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Waar was jij toen Ik de aarde grondvestte?
Vertel het me, als je zoveel weet.
Wie stelde haar grenzen vast? Jij weet dat toch?
Wie strekte het meetlint over haar uit?
Waar zijn haar sokkels verankerd,
Wie heeft haar hoeksteen gelegd,
Terwijl de morgensterren samen jubelden
En Gods zonen het uitschreeuwden van vreugde?
En wie sloot de zee af met een deur,
Toen ze uit de schoot van de aarde brak?

Job 38 : 4-8

Als wij antwoord moesten geven op de vragen die God aan Job stelde, voelen wij ons 
klein worden. Wij hebben geen enkele taak om de aarde rond haar as te laten draaien 
of om de sterren op hun plaats te houden. De zon komt op en gaat onder en dat alles 
is vastgelegd in Gods schepping. Hij heeft de aarde geschapen en in dat onmetelijke 
heelal zijn plaats bepaald tussen miljarden andere planeten. Hij overziet Zijn schep-
ping en bepaalt wat er gebeurt, vandaag morgen en altijd. De mens is de kroon op de 
schepping. Wat is onze plaats precies? De Heer regeert, Hij heeft alle macht in han-
den. Wat een geruststellende gedachte, wij mogen rusten in Zijn onmetelijke kracht en 
macht!

Meditatie

Uitgave
Talma Nieuws is een uitgave van Zorgcentrum Talma Urk.
Talma Urk is een Protestants Christelijke zorgorganisatie 
voor de ouderen op Urk en biedt wonen met zorg op de 
locaties Talma Haven en Het Dok. Daarnaast biedt Talma 
Urk 24 uur thuiszorg aan ouderen.

Adres: Ankerplaats 2, 8321 RT Urk.
Telefoon: 0527-681735.
E-mail: info@talma-urk.nl
Website: www.talma-urk.nl
 facebook.com/TalmaUrk  
 twitter.com/TalmaUrk

Redactie
Dhr. W. Muller, Mw. A. Oost, Mw. P. Kalter, Mw. L. Hoekstra

Redactiesecretariaat
Zorgcentrum Talma Urk
Adres: Ankerplaats 2, 8321 RT Urk
Telefoon: 0527-681735
E-mail: spikker@talma-urk.nl

Giften
Giften en bijdragen zijn van harte welkom op bankrekening-
nummer NL42RABO0396665667 t.n.v. Stichting Vrienden 
van Talma Urk.
  
Ontwerp en druk
SPIKKER en GBU media

Colofon

2



Op 8 maart verscheen het manifest ‘Waardig ouder Worden’. Het manifest doet een krachtig appèl 
op ons om ouderen te laten weten dat ze van grote waarde zijn voor ons land. Elke oudere is 
anders en dat geldt ook voor instellingen en een ieder ander die voor en met ouderen werkt, of bij 
betrokken zijn. Samen slaan we de handen ineen, aldus het manifest en wij als Talma Urk onder-
schrijven dit ook van harte.

In het recent verschenen coalitieak-
koord van de gemeente Urk onder 
de titel ‘Mit Eenkanger’ lezen we 
hoe belangrijk het is om onderling 
verbonden te zijn: kerken, verenigin-
gen en familiebanden! De verbin-
ding tussen het sociaal domein en 
het zorgdomein draagt bij aan het 
waardig ouder worden. 
Het sociaal domein of de ‘maat-
schappelijke ondersteuning’ helpt 
u en ondersteunt u bij het zo veel 
mogelijk zelfstandig blijven wonen. 
De nadruk ligt op wat u nog kunt, 
eventueel met hulp van mensen uit 
uw eigen omgeving. Lukt dit niet 
dan kan er hulp worden geboden. 
Hiervoor kunt u bij Caritas terecht. 
Zo wordt er veel georganiseerd op 
Urk waaraan u kunt deelnemen. In 
dit nummer zijn daar verschillende 
voorbeelden van te vinden.     

De ‘nieuwe Talma’ 
aan de Oslolaan
De laatste maanden is er zowel 
door de gemeente Urk als ook 
binnen Talma hard gewerkt aan 
de plannen voor nieuwbouw. De 
behoefte voor een woon-zorgcom-
plex als ‘de nieuwe Talma’ is aan-
getoond. De voorbereidingen voor 
de noodzakelijke bestemmings-
planwijziging zijn voortvarend 

opgepakt door de gemeente Urk 
en we kunnen stappen maken om 
daadwerkelijk de nieuwe Talma te 
gaan realiseren. Daarover verderop 
meer in dit nummer. 

Talma Nieuws geeft u wederom 
een indruk waar we met onze ruim 
200 medewerkers voor staan. Onze 
medewerkers die zich meer en 
meer bekwamen op zorginhoude-
lijke kennis. ‘Waardigheid en Trots’ 
is investeren op kennisbevordering 
en zinvolle dagbesteding voor onze 
bewoners. Met het Hoornbeeck 
College uit Kampen zijn we gestart 
met een bedrijfsschoolconcept. 
Deze start in september voor acht 
enthousiaste jonge mensen die 
voor de zorg kiezen. Met de Friese 
Poort zijn we ook in gesprek als 
het gaat om scholing.  Ik ben trots 
op al onze medewerkers die zich 
direct of indirect inzetten voor onze 
oudere Urker bewoners die nog 
steeds ook bij de Urker gemeen-
schap horen, ook als geestelijke 
en/of lichamelijke vermogens 
afnemen en zij niet meer de regie 
over hun eigen leven kunnen voe-
ren. Wij spannen ons in en hopen 
samen met de mantelzorgers, 
contactpersonen en vrijwilligers 

een bijdrage te kunnen leveren aan 
‘Waardige en Liefdevolle zorg’ op 
Urk!
En dit alles in afhankelijkheid van 
God en zijn onmisbare Zegen voor 
dit mooie werk. 

De zomervakantie staat voor de 
deur. Een tijd van rust en ontspan-
ning en genieten. Laten we denken 
aan de achterblijvers. Een ieder een 
fijne zomer gewenst en voor alle 
vakantiereizigers, goede reis en een 
veilige en behouden thuiskomst 
gewenst! 

Wilfred Muller
Bestuurder Talma Urk

‘Waardig ouder Worden’ 
& ‘Waardige en liefdevolle zorg!’
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Een aantal jaren geleden heeft de 
participatiewetgeving zijn intrede 
gedaan. Senioren blijven langer 
thuis wonen. De ondersteuning 
daarvoor is tegenwoordig geregeld 
in de ‘Wet maatschappelijke onder-
steuning’ (Wmo). De gemeente Urk 
heeft dit voortvarend opgepakt en 
ook Caritas geeft op diverse velden 
invulling aan de Wmo. Dit voorjaar 
is het manifest ‘waardig ouder 
worden’ gepresenteerd, daarin 
staat het belang van goede zorg 

en liefdevolle aandacht voor onze 
ouderen beschreven. 
 
De huidige woonzorglocaties 
Talma Haven en Talma Het Dok zijn 
al jaren in transitie naar intensieve 
zorg. Zorg die valt onder de ‘Wet 
langdurige zorg’ (Wlz). Was en is er 
dan geen behoefte aan beschutte 
of beveiligde woonvormen meer op 
Urk? Die vraag heeft de gemeente 
Urk in 2014 en 2017 onderzocht 
aan de hand van een behoeftenon-

derzoek. Hieruit is gebleken dat er 
wel degelijk vraag is naar beschutte 
en beveiligde woonvormen. De 
nieuwe Talma is naar onze visie 
een nieuwe woonvorm, waarbij niet 
de indicatie en de daaruit volgende 
financiering het uitgangspunt is, 
maar de ouder wordende Urker met 
zijn eigen unieke behoefte naar een 
beschutte woonvorm. Vervolgens 
kan er achter de eigen voordeur 
ondersteuning worden geboden of 
indien nodig verschillende zorgvor-
men, zo lang dat nodig is.  

De samenleving op Urk  is hiermee 
voorbereid op een snel stijgend 
aantal ouderen, deels kwetsbaar, 
deels gezond en zelfredzaam. 

