andere oorzaak hebben. 
In deze fase word ik ingeschakeld om 
voorlichting te geven en om samen 
over de situatie te praten op een laag-
drempelige manier.” 

Tijdig diagnosticeren
Louise vindt het belangrijk dat de diag-
nose tijdig wordt gesteld. “Dit geeft 
mensen de ruimte om met dementie 
om te leren gaan. Ze kunnen eventueel 
met lotgenoten in gesprek gaan en 
nadenken over beslissingen voor de 
toekomst. Ook voor naasten kan een 
vroege diagnose helpen bij het accep-

teren van het veranderde gedrag.” Bij 
een tijdige diagnose kan de casema-
nager dementie de zorg snel aanpas-
sen. De casemanager loopt het hele 
ziekteproces mee en ondersteunt daar 
waar het nodig is.

Veel impact
Dementie is een ziekte met veel 
impact. Allereest voor de mensen met 
dementie zelf: hun dagelijkse leven is 
niet meer zoals het was. Partners, kin-
deren of vrienden zien door dementie 
hun rol met naasten vaak veranderen. 
Daarnaast krijgen zij een intensievere 
zorgrol. “Vanaf het begin van het pro-
ces bied ik praktische en emotionele 
ondersteuning aan zowel degene met 
dementie als aan zijn of haar naasten. 

Ik kijk ook naar mogelijkheden om 
voor hen de zorglast te verminderen, 
bijvoorbeeld door inschakeling van 
thuiszorg of door opvang in de dagbe-
steding.”

Kwaliteit van leven
“Dementie is niet te genezen. Toch kan 
iemand met dementie nog jarenlang 
leven. Daarom vinden we het binnen 
Talma Urk belangrijk om de focus te 
leggen op de kwaliteit van leven en 
op wat iemand nog wel kan. Zodat de 
persoon zoveel mogelijk en zo lang 
mogelijk de eigen regie houdt. Na de 
diagnose staan we samen met de per-
soon met de dementie en de naasten 
ook stil bij de wensen rondom overlij-
den, zodat iemand nog zoveel mogelijk 
kan meedenken en meebeslissen.”
Louise loopt het hele ziekteproces 
mee. “Ik werk nauw samen met de 
wijkverpleegkundigen en ben op de 
hoogte van de mogelijkheden en veran-
deringen in het zorg- en welzijnsland-
schap. Daarnaast ben ik aanspreek-
punt voor vragen en kan ik helpen bij 
het regelen van zaken. Ik hoop zo van 
toegevoegde waarde te zijn voor de 
cliënt en voor de familie!”

Meer weten over het werk van Louise 
of een keer samen in gesprek? 
Bel gerust voor meer informatie naar 
681735.

E
E
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Achtergrond

Maak kennis met dagbesteding
Zinvolle daginvulling voor ouderen

Ouderen kunnen bij Talma Urk ook 
terecht voor dagbesteding. Maar 
wat is dat precies? Voor wie is 
dagbesteding bedoeld en is er een 
indicatie nodig om deel te nemen? 
Ontdek het doel van dagbeste-
ding. 

Dagbesteding is bedoeld voor ouderen 
die zelfstandig wonen, maar over-
dag een zinvolle dagbesteding nodig 
hebben. Bij Talma Urk krijgen deze 
ouderen structuur en invulling van de 
dag. Ouderen kunnen op deze manier 
langer thuis blijven wonen en daar-
naast wordt de mantelzorger ontlast. 
Ook biedt dagbesteding een stukje 
aandacht en gezelligheid. 

Van bingo tot geheugentraining
De bezoekers van de dagbesteding 
worden opgehaald met de Talma bus, 
gebracht door de mantelzorger of door 
de thuiszorg. Samen drinken ze koffie, 
nemen ze het nieuws door of lezen ze 
de krant. Daarna vinden er verschil-
lende activiteiten plaats, bijvoorbeeld: 
spelletjes, breien, puzzelen, bewegen, 
creatief bezig zijn, bingo, geheugen-
training, samen zingen en nog veel 
meer. Meedoen met de activiteiten is 
altijd vrijblijvend. Bezoekers krijgen ook 
persoonsgerichte activiteiten aange-
boden, die passen bij hun persoonlijke 
wensen. 

Indicatie
Om deel te nemen aan dagbesteding 
is een WLZ- of WMO-indicatie nodig. 
De aanvraag voor een WMO-indicatie 

verloopt via de gemeente. De casema-
nager of cliëntadviseur binnen Talma 
Urk kan helpen met deze aanvraag. 
Als de indicatie goedgekeurd is, stelt 
Talma Urk samen met de mantelzorger 
of eerste contactpersoon een zorgplan 
op. Samen wordt dit plan elk half jaar 
geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

Dagbesteding in coronatijd
Begin dit jaar werd in verband met 
corona de dagbesteding gesloten. Dit 
had grote impact op de bezoekers en 
medewerkers. Sommige ouderen kre-
gen thuis ondersteuning, anderen wer-
den wekelijks telefonisch ondersteund. 
Het was voor iedereen een enorme 
opluchting toen de dagbesteding weer 
open kon. Eerst op locatie de Rots, 
vanaf juli weer in Talma Haven. Inmid-

dels draait de 
dagbesteding 
met twee groepen, 
hebben we nieuwe bezoekers mogen 
verwelkomen en kunnen activiteiten 
weer doorgaan. 

