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Versoepelde bezoekregeling 
Binnen Talma Urk zijn de bezoekregelingen per 1 juli 
verder versoepeld. Bezoekers zijn welkom tussen 
10.00- 12.00 uur, 14.00-17.00 uur en 18.30-20.30 uur. 
Vooraf aan het bezoek vindt geen gezondheidscheck 
meer plaats vinden, registratie van de bezoekers bij 
entree is nog wel steeds nodig. 

De bewoner mag tijdens bezoektijden maximaal 2 bezoekers 
tegelijkertijd ontvangen. Bezoekers mogen elkaar binnen de 
bezoektijden aflossen. Ook is het mogelijk om samen naar 
buiten te gaan. Vermijd tijdens het wandelen drukke plekken.

Last van (milde) ziekteverschijnselen, passend bij corona? Blijf 
dan thuis. Daarnaast geldt voor bezoekers dat zij hun handen 
moeten desinfecteren bij binnenkomst, 1.5 meter afstand 
moeten houden met medewerkers en andere bezoekers en 
de looproute moeten volgen. Bezoek vindt plaats tijdens de 
bezoektijden en in het appartement van de bewoner. Het mee-
brengen van cadeautjes mag, het meebrengen van huisdieren 
niet. 

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.talma-urk.nl

Opstarten 
vrijwilligerswerk

Nu de regelgeving per 1 juli versoepeld is, kan ook voorzichtig 
het vrijwilligerswerk weer worden opgestart. In de afgelopen 
weken konden de vrijwilligers van Tafeltje Dekje op een veilige 
manier hun werk doen. De overige vrijwilligers moesten hun 
werk stilleggen. Per 1 juli start op elke locatie één vrijwilligers-
project (in aangepaste vorm). In Talma Haven is dit het brood-
eten van 17.00 tot 19.00 uur. In het Dok starten de vrijwilligers 
van Caritas Urk met de eerste ronde van het koffieschenken 
van 09.30 tot 11.00 uur. In het Kompas ondersteunen zijn bij 
het ontbijt van 08.00 tot 10.00 uur. We hopen snel weer meer 
vrijwilligers te kunnen verwelkomen!



Na een periode van vijf jaar van voor-
bereidingen, ontwerpen, bestemmings-
planwijzigingen en benodigde 
vergunningsaanvragen, kan de nieuw-
bouw van De Hofstee beginnen! 

Op 10 juni tekende Wilfred Muller, bestuurder 
Talma Urk, de aannemingsovereenkomsten. 
Hiermee is een definitieve start gemaakt voor 
de realisatie van de nieuwe locatie van Talma 
Urk.
De Hofstee wordt een modern seniorencom-
plex met 40 woningen, 24 zorgappartementen, 
een hospice, fysiogroepsruimte, behandel-
ruimte, brasserie en dagbestedingsruimte. 
Het woon-zorgconcept van De Hofstee zorgt 
ervoor dat bewoners elkaar makkelijk kunnen 
ontmoeten; elkaar kunnen ondersteunen waar 
nodig is; de keuze hebben om aan welzijnsac-
tiviteiten deel te nemen; minder snel vereenza-
men; zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen met zorg aan huis en dat zij ook 
bij intensievere zorgbehoefte thuis kunnen 
blijven wonen. 

Zo’n 160 personen staan inmiddels op de 
belangstellendenlijst voor De Hofstee. Talma 
Urk start na de zomer met  informatiebijeen-
komsten voor deze groep. Vanaf juli starten de 
bouwwerkzaamheden. De oplevering van De 
Hofstee is begin 2022 gepland. 

Start nieuwbouw kan beginnen!



Ho� a,
g� laagd!

Verschillende collega’s mochten in juni hun diploma in ontvangst 
nemen. Louise Romkes is geslaagd voor de opleiding 

Casemanager Dementie. Alice van Urk behaalde haar diploma 
voor verpleegkundige aantekening dementie. 

Daarnaast rondden Marina Loosman, Janna Koffeman, 
Jansienne Post, Marjanne van den Berg en Maria de Boer 

hun BBL-opleiding succesvol af. Deze dames blijven ook binnen 
Talma Urk werken. Allen van harte gefeliciteerd!

Wat was het fi jn voor de bewoners om weer naar buiten te mogen! Veel bewoners werden meegenomen door hun fami-
lieleden of vrienden of gingen met onze medewerkers op pad. Iets waar ze ontzettend van genoten. Ook de komende 
periode is het geen probleem samen van het bezoek te genieten in de zon!  

Naar buiten



Wilt u deze nieuwsbrief liever digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail naar  
spikker@talma-urk.nl met als onderwerp: digitale nieuwsbrief ontvangen.  

Vermeld in deze e-mail uw naam, contactgegevens en e-mailadres. 

Zomergroet
De zomervakantie staat voor de deur. 

Vanaf deze plek wensen wij van 
Talma Urk iedereen een fijne zomer toe! 

Muzikale 
ontmoetingen online
In de vorige nieuwsbrief introduceerde Talma Urk een nieuw platform: Muzikale 
Ontmoetingen Online. Een project bedacht door Melman Producties dat het 
mogelijk maakt voor ouderen om elkaar online te ontmoeten en om samen deel te 
nemen aan activiteiten. Via het beeldscherm van de eigen televisie of via tablet of 
laptop kunnen ouderen samen zingen en ervaringen delen. 
De muzikale sessies zijn onder begeleiding van kunstvakprofessionals. 
Meedoen? Iedere woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.30 en 11.15 uur vindt er 
een bijeenkomst plaats. Kijk voor meer informatie op www.melmanproducties.nl of 
neem contact op met Petra Kalter. 

Iets te 
vieren?
Vanaf 1 september is het weer 
mogelijk om uw verjaardag of 
receptie bij Talma Urk te vieren. 
Alle 55-plussers kunnen van deze 
mogelijkheid gebruik maken. 
Bel voor meer informatie of 
reservering naar onze receptie via 
681735.