Kwaliteitsimpuls 
voor de hele buurt  
Het nieuwe woonzorgcomplex van 
Talma Urk zal zich in kwalitatief 
opzicht onderscheiden van de 
‘reguliere’ woonzorgcomplexen. De 
term levensloopbestendig bou-
wen wordt door velen inmiddels 
omarmd, maar deze term wordt 
ook door eenieder anders geïnter-
preteerd en gerealiseerd. Het gaat 
bij levensloopbestendig niet alleen 
om het appartement zelf, het gaat 
ook om de levensloopbestendig-
heid van het gebouw en de bui-
tenruimten. Levensloopbestendig 
bouwen is een concept. Een con-
cept waar uitgekiende woningplat-
tegronden, multifunctionaliteit van 
gebouwen en aangeboden facilitei-
ten zorgen voor extra wooncomfort 
voor de bewoners. Het realiseren 
van (extra) wijkvoorzieningen 
draagt bij aan het woonmilieu voor 

Levensloopbestendig bouwen staat centraal

Update nieuwbouw Oslolaan 
De zorg is in verandering. Zowel landelijk als regioneel en lokaal zorgt dit 
voor grote vraagstukken. Verzorgingshuizen bestaan niet meer. Het ingezette 
overheidsbeleid van eind jaren 90 op het terrein van ‘scheiden van wonen met 
zorg’ wordt verder vormgegeven. Het beleid is lokaal verschillend. Urk is Urk en 
dat geeft een eigen lokale dynamiek op zorg.

Burger

Burgers helpen 
zichzelf...

Netwerk

... zo mogelijk 
met hulp uit 
hun omgeving

... zo nodig met 
professionele hulp

Zvw

Wmo

Jeugdwet
Wlz

... zo lang als 
dat nodig is.

Zvw =  Zorgverzekeringswet (de wijkverpleging ofwel de thuiszorg) 
  – uw ziektekostenverzekering 
Wmo = Wet maatschappelijke ondersteuning  - uw gemeente 
Wlz =  Wet langdurige zorg (volledig pakket thuis of verpleeghuiszorg) 
  – uw zorgaanbieder / zorgkantoor   

Thuis - Wonen met zorg  
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alle wijkbewoners. Het concept 
beperkt zich daarmee niet alleen 
tot de locatie en buitenruimte zelf, 
maar zorgt ook voor een kwaliteit-
simpuls van de omringende buurt. 
Een belangrijk aspect daarbij is 
ontmoeting. Het realiseren van 
voorzieningen waar(door) mensen 
elkaar kunnen ontmoeten, dragen 
bij aan het tegengaan van anonimi-
teit en vereenzaming. 

Buitenruimte en daktuin
De buitenruimte op de locatie 
wordt zo aangelegd dat er zo min 
mogelijk hoogteverschillen aan-
wezig zijn. Daar waar hoogtever-
schillen overbrugd moeten worden, 
gebeurt dit via flauwe hellingbanen, 
zodat ook mensen in een rolstoel 
zich makkelijk op en rond de locatie 
kunnen verplaatsen. Afscheiding 
tussen langzaam verkeer en snel-
verkeer vindt plaats door accenten 
in de afwerking van het terrein, 
alsmede door een landschappelijke 
inrichting middels groen en ele-
menten. 
Op de begane grond wordt een tuin 
voor bewoners en bezoekers gere-

aliseerd. Daarnaast komt er op de 
eerste verdieping (op het dak van 
de verbindingsgang) een daktuin, 
waar bewoners van het complex 
gebruik van kunnen maken. 

Licht en openheid
De gebouwdelen waar zich de 
appartementen bevinden, kenmer-
ken zich door licht en openheid. Zo 
heeft het gebouw aan de Oslolaan 
een groot atrium. Het geeft het 
gebouw een open karakter en biedt 
op de begane grond tevens ruimte 
voor gezellige zitjes en hoekjes waar 
mensen onder het genot van een 
kopje koffie elkaar kunnen ontmoe-
ten. Daarnaast biedt het atrium de 
mogelijkheid om activiteiten voor de 

bewoners te organiseren,  zoals 
optredens van koren, het houden 
van een markt, modeshow, schilder-
cursussen (kunstkring), bingo, etc. 
Vergelijkbaar met activiteiten die nu 
ook in de andere twee gebouwen 
van Talma Urk plaatsvinden. 

Wist u dat...
Er in de nieuwe Talma plaats is voor:
• 24 tweekamer appartementen (48 m2)
• 13 tweekamer appartementen  (58 m2)    
• 27 driekamer appartementen  (70 m2) 
Het aantal ingeschreven belangstellenden 
telt momenteel zeventig adressen. 
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Welke vervolgstappen worden 
de komende tijd genomen?
Medio 2018 Start bestemmingsplan procedure 
2018 Besluitvorming rond de 
 ontwikkel- en realisatie- 
 overeenkomst gemeente 
2018 Uitwerking ontwerp
2019 Aanbesteding

Wanneer start de bouw?
Indien er geen grote tegenvallers zijn of het 
project tegen vertraging aanloopt, start de 
bouw van de nieuwe Talma aan de Oslolaan 
eind 2019. 

Wanneer start de bouw?

Wat is de stand van zaken met het oog op de nieuw-
bouw voor Talma Urk op de Wilhelminaschoollocatie? 
Velen zullen zich misschien hebben afgevraagd of er 
nog wat gebeurde aan de Oslolaan. Achter de scher-
men is er in de afgelopen periode hard gewerkt. 

Een terugblik van de afgelopen periode:

22-06-2016 
Intentieovereenkomst 
tussen gemeente Urk 
en Talma Urk  

Zomer 2016
Ontwerptraject  
gestart 

30-08-2016
Participatietraject 
gestart met de buurt, 
vervolggesprekken 
vonden plaats op 
13 december 2016,
13 maart 2017 en 
19 juni 2018.

Zomer 2017
Second opinion 
adviesbureau Hevo 

2017
Oriënterende gesprekken 
met financiers

2017
Voorbereiding 
bestemmingsplan 2018

2017
Voorbereiding 
ontwikkel- en 
realisatieovereenkomst 
tussen Gemeente Urk 
en Talma Urk 

20-11-2017
Afronding haalbaarheid 
notitie 

30-05-2017
Afronding 
businesscase notitie 

2017
Selectie project-
managementbureau 

2016
Onderzoek naar 
ontwikkelingsscenario’s 
(huur, eigendom, 
traditioneel etc.)
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Woensdag 16 mei ondertekenden 
beide partijen hun samenwerkings-
overeenkomst. De samenwerking 
heeft als doel om studenten óp de 
werkvloer op te leiden. Zelfs voor 
de theorie hoeft de student niet 
naar school: de docent komt naar 
Talma Haven.  

Vernieuwing
“Vorig jaar evalueerden we de 
samenwerking tussen onze school 

en het woonzorgcentrum”, kijkt 
Henk Jan Bart, locatiemaner van 
Hoornbeeck College, terug. “Wij 
vinden het belangrijk om theorie 
en praktijk met elkaar te verbinden, 
zeker voor onze praktisch inge-
stelde studenten. Daarin zochten 
we vernieuwing. Voor de docent is 
dit een andere manier van denken. 
Hij haalt zijn voorbeelden recht-
streeks uit de praktijk.”

Elkaar versterken
Wilfred Muller van Talma Urk geeft 
aan dat de theorie dichter bij het 
werk en het werk dichter bij de 
theorie komt. “Onze medewerkers 
leveren regelmatig een materie-
deskundige bijdrage aan de lessen, 
waardoor ze zich nog meer bij de opleiding betrokken voelen. Zo is er 

veel meer waarin we elkaar dankzij 
de samenwerking versterken, van 
voldoende instroom en invulling 
van stageplaatsen tot een hogere 
kwaliteit van de opleiding. Verder 
horen de studenten echt bij het 
team, zodat ze een goede kans 
hebben om na hun diplomering hier 
te mogen blijven werken.”

V.l.n.r.: Hans Wiersma, Annelies 
Sabajo, Henk Jan Bart, Esther 
Koffeman, Wilfred Muller en  
Tiny van der Pijl. 