Kom eens langs
De stap naar dagbesteding is soms 
best groot. Een ochtend uitproberen 
kan en mag altijd. Onze medewerkers 
zien vaak dat na een ochtendje mee-
draaien de drempel weg is en ouderen 
zien hoe gezellig het samenzijn is. 
Meer informatie of vragen over de dag-
besteding? Bel gerust! Onze medewer-
kers zijn dagelijks tussen 9 en 17 uur 
bereikbaar via 681735.

N E
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Geschiedenis

Talma Urk 
55 jaar!

Start met de bouw 
van de eerste 
locatie: 
Voor Anker.

19
65

19
67

Voor Anker, het eerste 
verzorgingshuis op Urk 
opent haar deuren. ‘Zorg 
tot het einde’ was een 
ontastbaar principe in 
Voor Anker

19
82

Het aantal 
zorgbehoevende ouderen 
neemt toe op Urk. Het 
wordt duidelijk dat Voor 
Anker aan de toekomstige 
zorgvraag niet kan 
voldoen.

19
88

De bouwplannen 
voor Talma 
Haven zijn rond!

19
90

Talma Haven opent 
haar deuren. De 
bewoners van de 
zorgappartementen 
krijgen volledige 
verzorging. 

19
95

’t Kompas volgt als 
dependance van Talma Hof 
te Emmeloord. Beide Talma’s 
vielen onder de AS Talma 
Stichting in Veenwouden. De 
verbinding met deze stichting 
eindigt begin 21e eeuw. Talma 
Haven gaat zelfstandig verder, 
Talma Hof wordt onderdeel 
van ZONL. 

Talma, wie was dat?
Ds. Aritius Sybrandus Talma (1864-1916) was de 
Willem Drees van het begin van de twintigste eeuw, 
maar dan vanuit een christelijke levensovertuiging. 
Als Nederlands Hervormd predikant in Heinenoord, 
Vlissingen en Arnhem zag  A.S. Talma hoe mensen 
leefden in miserabele omstandigheden, beroofd van 
hun menselijke waardigheid. Talma zag het als zijn 
christelijke levensopdracht om zich in te zetten voor 
de zwakkeren in de samenleving.  De invaliditeitswet 
van A.S. Talma die hij als minister in 1913 lanceerde, 
was de voorloper op de AOW.  
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Geschiedenis

’t Kompas volgt als 
dependance van Talma Hof 
te Emmeloord. Beide Talma’s 
vielen onder de AS Talma 
Stichting in Veenwouden. De 
verbinding met deze stichting 
eindigt begin 21e eeuw. Talma 
Haven gaat zelfstandig verder, 
Talma Hof wordt onderdeel 
van ZONL. 

20
05

Talma Urk 
opent een nieuw 
verplegingshuis 
voor ouderen met 
een zorgvraag: 
Het Dok. 

20
13

Talma Thuiszorg gaat van 
start. Twee wijkteams zijn 
actief op Urk en bieden 
thuiszorg, verpleging/
specialistische zorg thuis en 
palliatieve zorg. Sinds kort is 
het team uitgebreid met een 
casemanager dementie. 

20
14

Het gebouw 
Talma Haven 

ondergaat een 
renovatie die 5 jaar 

duurt. Talma Haven maakt 
plaats voor 7 woongroepen voor 
verpleeghuiszorg voor totaal 
50 bewoners. Daarnaast is in 
Talma Haven dagbesteding 
en werkt Talma Urk nauw 
samen met Caritas Urk voor 
een goede verbinding tussen 
zelfstandig wonen en het welzijn 
bij toenemende zorgvraag. De 
centrale keuken van Talma 
Haven bereidt maaltijden voor 
Het Dok, ’t Kompas, Talma Haven 
en Tafeltje Dekje. 

20
20

Start van de nieuwbouw 
aan De Hofstee! De Hofstee 
wordt de 3e locatie van Talma 
Urk en biedt plaats aan 40 
woonzorgappartementen 
en 24 zorgappartementen. 
Daarnaast beschikt het 
nieuwe complex over vele 
faciliteiten voor de bewoners 

en de buurtgenoten. 

De keuken in 
Talma Haven wordt 
aangepakt en 
voorzien van nieuwe 
apparatuur!20

21

20
22

De Hofstee 
wordt 
opgeleverd!

N E E N



Wat? Hoe?