Hoornbeeck en Talma leiden samen zorgprofessionals op

Nieuw: studenten volgen 
opleiding op de werkvloer
Hoe zorgen we ervoor dat opleidingen in de 
zorg aansluiten op de beroepspraktijk? Met 
die vraag gingen Talma Urk en Hoornbeeck 
College te Kampen aan de slag. Beide par-
tijen slaan de handen ineen en geven samen 
vorm aan een bedrijfsschool. 
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Talma Urk ontving een pluim van SBB 
beroepsonderwijs die betrokken is bij 
deze BBL-opleiding. De SBB verstrekt 
deze pluim aan organisaties die zich 
speciaal inzetten voor leerlingen in het 
beroepsonderwijs.Links op de foto: 
Esther Koffeman (praktijkopleider Talma 
Urk), rechts: Tiny van der Pijl (SBB).



‘Pittig, informatief en zeker aan te raden’, zo blikken Margreet van Slooten, Alice 
van Urk-Brands, Jannie Steenstra en Janneke van Urk-Hakvoort terug op hun stu-
die die zij in het afgelopen jaar af wisten te ronden. Janneke slaagde via de NCOI 
voor de opleiding Dementiezorg op hbo-niveau. Margreet, Alice en Jannie behaal-
den aan het Zorgcollege Amsterdam hun mbo-diploma voor verpleegkundige. 

‘Een verdieping van de dagelijkse werkzaamheden’

Collega’s schuiven weer 
in de schoolbanken

Margreet, Alice en Jannie 
volgden de opleiding verpleeg-
kundige versneld. “Eén keer in de 
week reisden we af naar Amster-
dam om een dagje in de college-
banken te schuiven. De opleiding 

duurt normaal 2,5 jaar, maar wij 
mochten deze in 15 maanden 
doorlopen’’, vertelt Alice. 
Verdieping was voor alle dames 
de belangrijkste reden om met 
de opleiding aan de slag te gaan. 

Margreet vertelt: “Ik werk in Het 
Dok en wilde graag meer verdie-
ping. Wat zie ik bij mijn cliënten 
en waar komt dat door? waren 
vragen die mij bezighielden. 
Daarnaast biedt deze opleiding 
meer mogelijkheden. Stel dat het 
werk als verpleegkundige licha-
melijk te zwaar wordt, dan kan ik 
ook kantoorwerk gaan doen of 
collega’s trainingen geven.’’

Op de foto: v.l.n.r. 
Jannie, Alice,  
Margreet en Janneke
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Nieuwe bus voor Talma
De Talma Bus is een feit: dit voorjaar kreeg Talma Urk een eigen 
bus om haar bewoners te vervoeren. In samenwerking met Caritas 
werkt Talma Urk aan een pool van chauffeurs die speciaal voor 
rolstoelvervoer een training krijgen. Alleen deze personen zijn dan 
bevoegd om met de bus te rijden. De bus wordt dit jaar ingezet voor 
bewonersuitjes en voor ‘rondjes over de haven’. Vanaf het nieuwe 
jaar wordt de bus ook ingezet voor de groep van de dagbesteding. 

Gezellige klas
Weer naar school gaan, werd door alle 
vier als ‘pittig en doorzetten’ ervaren. 
Margreet en Alice werken naast hun 
studie 24 uur. “Naast je werk en je 
gezin, heb je school en huiswerk. Je 
hobby’s moet je tijdelijk aan de kant 
zetten. De diversiteit van de klas en de 
interessante stof zorgden ervoor dat 
we elke week met plezier heen gingen.’’

Andere inzichten
Janneke deed een zelfstudie via de 
NCOI. “De opleiding duurde een jaar 
en één keer in de maand ging ik naar 
school. In het begin volgde ik colle-
ges in Nieuwegein, later ging ik naar 
Zwolle. Ik vond het lastig om met 
dementie om te gaan en zag mijn 
cliënten steeds verder wegglijden in 
deze ziekte. Daarom ging ik op zoek 
naar een opleiding die mij meer inzicht 
gaf in het ziektebeeld van demente-
renden. De studie gaf mij echt andere 
inzichten. Ik leerde bijvoorbeeld hoe 
de wereld van een dementerende 
eruitziet: vroeger is vertrouwd, de 
huidige tijd waarin ze leven is onveilig 
en onherkenbaar. Uit de studie deed ik 
veel kennis op die ik in de praktijk kan 
gebruiken.’’

Aanrader
De dames zien hun opleiding als 
waardevolle toevoeging in de dage-
lijkse werkzaamheden. “Wij begrijpen 
nu beter waarom een dokter bepaalde 
medicijnen voorschrijft, kunnen de 
bijwerkingen signaleren en hebben 
geleerd om klinisch te redeneren. Daar-
naast is onze kennis over ziektebeeld, 
lichaam en medicatie enorm verrijkt. 
Mocht je op zoek zijn naar verdieping, 
dan is het volgen van een opleiding 
een goed idee.’’

Kunstenares 
schildert bewoners
Kunstenares Alberte Jonkers was in de afgelopen twee jaar regel-
matig in Talma Haven te vinden om bewoners te portretteren. Het 
resultaat hiervan is momenteel te zien in Talma Haven. De expositie 
bestaat uit tien portretten en is tot en met 20 juli te zien in het restau-
rant. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. 

Expositie 
Alberte
Jonkers
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Familie Hakvoort maakt gebruik van VPT

‘Je ziet mijn man 
opknappen’

Een voorbeeld van een echtpaar 

dat sinds enkele maanden 

gebruik maakt van het 

Volledig Pakket Thuis 

zijn meneer en 

mevrouw Hakvoort.  

“We zijn super blij met 

deze oplossing. Mijn 

man krijgt alle zorg die hij 

normaal in een verpleegtehuis 

zou krijgen, maar kan gewoon in zijn 

vertrouwde omgeving blijven. De dames van 

Talma Thuiszorg komen vier keer per dag 

langs. Ze doen hun werk fantastisch en alles 

loopt op rolletjes. Mijn man was eerst vrij 

passief, hij praatte weinig en sliep veel. Sinds 

hij weer thuis is, merk ik dat hij spraakzamer 

is en minder slaapt. Je ziet hem opknappen. 

Wij zijn blij met deze mogelijkheid van Talma 

Thuiszorg.”

Services DagbestedingWijkverpleging Verzorgd logeren Wonen met zorg

Ankerplaats 2, 8321 RT Urk • Tel. 0527-681735 • www.talma-urk.nl

In uw eigen huis blijven wonen,  
met dezelfde zorg en dienst
verlening als in Talma Haven of  
Het Dok: dat kan met Volledig 
Pakket Thuis van Talma Urk.

Volledig Pakket Thuis biedt zorg voor u op maat,  
zo kunt u gebruik maken van:
• Verzorging en verpleging, 24 uur per dag;
• Ondersteuning van de mantelzorger;
• Huishoudelijke hulp;
• De mogelijkheid om te logeren bij Talma Urk;
• Gratis maaltijden;
• Dagbesteding. 

Beschikt u over een 
indicatie van het CIZ 

voor verblijf in een 
zorg instelling? Dan 
kunt u gebruik maken 

van VPT. Neem voor 
meer informatie 
contact met ons  
op via 681735.

‘In uw eigen huis,  
met zorg als in de 
Talma’

Volledig 
Pakket Thuis  

van Talma  
Urk



“Na mijn studie heb ik een tijdje 
gewerkt bij een kenniscentrum om 
onderzoek te doen naar infectie-
ziekten. Ik kwam erachter dat ik veel 
liever in een ziekenhuis of zorgin-
stelling zou willen werken. Zo zou ik 
mij meer kunnen richten op infectie-
preventie, waarvoor ik had geleerd. 
Ik schreef  Talma Urk een brief en 
mocht vrijwel direct aan de slag. 
Sinds februari draag ik de functie 
junior beleidsadviseur en geniet nog 
elke dag van mijn baan!’’ 