Tafeltje Dekje

Dagbesteding

Wijkverpleging

Kortdurend verblijf

Wlz zorg

Koffiecorner Mit Eenkanger-pas/particulier

Wonen in Talma Haven of Het Dok Wlz + eigen bijdrage

Maaltijd aan huis Aanvragen via receptie of Caritas

Mannensoos Mit Eenkanger-pas/strippenkaart

VPT in de thuissituatie Wlz + eigen bijdrage

Eerstelijnsverblijf, 6 tot 12 weken Doorsturen door huisarts of ziekenhuisspecialist

Mee-eten in Talma Haven Via receptie

Mit Eenkanger-activiteiten Mit Eenkanger-pas/strippenkaart

Persoonlijke Verzorging Via Zorgverzekering

Wonen in Het Ankerlicht Zelfstandig huren, zorg zie thuiszorg of Wlz (VPT)

Respijtzorg, 3 tot 6 weken Op eigen kosten of WMO indicatie 

Thema maaltijden Via receptie

Reguliere dagbesteding WMO indicatie/PGB/particulier

Verpleging Via Zorgverzekering

Wonen in nieuwbouw De Hofstee

en overig dienstenaanbod

Zelfstandig huren, zorg zie thuiszorg of Wlz

Eénmalig aansluitkosten + vast maandbedrag

Diverse mogelijkheden, zie website

Alarmering

Catering

Dienstverlening

 

Van wonen met 

zorg tot wijkverple-

ging: Talma Urk biedt 

verschillende services en 

dienstverlening. Benieuwd 

naar het aanbod en hoe dit 

aan te vragen is? Check 

het onderstaande  

schema!
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En vede?
Aanmelden via welzijnscoördinator

Aanvragen via cliëntadviseur

Vrije inloop/flyer

Kosten zie site CAK, cliëntadviseur

Vrije inloop/flyer

Aanvragen via cliëntadviseur/wijkverpleegkundige

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via cliëntadviseur of Patrimonium

Aanvragen via gem. Urk, cliëntadviseur of Caritas

Aanvragen via cliëntadviseur/wijkverpleegkundige

Aanvragen via gem. Urk, cliëntadviseur of Caritas

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via wijkverpleegkunde of Caritas

Willie ten Napel-Korf is cliëntadviseur 
binnen Talma Urk. Zij is op maandag, 
dinsdag en donderdag bereikbaar 
tussen 08.00-16.30 uur via 0527-
681735 of w.tennapel@talma-urk.nl  

of kom langs!

G
E

Aanvragen via cliëntadviseur/wijkverpleegkundige Uw mening 
telt!
Beoordeel Talma Urk via Zorgkaart 
Nederland

Maakt u gebruik van onze diensten? 
Of bent u mantelzorger van iemand die 
in Talma Haven of Het Dok woont? Wij 
horen graag hoe u onze zorg ervaart.

Om dit inzichtelijk te maken, maken wij 
gebruik van Zorgkaart Nederland. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen als u een 
waardering achter wilt laten op de website: 
www.zorgkaartnederland.nl.
Uw ervaringen gebruiken wij om onze 
kwaliteit van zorg te verbeteren. 
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5 tips om in 
beweging te blijven

Bewegen is gezond! Ook voor ouderen is het belangrijk 
om elke dag te bewegen en als het lukt om een paar keer 
per week korte oefeningen te doen. Hierdoor blijft het 
lichaam gezond en vitaal. Op zoek naar tips om in bewe-
ging te blijven? Lees ze in dit artikel!

1. Ga wandelen 
 Doe een rondje door de straat, ga een frisse neus halen 

of loop een wandeltocht. Wandelen is laagdrempelig 
en kan in eigen tempo. Daarnaast kan wandelen prima 
alleen, maar is het ook gezellig om samen te doen. 

2. Doe mee met Nederland in Beweging
 Elke ochtend om kwart over negen is op NPO 2 Neder-

land in Beweging te zien. Deze oefeningen zijn geschikt 
om thuis mee te doen. Het tempo van de oefeningen 
bepaal je zelf. 

3. Start met zwemmen
 Zwemmen is ontspannend, leuk en goed voor het 

lichaam! Met zwemmen activeer je verschillende spie-
ren. Doe mee met een groepsles of ga baantjes trekken. 

4. Installeer een app
 Er zijn verschillende (gratis) apps beschikbaar, die dage-

lijks een variërend sportprogramma aanbieden. Bepaal 
zelf hoe vaak je een programma afwerkt en op welk 
tempo. Naast apps met sportoefeningen, zijn er ook 
fiets- en wandelapps. 

5. Naar de sportschool
 Veel sportscholen hebben speciale programma’s voor 

65-plussers. Ga voor een gezellige groepsles of kies 
voor een persoonlijk sportprogramma. 

 

Z
E

Blog



Reacties

G E N D 21

55 jaar Talma Urk
Talma Urk bestaat dit 55 jaar. Wij vroegen onze volgers op Facebook en 

Instagram naar mooie herinneringen, leuke anekdotes uit vroegere tijden 
of wensen voor onze organisatie. Het leverde vele leuke reacties op!

Annet de Boe en 
Cornie Franck: 
“De periode van 
het kerkenblad, 
een koffer vol 
met snoep onder 
iemands bed en 
neuriënde oudjes 
in de hal.’’

Delie Merzorg: “Nadat mijn moeder 
Grietje Bakker liefdevol werd opgevangen, 
hebben mijn zus Hennie Kranenburg en ik 
uit dankbaarheid een hele dag knijpertjes 
gebakken. Het was reuze gezellig en de 
bewoners hebben gesmuld. Mijn moeder 
is in 2014 overleden, maar we praten nog 
vaak over de liefdevolle zorg die ze kreeg 
in Talma Haven en later het Kompas.”

Gea van Kolthoorn-Korf: 
“De bewonersvakanties zijn mooie herinneringen. 
Wat hadden we veel lol met de bewoners. Ik heb 

zelf 18 jaar bij Talma Urk gewerkt en had een 
supertijd met supercollega’s, toch Alie Gnodde-

Barends en Alice Gnodde!”

Laura Krame-
Romkes: “Ik kan 
me nog herinneren 
dat we met school 
pannenkoeken gingen 
bakken in de Talma 
voor de ouderen en 
Tafeltje Dekje. Ik zal 
een jaar of 8, 9 zijn 
geweest. Ook deden 
we spelletjes met de 
oudere mensen, leuke 
herinneringen!”

BasMaria Romkes: “Vroeger 
als klein meisje kwam ik 
er met mijn vader bij mijn 
kuuekebes en overgrootoma. 
Toen zei ik al dat ik er wilde 
werken. Inmiddels bijna 15 
jaar in dienst en nog steeds 
het mooiste beroep van de 
wereld. Ik zou nergens anders 
willen werken!

Rozelien Brands: “Wat een tijd, 55 
jaar. Ik was 8 jaar bij de opening, 
mijn moeder is de eerste uit de 
familie die zes jaar geleden in Talma 
Haven is komen wonen. Ik denk dat 
zij voor genoeg anekdotes heeft 
gezorgd! Ik ben de zorg enorm 
dankbaar dat zij al zolang met zoveel 
liefde voor haar zorgen, ook in deze 
moeilijke coronatijd. Mijn wens voor 
Talma Urk is dat ik hoop dat nog vele 
kwetsbare ouderen een veilige en 
liefdevolle plek mogen vinden onder 
de vleugels van Talma Urk. Voor de 
verzorgenden hoop ik dat Talma 
Urk een fijne plek mag blijven om te 
werken en te leren. 

Ina Eetink: 
“Mijn vader was de

 eerste kok in Talma. 
Ik heb er zelf ook 

gewerkt!”
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Column

Al sinds de jaren 90 
bestaat er binnen 
Talma Haven een 
cliëntenraad. Eerder 
hadden bewoners van 

Talma Haven zitting in de cliëntenraad. 
Dat kon destijds ook makkelijk, want 
Talma Haven was een verzorgings-
tehuis en veel bewoners waren nog 
vitaal genoeg om zitting te nemen in 
de cliëntenraad om hun belangen te 
verdedigen in overleg met de directie.

De cliëntenraad hield zich eerst bezig 
met problemen van de bewoners aan 
de directie voorleggen en het aan-
pakken en oplossen van deze issues. 
Echter, in de loop van de jaren werd 
de rol van de cliëntenraad door de 
overheid steeds belangrijker gemaakt. 
En zo werd de cliëntenraad van een 
praatcollege met het bestuur een 
adviesraad.  Het bestuur en de directie 
van Talma Urk moesten hun plannen 
voor advies voorleggen aan de cliën-
tenraad. Weliswaar was het advies van 
de cliëntenraad niet bindend en kon de 
directie als ze dat nodig vond van het 
advies afwijken, maar ze moest dat 
wel kunnen beargumenteren. 

Naast de veranderende rol van de 
cliëntenraad veranderde ook de rol en 
functie van Talma Haven en het later 
gebouwde Dok. De verzorgingshuizen 
transformeerden de afgelopen vijf jaar 
in verpleeghuizen. 
Daarmee veranderde ook de samen-
stelling van de bewoners. Van relatief 
gezonde mensen die zichzelf nog 
aardig goed redden konden naar bewo-
ners die veel zorg nodig hadden en 
die niet meer zelfredzaam waren. De 
zorg verzwaarde enorm en gaandeweg 

deze vijf jaar kwamen er steeds minder 
bewoners die bereid en in staat waren 
om zitting te nemen in de cliëntenraad. 
Noodgedwongen werd de cliëntenraad 
gevuld met familieleden van bewoners 
die bereid waren om zitting te nemen. 
Zo veranderde de samenstelling van de 
cliëntenraad gaandeweg van bewoners 
naar familieleden van bewoners. Op 
zich was het jammer dat het zo moest, 
maar er bleek ook dat de cliënten-
raad goed bleef functioneren vooral 
ook omdat familieleden toch vaak op 
bezoek kwamen bij de bewoners en 
dan ook veel mee kregen van wat er in 
beide huizen gedaan werd.

De politiek was echter niet tevreden 
met de bevoegdheden van de cliën-
tenraden en ook werd de wens met 
het voortschrijden van de jaren dat de 
bewoners meer mee konden beslis-
sen over hun eigen verzorging en 
behandeling steeds luider geuit. Dat 
leidde ertoe dat er in 2018 een nieuw 
wetsvoorstel kwam wat de rol van de 
cliëntenraden aanzienlijk uitbreidde. 