Verbeterslag maken we samen
Debora zorgt er samen met de hygi-
ene- en infectiepreventiecommissie 
voor dat Talma Urk aan de lande-
lijke hygiënerichtlijnen voldoet. “Dit 
houdt onder andere in dat wij ervoor 
zorgen dat er schoongemaakt wordt 
volgens de normen, er duidelijke 
protocollen zijn, de juiste middelen 
aanwezig zijn om hygiënisch te 

kunnen werken en dat medewerkers 
ervan op de hoogte zijn wat zij bij 
geval van infectie moeten doen. In 
januari kwam de inspectie langs. 
Zij ontdekten een aantal punten die 
nog niet in orde waren op het gebied 
van hygiëne- en infectiepreventie. 
Ik werk daarom aan een plan om 
deze punten op te lossen. Maar, een 
verbeterslag maken, doen wij niet 
alleen: daar zijn alle medewerkers bij 
Talma Urk bij nodig. Ik vind het dan 
ook leuk als medewerkers bij mij 
komen met vragen op het gebied 
van hygiëne- en infectiepreventie 
tijdens de zorg of huishouding. Leuk 
om samen te werken en verbetering 
te zien!’’  

 

Debora zit echt op haar plek. “Het 
bevalt me enorm goed bij Talma Urk, 
ik werk dagelijks samen met leuke 
collega’s en bij Talma Urk hangt 
altijd een leuke sfeer. Ik hoop dat ik 
hier nog jaren kan blijven werken!’’ 

Zorg dragen voor hygiëne en infectiepreventie

Junior beleidsadviseur: 
Debora Mars
Debora Mars (23), afgestudeerd aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam en 
master gezondheidswetenschappen 
op zak – heeft zich tijdens haar studie 
gespecialiseerd in infectieziekten. 
Debora is sinds december werkzaam 
bij Talma Urk en weet deze kennis 
goed te gebruiken binnen de functie 
junior beleidsadviseur. Samen met de 
hygiëne- en infectiepreventiecommis-
sie werkt zij aan het hygiënebeleid van 
Talma Urk. 

Leuk om samen  

te werken en  

verbetering te zien!

11

Even voorstellen
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Mevrouw Hoekstra is een van 
de bewoners van Kleinschalig 
Wonen. “Mijn moeder woonde 
tot drie jaar geleden met haar 
jongste zoon zelfstandig op 
de Gammels. Op een gegeven 
moment werd ze slecht ter 
been en begon ze ’s nachts door 
het huis te dwalen, omdat ze 
bijvoorbeeld dacht dat er iemand 
aan de deur stond. Mijn moeder 
begon te dementeren. Wij als 

kinderen besloten daarom dat 
het beter voor onze moeder was 
om te verhuizen naar Talma 
Haven’’, vertelt dochter Klazien 
Korf-Hoekstra.

Nummer 214
Na een aanvraag bij de 
gemeente voor wonen met zorg, 
volgde een gesprek met Talma 
Urk. Klazien kijkt positief terug 
op het traject van thuis wonen 

naar wonen met zorg. “We scho-
ven met verschillende instanties 
om tafel, dat verliep allemaal 
prettig. De organisaties keken 
goed naar de situatie van mijn 
moeder en naar de situatie van 
onze jongste broer. Voor beiden 
werd naar een passende woon-
ruimte gezocht.’’
Mevrouw Hoekstra kreeg kamer 
204 in Talma Haven. Met de 
komst van de huiskamers ver-
huisde ze naar de tweede etage. 
Ze vertelt: “Binnen Talma krijg je 
een keer de mogelijkheid om te 
verhuizen. Ik woon nu in kamer 

Op bezoek bij mevrouw Hoekstra 
(midden). Links Bas en Agnes 
(Talma Urk), rechts dochter Klazien.

Persoonlijke zorg voor elke bewoner

Bewoonster, familielid en ver pleging samen in gesprek

Foto’s van kinderen en familieleden hangen aan de wand en een prachtig 
schilderij pronkt in de woonkamer: in een sfeervolle kamer op de tweede 
verdieping van Talma Haven woont mevrouw Hoekstra-Kramer. De 91-jarige 
bewoonster heeft sinds drie jaar intrek genomen in het verzorgingstehuis. 
Het bevalt haar uitstekend: “De kost is altijd lekker, ik geniet van de praatjes 
met mijn buurvrouw en ik mag graag samen zingen in de huiskamer.’’
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214, het oude kotternummer van 
mijn vader. Een getal met een 
mooie herinnering.’’

Zorg op maat
Met veel plezier woont mevrouw 
Hoekstra in Talma Haven. “Ik 
mag graag zingen en ben niet 
bang om een liedje in te zet-
ten. Jarenlang was ik lid van 
Laus Deo, fijn om ook in Talma 
te kunnen zingen.’’ Daarnaast 
geniet mevrouw Hoekstra van de 
kopjes thee met haar buurvrouw 
in Talma Haven, een oud-klasge-
noot van de lagere school. Ver-
der mag ze graag een puzzeltje 
maken en geniet ze van de koren 
die regelmatig op komen treden. 
“Mijn moeder is niet verlegen 
aangelegd. In december zong 
ze samen met Reflection in de 
hal van Talma ‘Stille Nacht’. Een 
prachtig moment.’’
Toch was de verhuizing in het 
begin wel een beetje wennen 
voor mevrouw Hoekstra. Klazien 
vertelt: “Mijn moeder was al jong 
weduwe, voedde zelfstandig 
een gezin van acht kinderen op 
en was jarenlang mantelzorger 
voor haar zoon en dochter. Dat 
er in de Talma voor haar gezorgd 
wordt, was iets waar ze zich aan 
over moest geven. De liefdevolle 
verzorging van het personeel 
heeft haar geholpen bij deze 
overgave.’’
Agnes Korten is verpleegkun-
dige in Talma Haven. Zij is 

nauw betrokken bij de zorg voor 
de bewoners. “Wij vinden het 
belangrijk om de zorg echt op de 
persoon af te stemmen. Welzijn 
staat bij ons hoog in het vaandel. 
We leggen uit aan de bewoners 
wat we gaan doen. We nemen 
de tijd voor ze. Nieuwe dingen 
kunnen soms best spannend 
zijn, ook daarin begeleiden we 
de bewoners en nemen we de 
tijd voor. Daarnaast kijken we 
per bewoner naar hun zelfstan-

digheid. We stimuleren ze om 
zo lang mogelijk dingen die ze 
nog kunnen, zelf te blijven doen. 
Denk bijvoorbeeld aan kleding 
uitzoeken of haar kammen. De 
persoonsgerichte zorg is ook 
terug te zien in de activiteiten op 
de afdeling. Wil iemand legpuz-
zels maken? Dan regelen we 
dat. Wil iemand een ommetje 
maken? Dan nemen we daar de 
tijd voor’’, vertelt Agnes.

Goed contact tussen 
familie en verpleging
Zowel ’s ochtends als ’s middags 
krijgt mevrouw Hoekstra bezoek 
van familie. “De communicatie 

tussen ons als kinderen en de 
verpleging verloopt soepel en 
prettig. Personeel staat altijd 
open voor overleg en trekt tijdig 
aan de bel als ze iets signale-
ren. Daarnaast vinden wij het 
als familie ook prettig dat de 
samenwerking tussen andere 
instanties en Talma Urk vlekke-
loos verloopt. Neem bijvoorbeeld 
Caritas, via Talma kreeg ik de 
mogelijkheid om bij Caritas een 
cursus over dementie te volgen. 

Erg leerzaam!’’, vertelt Klazien. 
Teamcoach Bas van Bezooijen 
vult aan: “Alle hulp van familie en 
vrijwilligers is altijd welkom. Als 
Talma zijn we daar heel blij mee. 
We vinden het dan ook belang-
rijk dat familie met alles bij ons 
terecht kan. We staan open voor 
tips, adviezen en suggesties.’’
“Het personeel werkt hier vanuit 
het hart, dat voel je aan alles’’, 
besluit Klazien. “Dat zorgt ervoor 
dat mijn moeder hier met plezier 
woont en wij met plezier bij haar 
op bezoek komen.’’

 ‘De liefdevolle verzorging van het personeel  

heeft haar geholpen bij deze overgave.’