In plaats van een adviesraad werd de 
cliëntenraad een instemmingsraad. 
Dat wil zeggen dat de cliëntenraad 
mee moest praten met bestuur en 
directie over het beleid en dat ze haar 
instemming moest geven aan de 
voorstellen van bestuur en directie. 
Ook moest de cliëntenraad de jaarcij-
fers goedkeuren en de begroting voor 
het volgende jaar. Dat betekende dat 
de rol van de cliëntenraad aanzienlijk 
werd uitgebreid. Door allerlei politieke 
ontwikkelingen duurde de invoer van 
de wet langer dan gepland. Echter op 
1 juli 2020 was het zover en sinds die 
datum wordt de cliëntenraad bijna 

wekelijks gevraagd of ze akkoord 
kan gaan met een bepaald besluit of 
bepaalde maatregel. Vooral natuurlijk 
in deze coronatijd moet er veel bespro-
ken en besloten worden. Daarbij wordt 
iedere keer de cliëntenraad betrokken 
en gevraagd of ze kunnen instemmen 
met het nemen van bepaalde maatre-
gelen. 

Zo is de cliëntenraad zeer goed op 
de hoogte van wat er speelt in Talma 
Haven en Het Dok en denkt en praat 
ze actief mee met het bestuur en de 
directie over welke maatregelen getrof-
fen moeten worden.
Elke twee maanden is er een vergade-
ring van de cliëntenraad waar diverse 
onderwerpen worden besproken. 
Tussentijds is er inmiddels ook veel 
overleg via de mail.

Ik als voorzitter van de cliëntenraad 
informeer dan de leden en vraag om 
hun mening. Als die mening unaniem 
is, wordt de directie op de hoogte 
gesteld. Als de mening niet unaniem 
is wordt er overleg gepleegd. Zo is de 
cliëntenraad nu vanaf 1 juli 2020 actief 
betrokken bij het beleid van bestuur en 
directie en praat mee over beleid en te 
nemen maatregelen. 

Daarmee is de cliëntenraad ook aan-
spreekpunt voor bewoners en familie-
leden van bewoners. Mocht er iets zijn 
wat u besproken wilt hebben of zijn er 
zaken die onder de aandacht van de 
cliëntenraad wilt brengen dan kunt u 
mij als voorzitter cliëntenraad benade-
ren via jan_debruine@me.com.

Jan de Bruine

Van advies naar instemming
De veranderde rol van de cliëntenraad
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Nieuws

Organisatieontwikkelingen binnen Talma Urk

Veranderen als samenspel
Sinds enkele jaren wordt de zorg geconfronteerd 
met een ongekende druk en een toenemende onze-
kerheid in het werk. De marktwerking, digitalisering, 
corona, stelselherzieningen en overheidsmaatrege-
len dragen bij aan turbulentie. Veel zorg-instellingen 
zijn in verandering. Dat gaat onze Talmaorganisatie 
ook aan. Enerzijds de transitie van verzorgingshuis 
naar verpleeghuiszorg, anderzijds alle wijzigingen en 
ontwikkelingen vanuit verzekeraars en overheid. Deze 
veranderingen zijn niet eenvoudig door tegenstrij-
dige eisen vanuit de omgeving en spanningen tussen 
belanghebbenden binnen en rondom organisaties.

In een dynamische situatie is het de kunst om gelijktij-
dig te werken aan stabiliteit van goede zorg en innova-
ties in de zorg. Veranderen als samenspel past in een 
situatie waarin we leren omgaan met onzekerheid en 
samen een nieuwe werkelijkheid creëren. Dan wordt 

diepgaande verandering en vernieuwing mogelijk door 
samenspel. Talma Urk zal zich in 2021 volop gaan 
inzetten om de organisatie te veranderen. Betrokken en 
professioneel, dat zijn de kernwaarden die gelden als 
fundament voor de vernieuwing. Afgelopen jaar hebben 
we samen gewerkt aan onze missie en visie en dat is de 
basis voor onze veranderingen. We hebben ook geleerd 
van onze fouten en daarom zullen we dit traject extra 
zorgvuldig oppakken. De voorbereiding voor dit traject 
wordt opgepakt door: Gerda van Oijen, Debora Mars en 
Wilfred Muller. Op Intranet zullen we iedereen intern op 
de hoogte houden en melden wanneer en voor wie we 
bijeenkomsten organiseren.
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Volgt u ons al?
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws  
binnen Talma Urk? Volg ons op social media!
 TalmaUrk   TalmaUrk   TalmaUrk   TalmaUrk

N I
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Hilly de Boer: “Ik hoop 
dat alles volgend jaar 
zo snel mogelijk weer 
normaal wordt voor de 
bewoners en dat corona 
snel voorbij is. Nu wer-
ken we met mondkap-
jes. Dat is veilig en goed, 
maar voor de bewoners 
wel onpersoonlijker. Ze 
kunnen ons niet goed 
zien en verstaan ons 
lastig. Het zou fijn zijn 
als we volgend jaar weer 
onze glimlach kunnen 
laten zien!”

De redactie 
van Talma Nieuws 

ging eropuit om aan 
verschillende collega’s en 

vrijwilligers binnen 
Talma Urk te vragen: 

wat is jouw wens voor 2021? 
Lees alle mooie wensen 

op deze pagina’s. 

Fijne Feestdagen!

Alberdina Hakvoort, Lia Post en Aline Blok: “Wij hopen 
dat we volgend jaar iedereen gezond en coronavrij is. 
We hopen dat corona zo snel mogelijk verdwijnt, zodat 
de kleinkinderen van de bewoners weer zo even binnen 
kunnen ‘wuppen’.”