Persoonlijke zorg voor elke bewoner

Bewoonster, familielid en ver pleging samen in gesprek



Bloemschikken, 
oranjesoezen 
en tulpenroute

De bewoners van Talma Haven en Het Dok 
genieten regelmatig van leuke activiteiten. 
Van lammetjes voeren tot aanschuiven bij 
een themabuffet. Een greep uit de activitei-
ten van het afgelopen half jaar. 

Samen genieten van een heerlijk Chinees buffet.

Garnalen pellen, oude foto’s kijken 
of genieten van een lekker visje: de Urker 
middag in Talma Haven is geslaagd én gezellig. 

Muziek, lekker eten en 
prachtige tulpenvelden: 
de bewoners genieten 
van de Tulpenroute!

14
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Koffie met oranjesoes 
op Koningsdag!

In Het Dok 
maken de 
bewoners 
de mooiste 
creaties met 
bloemen.

Het eerste kistje meischol wordt door Dayseaday en 
Korf Vis aangeboden aan de bewoners van Het Dok.

 Gezellig koffiedrinken 
in De Oude Bakkerij. 

Jong en oud beleven 
een plezierige ochtend 
tijdens de Koningsspelen.

De kuiergroep geniet van een verfrissend ijsje 
tijdens een zonnige voorjaarsmiddag. 

15
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Het hoogste bestuurlijke orgaan binnen Talma Urk is de Raad van Toezicht. 
Zij houden toezicht op twee momenten; vooraf en achteraf. Vooraf doordat 
de plannen, zoals missie, strategie, beleidsplan en begroting, eerst ter goed-
keuring aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. En achteraf: de Raad 
van Toezicht beoordeelt de bestuurder en de organisatie kritisch en keurt het 
jaarverslag goed. Daarnaast heeft men ook een stimulerende en adviserende 
functie. Met name de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht 
zitten regelmatig aan tafel bij de bestuurder. De leden van de Raad van Toe-
zicht stellen zich in dit artikel aan u voor en vertellen wat zij belangrijk vinden 
voor Talma Urk. 

Albert Brouwer (62) is nog steeds 
nauw betrokken bij GBU/Het Urkerland 
en al tien jaar lid van de Raad van Toe-
zicht, waarvan acht jaar als vicevoor-
zitter en het laatste jaar als voorzitter. 
“Voor Talma Urk vind ik het belangrijk 
dat we op een goede en verantwoorde 
manier kunnen bieden wat de mensen 
nodig hebben, zowel binnen Talma 
Haven en Het Dok, als via onze thuis-
zorg. Zodat we op die manier een bij-
drage kunnen leveren aan hun kwaliteit 
van leven. Mijn streven binnen de Raad 
van Toezicht is dat we gereed zijn voor 
de toekomst, dat we goede menselijke 
zorg bieden, maar dat we tegelijk ook 
een goede werkgever zijn. We staan 
voor een uitdagende toekomst en 
realisatie van een tweede zorgcluster 
aan de Oslolaan is daarbij bijzonder 
belangrijk. Daarvoor zetten we ons ook 
maximaal in. Het is prachtig werk om 
op dit terrein werkzaam te zijn, hoewel 
soms ook complex vanwege de vaak 
veranderende wet- en regelgeving. Het 
is een mooie opdracht om niet alleen 
daaraan te voldoen, maar om ook iets 
extra’s te kunnen bieden: het menselijke 
contact.’’

Jelbert Kramer (51) is interim-mana-
ger van beroep. Hij is vicevoorzitter van 

de Raad van Toezicht en sinds twee 
jaar actief bij de RvT. “Ik sluit me graag 
aan bij de missie van Talma Urk: wij 
zorgen voor elkaar. Elk onderdeel van 
Talma Urk, dus ook de RvT, moet zich 
daarvoor willen inzetten. Zorg en aan-
dacht is de kern waar het om draait. 
Aan deze missie willen wij als RvT 
ook bijdragen. Wij staan de directie 
bij in het onderhouden van een goede 
organisatie, prettige werkomstandighe-
den, plezierige werksfeer en natuurlijk 
tevreden bewoners!’’

Klaas Hoekman (76) is gepensioneerd 
arts. Hij is sinds 1 januari 2017 lid van 
de Raad van Toezicht. “Deskundig per-
soneel met een groot hart en onder-
ling vertrouwen, vind ik belangrijk voor 
een organisatie als Talma Urk. Daar-
naast is het van belang om duidelijke 
afspraken te maken en verantwoor-
delijkheden af te bakenen. Voor de 
bewoners maak ik me hard voor een 
mooie en veilige ruimte, leuke activi-
teiten en smakelijk eten. Mijn doelstel-
ling binnen de RvT is om de kwaliteit 
van leven van alle cliënten binnen en 
buiten Talma te waarborgen en te 
optimaliseren, zodat zij zich gekoes-
terd voelen door de zorg en aandacht 
van alle medewerkers. Bovendien is 

het onze taak om voor goede arbeids-
voorwaarden voor alle medewerkers 
te zorgen.’’

Marretje Romkes (49) is controller bij 
het Berechja College en Emelwerda 
College. Zij is ruim vier jaar lid van de 
Raad van Toezicht en maakt deel uit 
van de financiële commissie. “Ik vind 
het van belang dat cliënten verzorging 
krijgen in een vertrouwde omgeving 
door mensen die gedreven worden 
vanuit hun compassie met de mede-
mens. Ik zie Talma Urk als een plek 
waar men zich goed voelt, men zich 
begrepen weet en waar men je ver-
staat en kent. Ik hoop dat Talma Urk 
voor de Urker bevolking die plek zal 
zijn. Als toezichthouders zien wij erop 
toe dat de middelen die de maatschap-
pij vrij maakt op een juiste wijze aange-
wend worden, zodat kwalitatieve zorg 
gewaarborgd is. Voor mij persoonlijk 
vind ik het ontzettend interessant de 
ontwikkelingen binnen de ouderenzorg 
van dichtbij te volgen en een inkijk te 
krijgen in de manier waarop Talma 

Even voorstellen: 
Raad van Toezicht

Raad van Toezicht (v.l.n.r.):  
Albert Brouwer, Marretje Romkes, 
Esther Hoekman, Jelbert Kramer  
en Klaas Hoekman. Dirk van Urk  
ontbreekt op de foto.
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Urk met de dynamiek van een steeds 
veranderende omgeving omgaat.’’ 

Esther Hoekman (52) maakt sinds 
begin 2016 deel uit van de Raad van 
Toezicht. “Ik werk als senior docent 
verpleegkunde bij Hogeschool Viaa. 
Vaak geef ik les over verpleegkundig 
onderzoek en kwaliteit van zorg. Ook 
begeleid ik studenten tijdens school 
en stage en mag ik ze motiveren om 
goede, maar vooral ook mensgerichte 
zorgprofessionals te worden. Graag 
verwijs ik daarbij naar de praktijk, 
daarom is het erg leuk dat ik sinds 
begin 2016 deel mag uitmaken van 
de RvT. Samen met Klaas Hoekman 
gaan we ons met name richten op de 
kwaliteit van zorg. Bij Talma Urk is dat 
gelukkig erg goed, aan ons de taak om 
erop toe te zien dat dit in de toekomst 
ook zo blijft. Voor Talma dus van 
belang om te blijven innoveren, om aan 
te sluiten bij de nieuwste wetgeving 
en om mee te gaan met de ontwik-

kelingen in de zorg. Zodat ook in de 
toekomst het voor directie, medewer-
kers, mantelzorgers, vrijwilligers, maar 
vooral ook voor de bewoners, Talma 
een goede, gezellige en bovenal veilige 
plek is om te wonen en de zorgvragers 
op Urk verzekerd zijn van topthuiszorg.’’