Kerstgroet

Esther van Dijk, Gre de Vries en Erwin Ems: “Wij 
hopen volgend jaar nóg lekkerder voor jullie te koken 
met nóg meer verse streekproducten. De nieuwe 
keuken staat voor volgend jaar op de planning, daar 
hopen we zo snel mogelijk gebruik van te kunnen 
maken!”

Debora Mars: “Ik wens 
iedereen een heel gezond en 

gelukkig nieuw jaar toe!”
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Fijne Feestdagen!

Age Pieter Koffeman: 
“Beste allemaal, ik 
wens jullie een goede 
kerst en een goed 
nieuwjaar. Ik doe mijn 
werk binnen Talma 
met veel liefde en ik 
hoop dat ik het nog 
lang kan blijven doen!

Jenny Hakvoort en Andries Kaptijn: “Wij 
wensen iedereen gezegende kerstdagen toe 
en een gezond en gelukkig 2021. We hopen 
dat we in het nieuwe jaar allemaal weer wat 
meer vrijheid mogen hebben.’’

Hiek Oost: “Ik hoop dat ik ook in 
2021 mijn vrijwilligerswerk binnen 
Talma Urk kan blijven doen. Ik doe 
het wekelijks met veel plezier en 
hoop er nog lang mee door te kun-
nen gaan!”

Truus Hakvoort en Janny Buijnink: 
“Wij wensen iedereen een jaar met 
veel knuffels toe! We hopen dat 
die tijd weer mag komen en dat we 
weer wat toegankelijker naar elkaar 
kunnen zijn.’’

Kerstgroet

Dirkje de Boer: “Het zou 
mooi zijn als we een 
ziekteloos 2021 krijgen 
met weer wat meer 
vrijheden.”

E U W J
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In memoriam

In memoriam 
Grietje Baarssen - de Wit 11-01-2020
Klaasje de Bruine - van Urk 16-01-2020
Albertje Bakker - Post 24-01-2020
Jannetje Pruiksma - Post 11-02-2020
Jannetje Kramer - Hakvoort 12-02-2020
Lucas Kapitein 17-02-2020
Steven Kramer 28-03-2020
Pieter Frans Huijer 30-03-2020
Louwe Gnodde 01-04-2020
Anthonia Bakker - Bouwman 02-04-2020
Jacobje Ras - Bakker 05-04-2020
Grietje Ras - Eenkhoorn 06-04-2020
Petrus Gerardus Bosz 07-04-2020
Geertje Loosman - Ruiten 08-05-2020
Jacob Koffeman 10-06-2020
Dirkje Hoekstra - Kramer 16-06-2020
Geesje Hakvoort - de Boer 12-07-2020
Elisabeth Post - Bakker 27-08-2020
Hendrik Post 30-08-2020
Marquerita Anna Petronella 
Visser - Lorjé 14-09-2020
Pieter Gerssen 16-09-2020
Albertje Gnodde - van Urk 22-09-2020
Zwaantje van Veen - Hakvoort 24-09-2020
Willempje Koster - Kramer 26-09-2020
Martha Pasterkamp-Pasterkamp 10-10-2020
Marretje Bode - Ras 05-11-2020
Jan van Veen 12-11-2020
Riekelt de Vries 23-11-2020
Jacob Trapman 22-11-2020
Jannetje de Munnik - Baarssen 23-11-2020
Jeannette Anna Cornelia ter Beek 22-11-2020
Jannetje van Urk - Loosman 29-11-2020
Gerard van den Berg 03-12-2020
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Column

Mag ik even aandacht... bieden?

Een aantal bewoners van Talma Haven heb ik inmiddels al ontmoet, maar via deze 
weg wil ik mij graag nog even aan u voorstellen. Ik ben Anita Oost, getrouwd met 
Peter en samen hebben we 4 volwassen kinderen. Binnen Talma Urk werk ik al 30 
jaar op kantoor. Naast mijn werk in Talma ben ik betrokken bij het vrijwilligerswerk 
van onze kerk. Mijn hart ligt in Talma, maar toch kreeg ik de laatste jaren een steeds 
sterker verlangen om mij meer in te zetten voor het werk van Gods Koninkrijk. Maar 
was ik daarvoor geschikt? Had ik daarvoor genoeg kennis en bagage? Ik besloot om 
weer in de boeken te duiken om mijn kennis te verbreden en rustig af te wachten 
waar God mij zou kunnen gebruiken. Nog voordat ik daadwerkelijk begonnen was 
met mijn studie Theologie hoorde ik dat er binnen Talma Urk op termijn ruimte kwam 
voor de inzet van een geestelijk verzorger. Ik ben heel dankbaar dat ik in het kader 
van mijn studie de functie van geestelijk verzorger vorm mag gaan geven in deze 
mooie organisatie. Het staat zo mooi in dat lied: ‘Nog voor wij U iets vragen, voor-
komt Gij ons gebed.’

Wat doet een geestelijk verzorger?
De meeste cliënten van Talma Urk zijn verbonden aan één van de plaatselijke kerken 
en ontvangen van daaruit regelmatig bezoek van een predikant of ouderlingen. Daar 
zijn wij dankbaar voor en dat moet ook vooral zo blijven. Daarnaast is in verschil-
lende gesprekken met medewerkers gebleken dat er in de dagelijkse zorg rondom de 
cliënt regelmatig behoefte is aan een persoonlijk gesprek als een cliënt het moeilijk 
heeft of ziek is. Ook als er geen bijzondere omstandigheden zijn, is aandacht belang-
rijk. Een geestelijk verzorger biedt deze aandacht, heeft tijd voor de cliënt, biedt 
troost en bemoediging vanuit de Bijbel waar dat nodig is.

Het is mijn persoonlijke verlangen om, onder leiding van onze Vader in de hemel, 
aandacht en nabijheid te bieden aan de cliënten. Daarnaast wil ik er zijn voor de 
medewerkers en meedenken in het steeds verder vorm geven van de christelijke 
identiteit van Talma Urk. Graag tot ziens!

Anita Oost,
geestelijk verzorger i.o.
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Nieuwbouw

‘Een ontmoetingsplek 
voor de buurt’
Levensloopbestendig wonen in De Hofstee

De ruim 200 palen zitten in de grond en het beton voor de funderings-
balken is inmiddels gestort: langzamerhand krijgt De Hofstee steeds 
meer vorm aan de Oslolaan. Inmiddels zijn de eerste appartementen 
toegekend en vindt met deze inschrijvers het eerste gesprek plaats. 
“Het grote voordeel aan wonen in De Hofstee is dat de appartementen 
levensloopbestendig zijn. Alle woningen zijn geschikt om zorg in te 
verlenen’’, vertelt Willie ten Napel, cliëntadviseur binnen Talma Urk.

A
A

De Hofstee biedt plaats aan 40 woon-
zorgappartementen en 24 zorgap-
partementen. “De woningen hebben 
elk een eigen keuken, woonkamer 
en slaapkamer en zijn ruim opgezet. 
Mocht er in de toekomst dan zorg 
thuis nodig zijn, dan kan dat. Boven-
dien is Talma Thuiszorg 24 uur per 
dag aanwezig voor zowel geplande als 
ongeplande, via alarmering, zorgvra-
gen.” 
Het nieuwe appartementencomplex 
krijgt een eigen brasserie, sport- en 
fysioruimte, binnentuin en ontmoe-
tingsplein. “We hopen dat De Hofstee 
ook echt een ontmoetingsplek wordt 
in de buurt, een plek waar mensen 
omzien naar elkaar. Buurtbewoners 
kunnen een kopje koffie drinken, lun-

chen of warm eten in de brasserie en 
kunnen gebruik maken van de fysio-
ruimte. Daarnaast wordt het atrium 
een ontmoetingsplek en een plek voor 
activiteiten en workshops. Deze ruimte 
wordt ook ingezet voor braderieën en 
optredens van zanggroepen. Kortom: 
een gezellige plek voor jong en oud!”
De Hofstee kent verschillende types 
appartementen. De bestuurder van 
Talma Urk, Wilfred Muller, voert inmid-
dels gesprekken met de inschrijvers 
die ingeloot zijn. “We verwachten dat 
deze gesprekken tegen het einde van 
het jaar zijn afgerond. Wellicht komt er 
dan nog een lotingsronde. Als de ver-
deling van de seniorenappartementen 
afgerond is, gaan we de inschrijvingen 
voor de WLZ-woningen selecteren. We 

vinden het belangrijk om te benadruk-
ken dat iedereen evenveel kans maakt, 
het is geen voor- of nadeel of als u nu 
al zorg ontvangt van Talma Urk of van 
een andere zorgaanbieder.”
De locatie van De Hofstee is uniek: 
dicht bij de dijk, het Oude Dorp en 
diverse winkels. “We horen van veel 
belangstellenden dat ze in deze buurt 
opgegroeid zijn als kind. Hoe leuk is 
het dan om ook op je oude dag weer 
in de vertrouwde buurt te kunnen 
wonen!”

Meer weten over de nieuwbouw aan 
de Oslolaan? Kijk op onze website: 
www.talma-urk.nl. Regelmatig zijn daar 
updates van het project te vinden. 



Puzzel

In dit magazine zijn allerlei letters verborgen. Vind de letters en maak de oplossing van de 
puzzel compleet! Inzendingen kunnen tot en met 31 januari ingezonden worden bij Anita 
via a.oost@talma-urk.nl of door het onderstaande formulier in te leveren bij de balie.
 
Naam:  ..................................................................................................................................................

Adres:  ..................................................................................................................................................

Telefoonnummer:  ..................................................................................................................................................

Oplossing:
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Puzzel me!
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Bemoediging

Dankt God in alles!

Ik wil het met jullie graag 
hebben over dankbaarheid. 
Dankbaarheid? Ja, dankbaar-
heid! Hoe ik hier bij kom in 
een tijd van spanning, angst 

en onzekerheid? Ik kom hierop door 
iets wat mijn dochter zei tijdens haar 
gebed aan tafel. Mijn dochter heeft 
het Syndroom van Down en zij mag 
graag onze maaltijd afsluiten met 
dankgebed. Heel vaak kloppen de 
zinnen niet en spreekt ze onduidelijk. 
En toch is haar gebed op de een of 
andere manier altijd kloppend. Deze 
keer dankte ze, zoals gewoonlijk, voor 
de dag , het eten en ze dankte voor de 
zegen. Danken wij wel eens voor de 
zegen? Ook zegt ze aan het begin van 
bijna elke zin ‘Dank U wel’ en dan sluit 
ze de zin ook nog weer af met ‘Dank 
U wel’. Maar wat mij nu aanzette 
om na te denken over dankbaarheid, 
is het feit dat ze dankte voor .... het 
coronavirus! 