Dirk van Urk (38) is sinds 2011 lid van 
de Raad van Toezicht. In het dagelijks 
leven is hij registeraccountant binnen 
een internationale praktijk. “Ik vind het 
bijzonder dat we veel deskundigheid 
hebben binnen de RvT. Ik leer dan ook 
graag van mijn mede-toezichthouders. 
Talma Urk heeft de laatste jaren de 
ontwikkeling doorgemaakt van verzor-
gingstehuis naar meer intensieve zorg. 
Tegelijkertijd wordt zorg verleend door 
middel van thuiszorg. Het belang van 
Talma binnen de ouderenzorg op Urk 
is daardoor alleen maar toegenomen. 
Ik hoop dat Talma een gezonde en pro-

fessionele organisatie mag blijven die 
door cliënten, familie en medewerkers 
gewaardeerd wordt. Door mijn achter-
grond is mijn primaire focus gericht op 
het beheersen van financiële risico’s, 
zodat Talma ook op de langere termijn 
een gezonde organisatie blijft. Talma 
heeft, in tegenstelling tot de landelijke 
trend, een goede ontwikkeling laten 
zien op het gebied van de beheersing 
van de financiën. De medewerkers en 
de vele vrijwilligers zorgen voor een 
positieve bijdrage aan de organisatie. 
Tegelijkertijd staat een groot project 
in de vorm van het realiseren van een 
tweede zorgcluster op stapel. Het is 
daarom van belang dat wij als Raad 
van Toezicht professioneel kritisch blij-
ven zodat ook op dit terrein de risico’s 
beheersbaar zijn.’’



Jubilea & 
pensionering 
In het afgelopen half jaar mocht Talma Urk 
diverse medewerkers feliciteren met een bijzon-
der jubileum. De medewerkers waren namelijk 
12,5 of 25 jaar in dienst bij Talma Urk. Daarnaast 
namen er een aantal collega’s afscheid. Ook deze 
medewerkers werden in het zonnetje gezet. 

Mini Hekman nam begin maart afscheid in Talma 
Urk. Zij geniet nu van haar pensioen. Albert Schraal 
was deze maand 25 jaar in dienst. In april genoten 
bewoners, personeelsleden en familie samen van 
een gezellige ochtend in verband met het jubileum 
van Jannie Buijnink (12,5 jaar in dienst), Jolanda 
Scheffer (25 jaar in dienst) en Ineke van der Werk 
(25 jaar in dienst). Zwanny Roskam nam deze och-
tend afscheid van Talma Haven. 

Mooiste 
kleurplaat
De jongste bezoekers van de 
voorjaarsmarkt in Het Dok kon-
den meedoen met een kleur-
wedstrijd. De 9-jarige Johannes 
kwam als winnaar uit de bus, hij 
maakte de mooiste kleurplaat. 
Johannes kreeg als verrassing 
een koptelefoon.
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Samen gezellig ontbijten
Verse bolletjes, een gekookt eitje, vers 
geperste jus en een rijke keuze aan beleg: 
deze dames genieten op een stralende dins-
dagochtend van een heerlijk ontbijt in Talma 
Haven.

De dames wonen allemaal bij elkaar in de 
buurt en ontmoeten elkaar wekelijks in Talma 
Haven tijdens een ontbijtje. “Leuk om op deze 
manier contact met elkaar te onderhouden. 
We doen dit ondertussen al twee jaar en zijn 
een gezellig clubje met elkaar. Het ontbijt is 
altijd heerlijk, voorzien van beleg, brood, eitje 
en koffie, thee of jus. Daarnaast is het gezellig; 

we hebben altijd genoeg aan elkaar te vertellen.’’
Wilt u ook een keer ontbijten bij Talma Haven? 
Dat kan! 55-plussers zijn dagelijks welkom bij 
Talma Haven om aan te schuiven voor een 
heerlijk ontbijt. Voor slechts 2,50 euro geniet 
u van de verschillende lekkernijen. Reserveren 
kan een dag van tevoren bij de receptie van 
Talma Haven. 

Op de foto links v.l.n.r.: Tinie Wezelman,  
Zwaan ten Napel en Jannie de Boer-Ruiten.  
Rechts v.l.n.r.: Jannetje van Slooten, Marie 
Brands-Gerssen en Jannie Anker.  
Map Pasterkamp ontbreekt op de foto.
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Talma Urk mocht in maart het HKZ-certificaat in ontvangst 
nemen, een resultaat waar Talma Urk trots op is.

Richard Raaphorst en Marja Post 
kwamen op 24 en 25 januari langs 
om de HKZ-hercertificering (Har-
monisatie Kwaliteitsbeoordeling 
in de Zorgsector) uit te voeren. De 
auditoren waren zeer tevreden over 
de wijze waarop Talma Urk zorg 
levert aan de cliënten, zowel in 
Talma Haven als bij de Thuiszorg. 
Het Dok is dit jaar niet bezocht.
De warme en cliëntgerichte zorg, 
sprong bij de auditoren in het oog. 
Zij bestempelden deze als bijzon-
der goed. Ook de kernwaarden, 
zoals deze in het meerjarenbeleids-
plan staan, kwamen in de gesprek-
ken met de zorgmedewerkers goed 
naar voren. Met name ‘onder-
nemerschap’ ervaarden meneer 

Raaphorst en mevrouw Post als 
zeer positief.
De auditoren noemden als aan-
dachtspunten het vertalen van het 
beleid naar het primaire proces, het 
ontbreken van een planning voor 
het uitvoeren van interne audits en 
het document ‘Directiebeoordeling 

2017’. Deze laatstgenoemde was 
nog in conceptvorm en voldeed 
nog niet aan de norm. Het docu-
ment is inmiddels aangepast en de 
overige punten zijn opgepakt. 
Per 1 april heeft Talma Urk het 
nieuwe certificaat weer in ont-
vangst genomen. ,,We mogen 
allemaal trots zijn op dit resultaat 
en op de manier waarop we met 
elkaar de veranderingen in de zorg 
vormgeven. Het was een span-
nende en drukke periode waaruit 
is gebleken dat we als Talma Urk 
forse stappen vooruit maken. Alle 
medewerkers van harte gefelici-
teerd met dit mooie resultaat en 
bedankt voor jullie bijdrage daarin!’’, 
aldus bestuurder Wilfred Muller. 

Beste collega’s, 
Relaxed een feestje vieren? Dat kan! Talma 
services bezorgt de lekkerste salades en/
of hapjes in cateringdozen bij je thuis (geldt 
voor personeel dat op Urk woont). Ook andere 
lekkernijen klaarmaken is geen probleem. Neem 
contact op met de keuken voor de mogelijkheden. 

Speciaal voor personeelsleden:
Hapjesschaal koud standaard  50 stuks € 25,00
Met o.a. kaas, wraps, grilworst, gevulde eieren en rookvlees.
Hapjesschaal warm van Kwekkeboom  40 stuks € 25,00
Met o.a. bitterballen, kroketjes en kaaskrokantje.
Hapjes zelf thuis frituren, inclusief mayonaise en curry.

extra:
15%

korting op de 
rekening!

Catering Talma service

HKZ-certificering 
in the pocket!

Opgemaakte saladeschotels

Urker zalmsalade van warm gerookte zalm 
10 bollen € 20,00
Urker rundvleessalade 
10 bollen € 15,00
Zalmsalade 
1 bol € 1,75
Rundvleessalade 
1 bol € 1,25
Verse vruchtenbowl  
per liter € 6,00 
Urker vruchtensalade 
per liter € 6,00
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Zomerse stamppot 
Preistamppot met op de huid gebakken 
kabeljauw en een beurre blanc saus

Zin om eens wat anders te koken? Dit heerlijke, zomerse recept biedt 
uitkomst. Speciaal voor Talma Nieuws stelde het keukenteam van Talma 
Urk een zomerse stamppot samen. De keuken wenst u smakelijk eten!  

Ingrediënten voor 4 personen
Stamppot
• 4 hele preien
• 1 flesje witbier
• 1 grote ui
• 2 laurierblaadjes
• 2 takjes verse tijm
• Klontje roomboter
• Gemalen zwarte peper
• Zeezout
• 1 kilo kruimige aardappelen

Bereidingswijze
Schil de aardappelen en kook ze in 
water met zout. Snij de ui fijn en laat 
deze langzaam garen in een klontje 
roomboter (niet laten kleuren). Snijd 
de prei in stukjes van 1 cm en voeg toe 
aan de uien. Bind de laurier en de tijm 
vast met keukentouw en voeg ook dit 
toe aan de prei. Schenk nu het witbier 
bij de prei en laat dit geheel 15 minuten 
zachtjes gaar worden.
Maak ondertussen de saus en snijd 
het sjalotje fijn. Zet een steelpan op 
het vuur met een bodempje witbier, het 
citroensap en het sjalotje. Breng het 
geheel aan de kook. Voeg daarna de 
kookroom toe laat dit inkoken tot 1/3. 