Sommige van mijn kinderen moes-
ten een beetje lachen en zeiden dat 
ze toch niet moest danken voor het 
coronavirus? Ik zei: “Nou, ik zie nu 
nog niet waarom ik dankbaar voor 
het coronavirus moet zijn, meid. Maar 
wie weet waar het nog goed voor is.” 
Op het moment dat ik dit zei, moest 
ik denken aan Betsie en Corrie ten 
Boom die tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in een concentratiekamp in 
Ravensbrück gevangen zaten. Ze 
zaten met heel veel vrouwen op 
elkaar gepakt in een barak en het kri-

oelde er van de luizen en de vlooien. 
‘s Avonds konden ze niet slapen 
van de warmte en de jeuk. Af en toe 
hoorde je iemand huilen. Plotseling 
sprong Betsie op en zei: “Corrie, we 
moeten danken. Ik moet denken aan 
1 Thessalonicenzen 5:18 waar staat 
Dankt God in alles. Want dit is de wil 
van God in Christus Jezus voor u!”
“Danken?”, vroeg Corrie. “Waarvoor?” 
“Nou”, zei Betsie, “voor dat we bij 
elkaar zijn en voor de vele vrouwen 
die bij ons in de barak zitten. Nu 
kunnen er nog veel meer vrouwen het 
evangelie horen en we danken voor 
de luizen en vlooien die hier aanwe-
zig zijn.” Corrie was boos dat Betsie 
dankte voor de luizen en de vlooien 
en wilde in eerste instantie niet mee 
danken. Betsie zei: “Corrie, er staat 
onder alle omstandigheden, dus niet 
alleen voor het goede, maar ook voor 
het kwade, dus ook voor de vlooien.” 

En zo ging er in een concentratie-
kamp een dankgebed op voor de lui-
zen en vlooien. Later hoorden ze dat 
deze luizen en vlooien ervoor gezorgd 
hadden dat de kampbewakers niet 
bij hen naar binnen wilden. Hierdoor 
konden Betsie en Corrie ongestoord 
Bijbelstudie houden in de barak met 
de vele opeengepakte vrouwen. 

Maar wat heeft dit nu aan ons te 
zeggen in een tijd vol van angst, zorg, 
ziekte en onzekerheid? Waarom is 
danken zo belangrijk, zelfs in deze 
tijd? Als je God dankt onder alle 

omstandigheden, dan kies je ervoor 
om God te vertrouwen ook al begrijp 
je sommige dingen helemaal niet. 
Wij zien problemen, en die zijn er ook 
levensgroot zelfs, maar God ziet door 
de problemen heen kansen die wij 
niet zien. Ons zicht is maar beperkt. 
God kijkt met heel andere ogen 
en daarom ziet Hij kansen. Hij ziet 
hoe mensen betekenis in hun leven 
zoeken in tijden van nood. Nood leert 
bidden en dat zien we ook gebeuren 
wereldwijd. Wat een kansen!
Corrie heeft op een heel heldere 
manier de liefde van Jezus laten zien 
aan de hand van een borduurwerk. 
Ongetwijfeld kennen jullie dit borduur-
werk en de betekenis ervan al wel, 
maar toch wil ik het nog een keer met 
jullie delen. Wij zien de onderkant  van 
het borduurwerk (ons leven), waar 
een wirwar van draden hangt, een 
complete chaos soms. God ziet ech-
ter de bovenkant waar een prachtig 
borduurwerk te zien is (het eindresul-
taat, een nieuw leven!). God belooft 
dat alles wat wij meemaken eenmaal 
ten goede keren zal, omdat Hij van 
ons houdt!
En weet je wat zo frappant is aan het 
borduurwerk waar ik het over heb? 
Het is een kroon. En corona betekent 
‘kroon’!

Geschreven voor Alie de Boer, lid van 
de cliëntenraad



‘Mijn leven is en wefsel
tussen mijn God en mij.
Niet ik kies uit de kleuren;
hel doelbewus wekt Hij.
Soms weft Hij e vedriet in
en ik, door onvesand,
veget; Hij ziet de boven-
en ik de ondekant.

‘Als ’t wefgetouw zal rusen
en de spoel niet mer schiet om,
zal God het doek ontvouwen
en veklaart Hij het ‘waarom’.
Hoe nodig donk’re draden
zijn in des Weves hand
naas goud-en zilvedraden.
Zó komt zijn plan tot sand’. 

Corrie ten Boom

R 31

Bemoediging



Woonzorgcentrum Talma Haven
Ankerplaats 2
8321 RT Urk
0527-681735

Woonzorgcentrum Talma Het Dok
Vlechttuinen 1
8322 BA Urk
0527-681735

Talma Oslolaan
In ontwikkeling

Onze locaties

www.talma-urk.nl 