Zeef nu het geheel en voeg klontje voor 
klontje de koude roomboter toe tot de 
gewenste dikte, doe dit op laag vuur 
zodat de saus niet gaat schiften. Maak 
op smaak met zeezout en peper uit de 
molen. Ga nu verder met de stamppot. 
Verwijder de kruiden uit de prei. Giet de 
aardappelen af en stamp deze tot een 
smeuïge puree, roer nu het preimeng-
sel erdoor en maak op smaak met 
zeezout en peper uit de molen. 
Kruid de kabeljauw met zout en peper 
en bak deze op matig vuur op de huid. 
Gaar de kabeljauw na in de oven 
(150 gr) tot deze de gewenste gaarheid 
heeft bereikt.

Afwerking
Doe een schep stamppot in het midden van het bord en leg hier schuin tegenop 
de kabeljauw, druppel met een lepel de saus over het bord. Om het extra feeste-
lijk te maken, kunnen er Hollandse garnaaltjes overheen gestrooid worden.

Recept gemaakt? 
De keuken is benieuwd naar de reacties!

Beurre blanc saus 
van witbier
• 1 sjalotje
• 150 gram roomboter
• 1 scheutje witbier
• 1 scheutje kookroom
• 1 citroen

Kabeljauw
• 4 kabeljauwfilets 

met huid
• Klontje roomboter
• Gemalen peper
• Zeezout
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© Persbelangen

R E N L H S J T C F K B O E K

E J E E E O A A R I T W E Z O

N S G N G K B R U E N N D W K

I U R G E R K D G T K A O I A

D B E S I E R E T S J K M J S

E N B O A P P A R T E M E N T

N V V W K L I M M E N A R N E

E M L A U I T S L A P E N E E

P T T I K T W I N K E L O T L

O N S E E A Z W E M B R O E K

L S I U R G N V N B I E R I D

D E Z O R R T T L S T R A N D

N M O T U A A U I A E M M E R

O R E I Z E N S I E G M E G R

R O P H Z O N N I G H O T E L

Woordzoeker 
De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin. 

ANWB
Appartement
Auto
Bergen
Bier
Boek
Busje
Cabrio
Diner

Duik
Emmer
Fiets
Genieten
Gras
Hemd
Hotel
Joggen
Kasteel

Klimmen
Lekker
Mode
Reis
Reizen
Rondlopen
Rust
Strand
Terras

Trekken
Uitslapen
Vakantie
Vlag
Vliegtuig
Wijn
Winkel
Zonnig
Zwembroek

Naam:

Adres: 

Woonplaats:

Telefoon:

Oplossing:
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Puzzel

Puzzel mee!
Puzzel mee en maak kans op een 
leuke prijs! De oplossing kan tot 28 
september worden ingeleverd bij de 
receptie van Talma Haven of bij Joke 
Post in Het Dok. De oplossing mailen 
mag ook via info@talma-urk.nl. Uit 
alle goede inzendingen wordt een 
winnaar getrokken.

De puzzel in de vorige editie van Talma 
Nieuws leverde weer vele inzendingen 
op. Mevrouw A. Woord-Ras kwam als 
gelukkige winnares uit de bus. Zij ontving 
een leuke attentie van Talma Urk. 

De goede oplossing luidde: 
Genieten van een winters landschap. 



Speciaal voor alle medewerkers van de organisaties die aangesloten zijn bij 
de A.S. Talma Stichting, organiseren het Talmalectoraat van NHL Hogeschool 
en de A.S. Talma Stichting jaarlijks het Talma Symposium. Dit jaar was het 
thema: Een kijkje in de keuken nemen van…

Medewerkers van Talma Urk reisden 
donderdag 31 mei af naar Balk voor 
het zesde Talma Symposium. Lector 
Evelyn Finnema opende het evene-
ment. Zij nam de aanwezigen mee 
in haar verhaal over wat A.S. Talma 
Stichting inhoudt en welke ontwikkelin-
gen er in de ouderenzorg gaande zijn. 
Na deze opening werd het bord ‘Ik wil 
een kijkje nemen bij…’ gepresenteerd. 
Medewerkers van de aanwezige instel-
lingen, konden op dit bord aangeven 
bij welke organisatie zij een dagje mee 
wilden lopen in de komende periode. 
Op deze manier kunnen de collega’s 
van elkaar leren, kennis en kunde over-

dragen en ideeën opdoen. Een actie die 
enthousiast werd ontvangen door het 
publiek. 

Ook dit jaar deden de medewerkers 
van de Talmahuizen weer mee aan 
een prijsvraag. Aan de medewerkers 
de vraag om een uitvoerbaar idee te 
presenteren, passend binnen de eigen 
organisatie, gericht op de kwaliteit 
van leven van bewoners en gericht op 
het werkplezier van de personeelsle-
den. Vele leuke en vindingrijke ideeën 
passeerden tijdens deze ronde de 

revue. Tot slot bestond het middagpro-
gramma uit verschillende workshops, 
verzorgd door de medewerkers van 
Talma of door de NHL Stenden Hoge-
school. Het Talma Symposium werd op 
een muzikale manier afgesloten door 
Ervarea Muziektheatervoorstelling. 

De aanwezige medewerkers van Talma 
Urk kijken terug op een leerzame en 
gezellige dag. Binnenkort zullen zij een 
dagje meelopen bij een andere aan-
wezige instelling. Daarnaast is het ook 
mogelijk om binnenkort onbekende 
gezichten op de afdelingen te zien; dat 
zijn collega’s van andere instellingen 
die een dagje meelopen bij Talma Urk.

‘Een kijkje in de keuken nemen van’

Medewerkers aanwezig 
bij Talma Symposium
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Even voorstellen

Louise is getrouwd met Johan en 
moeder van vijf kinderen. “Toen 
alle kinderen op school zaten, 
vond ik het een mooi moment 
om verdieping te gaan zoeken in 
het werkveld. Ik volg daarom de 
hbo-opleiding Maatschappelijk 
Werk en Dienstverlening aan de 
Viaa te Zwolle. Volgend jaar hoop ik 
af te studeren.’’ 

Psychosociale welbevinden
Het Zorginstituut heeft in 2017 het 
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
vastgesteld. In dit kader wordt 
aangegeven wat bewoners en hun 
familie mogen verwachten van een 
organisatie. “Het maakt me enthou-
siast om te zien hoe hard onze 
organisatie aan het werk is om 
deze kwaliteit te realiseren. Dankzij 
vernieuwende inzichten - verkregen 
uit mijn opleiding - kan ik een steen-
tje bijdragen aan deze kwaliteit van 
zorg.’’ 

Louise haar interesse ligt vooral 
in het psychosociale welbevinden. 
“Tijdens de contactmomenten met 
cliënten, familieleden en collega’s 
ligt hier mijn focus op. Hoe voelt 
iemand zich? Is hij of zij gelukkig? 
En welke onvervulde behoeftes 
zie ik en wat kan eraan gedaan 
worden? Ik kijk naar de oorzaak, 
komt dit door een ziektebeeld of 
door iemands levensgeschiedenis. 
Vaak komt in zo’n situatie dan de 
vraag bij mij naar boven ‘wat kan 
ik in samenwerking met ons team 
betekenen voor de cliënten die wij 
mogen dienen met onze gekregen 
gaven en talenten?’. Ieder mens is 

uniek, zo zijn we geschapen. Niet 
één leven verloopt hetzelfde.’’

Persoonsgerichte zorg
Doordat elke cliënt uniek is, is Lou-
ise ervan overtuigd dat elke cliënt 
persoonsgerichte zorg behoort te 
ontvangen. “Bij deze zorg is het 
belangrijk om de mens achter de 
cliënt te leren kennen, zodat je 
gedrag beter kan begrijpen en hen 
daardoor beter kan helpen. Het is 
mijn verlangen dat binnen Talma 
Urk deze persoonsgerichte zorg 
een hoge kwaliteit biedt aan onze 
cliënten. Hier wil ik dan ook hele-
maal voor gaan!’’

Na achttien jaar werkzaam te zijn geweest 
als verzorgende IG, heeft Louise Romkes-
Oeverbeek per 1 mei een nieuwe functie 
binnen Talma Urk: maatschappelijk werker in 
opleiding. “Ik richt me op de psychosociale 
problematiek, problemen die te maken hebben 
met de interactie tussen de cliënt en zijn 
omgeving. Mijn focus ligt vooral op cliënten met 
dementie en alles wat daar verder mee te maken 
heeft’’, vertelt Louise. 

‘Niet één leven verloopt hetzelfde’

Maatschappelijk werker: 
Louise Romkes

Ieder mens is uniek, zo zijn we geschapen.  

Niet één leven verloopt hetzelfde.’’
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Allerlei

Wist u dat...
U bij de receptie in Talma Haven 
ook terecht kunt voor de strippen-
kaart van Mit Eenkanger? Met deze 
strippenkaart kunt u deelnemen 
aan verschillende activiteiten die 
plaatsvinden in Talma Urk of daar-
buiten. Ga voor meer informatie 
naar de receptie in Talma Haven of 
bel naar 0527-681735.

Grootletterbundel 
Jaar in, jaar uit zingen onze bewoners mee met 
Zingen in de Zomer. De letters in de boekjes zijn 
voor sommige bewoners te klein, het meezingen 
van nieuwe liederen is daardoor moeilijk. Stich-
ting Vrienden van Talma Haven, Het Dok en ’t 
Kompas heeft zich ingezet voor het ontwikkelen 

van grootletterbundels. Samen zingen, wordt zo 
een stuk makkelijker. Alle groepen maken sinds 
begin februari gebruik van de nieuwe mappen 
van Zingen in de Zomer.



Met Compassion Nederland maakte ik in oktober 2017 een indruk-
wekkende en levensveranderende reis door Nicaragua en Honduras. 
Honduras is het armste land van Midden-Amerika. Ik heb tijdens 
deze reis mijn sponsorkind mogen ontmoeten. Armoede heeft voor 
mij een gezicht gekregen tijdens deze tocht, daarnaast mocht ik 
ervaren dat geven écht rijk maakt! – Joanne Post

 

Oostenrijk, Israël, Bali of IJsland: de medewer-
kers van Talma Urk reizen de hele wereld over. 
Om de bewoners ook een klein beetje mee te 
laten genieten, werd aan het personeel gevraagd 
om hun vakantiefoto’s op te sturen. Dat leverde 
een aantal leuke vakantiekiekjes op!

Mijn man en ik gaan deze zomer een midweek hier naartoe voor 
onze jaarlijkse visvakantie. Hij vissen, ik chillen! – Cristien Post 

Oost, west, thuis best! Talma Urk 
medewerkers op de markt. – V.l.n.r. Ria Visser, 
Anita Oost en Margriet Visser.

In verband met ons 20-jarige huwelijksjubileum genoten 
we afgelopen zomer van een heerlijke vakantie op Aruba, 
Flamingo Beachclub. Het was geweldig: super luxe, mooie 
stranden en prachtig blauw water. – Marita Post
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Vakantiekiekjes

Van de Bult naar IJsland, 
Aruba of Bali!



IJsland! De foto is gemaakt bij het mooiste gletsjer-
meer ter wereld: Jökulsárlón. De achttien vierkante 
kilometer grote gletsjerlagune ligt langs de hoofdweg 
1. Dat is de hoofdweg die heel IJsland rond gaat, langs 
de kust. Het meer is 260 meter diep. Het is één van de 
hoogtepunten van IJsland. Wij hebben met een amfibie-
voertuig (rijden en varen) een tocht gemaakt over het 
meer tussen enorme ijsbergen die met geweld afbreken 
van de gletsjer en vervolgens naar zee drijven. Op de 
foto links naast de ijsberg zie je (in het zwart) twee 
mensen suppen (staan op een soort van surfplank). Dit 
om een idee te geven hoe groot het brok ijs is, dat is 
afgebroken van de gletsjer. - Wilfred & Liesbeth Muller       

Genieten van een prachtige rondreis door Israël. 
Een aantal collega’s reisde met de GKU mee naar het 
land van de Bijbel. Achter (v.l.n.r.): Corrie Hakvoort, 
Loes Kramer, Anita Oost, Tineke Fruijtier en Janny 
Koffeman. Voor: Janny van den Berg, Joanne Post 
en Hennie van den Berg 

In de voorjaarsvakan-
tie genoten wij van 
zon, zee en strand. 
Terwijl in Nederland 
de kou doorzette met 
gevoelstemperaturen 
van -15 graden Cel-
sius, genoten wij 
op vakantie van 27 
graden Celsius. 
– Jannie van den Berg

Met het hele gezin skiën in Fiss & Serfaus. 
Jaarlijks genieten met z’n allen. – Petra Kalter

Een foto van onze 
zomervakantie 2017 
in Bali. Deze zomer 
hopen we te gaan varen 
op de Middellandse Zee. 
– Lubbie Post 
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Services DagbestedingWijkverpleging

Verzorgd logeren

Wonen met zorg

Maak kennis met  
onze dienstverlening 
Services 
Talma Urk beschikt over verschillende ser-
vices, waaronder een professionele keuken. 
Onze koks koken dagelijks verse maaltijden 
voor u. Tafeltje Dekje biedt de mogelijkheid 
om deze maaltijden bij u thuis te laten bezor-
gen. Ook is het mogelijk om ruimtes te huren 
bij Talma Urk, voor bijvoorbeeld het vieren 
van uw verjaardag of huwelijksjubileum. 
Daarnaast organiseert Talma Urk dagelijks 
activiteiten; van zingen tot wandelen en van 
spelactiviteiten tot bloemschikken. 

Wijkverpleging
Wilt u nog wel zelfstandig thuis wonen, 
maar heeft u hulp nodig in de persoonlijke 
verzorging, verpleging of begeleiding? Dan 
kunt u gebruik maken van Talma Thuiszorg. 
Onze medewerkers komen ook bij u thuis 
voor intensievere verzorging en verpleging 
(Volledig Pakket Thuis). 

Dagbesteding
In een kleine, vertrouwde groep ontmoet u 
leeftijdsgenoten, drinkt u koffie en onder-
neemt u leuke activiteiten. Professionele 
begeleiding is hierbij altijd aanwezig. U kunt 
deelnemen op de door u gewenste dagen of 
dagdelen.

Verzorgd logeren
Komt u net uit het ziekenhuis of revalida-
tiecentrum? Of gaat uw mantelzorger op 
vakantie? Dan bent u welkom bij Talma Urk 
om verzorgd te komen logeren. Naast pro-
fessionele zorg en verpleging, kunt u gebruik 
maken van de faciliteiten die onze locaties 
bieden.

Wonen met zorg
Bij Talma Haven of Talma Het Dok woont 
u zoals thuis: veilig en vertrouwd. Op beide 
locaties ontvangt u alle service en zorg die 
u wilt. In de huiskamers van de afdelingen 
kleinschalig wonen komen onze bewoners 
dagelijks samen om activiteiten te onderne-
men. De bewoners creëren op deze manier 
een dagritme, stimuleren elkaar om mee te 
doen aan activiteiten en ontmoeten elkaar. 

Contactgegevens
Stichting Zorgcentrum Talma Urk
Ankerplaats 2
0527-681735
8321 RT Urk
info@talma-urk.nl
www.talma-urk.nl
 facebook.com/TalmaUrk  
 twitter.com/TalmaUrk

Ankerplaats 2, 8321 RT Urk • Telefoon 0527-681735 • www.talma-urk.nl

Thuiszorg is 24 uur per dag 
bereikbaar: 0527-745835


