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“U hebt de grenzen van de aarde bepaald,
zomer en winter, U hebt ze gevormd.” (Psalm 74 : 17)

Een dik pak sneeuw, een stevige storm, of juist een zwoele zomeravond. In Nederland 
kennen we het allemaal. Maar niet overal zijn de seizoenen hetzelfde. In Nederland 
valt er vaak sneeuw in de winter, terwijl dat in Israël bijvoorbeeld maar weinig voor-
komt. De zomers in Israël zijn weer veel warmer en droger dan in Nederland. 

Over de verschillende seizoenen staat niet veel in de Bijbel. Maar dat er verschillende 
seizoenen bestaan wordt al in het verhaal van de schepping verteld. Aan Noach vertelt 
God dat de verschillende seizoenen hun eigen functie hebben: de tijd om te zaaien en 
de tijd om te oogsten. Seizoenen waren in de tijd van de Bijbel nog belangrijker dan 
bij ons. De mensen waren voor een goede oogst afhankelijk van de regen in het voor- 
en najaar. De seizoenen bepaalden zelfs wanneer het een geschikt moment was om 
oorlog te voeren (2 Sam. 11 : 1). In Jacobus 5 vergelijkt de schrijver zijn lezers met een 
boer die geduldig wacht op de oogst. Net als deze boer moeten de gelovigen geduldig 
blijven wachten totdat de Heer komt. 

Mensen ervaren in hun eigen leven ook de wisseling van de seizoenen. Je wordt 
geboren, groeit op, je wordt ouder en je sterft. In Prediker 3 lezen we dat er voor alles 
een tijd, een eigen seizoen is. Wat een troost mag het zijn dat God een Vader van alle 
tijden is, van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
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De maatschappij verandert snel en ingrijpend. Marktwerking, vergrijzing, privatisering en individualisering; 
maakten dat er eisen werden gesteld aan de zorg. Bureaucratie, controle en standaardisatie gaan ten koste 
van het gevoel van bewegingsruimte van zowel de professional als de cliënt. Waar is de cliënt? En waar is 
de vakman, vakvrouw? 

De komende jaren komt er weer 
meer geld voor de ouderenzorg. Om 
in aanmerking te komen voor ‘extra 
budget’ heeft de minister ons gevraagd 
een verbeterplan in te leveren bij het 
zorgkantoor. In het najaar hebben we 
hier met elkaar hard aan gewerkt en 
er ligt nu een plan op hoofdlijnen. We 
zijn nog niet klaar. De teamleiders gaan 
met hun teams aan de slag om een 
jaarplan te maken gericht op de cliënt 
vanuit: vakmanschap, ondernemer-
schap en eigenaarschap!

De ouderenzorg verandert in onze 
Talma huizen en in de thuissituaties en 
wij spelen  hierop in door te bewegen. 

Zelforganisatie is een prachtige manier 
om de zorg zo dicht mogelijk rond 
de cliënt (zorgvrager) te organiseren. 
Medewerkers mogen weer gaan doen 
waar ze ooit voor gekozen hebben. Het 
draait tenslotte om warme, betrokken 
ouderenzorg. Gelukkig is dat nooit weg 
geweest bij onze ‘Talma Urk’. Laten we 
er samen en met elkaar de schouders 
onder zetten in het nieuwe jaar.                  

Veel collega-zorgaanbieders in het 
land hebben te maken met een krappe 
arbeidsmarkt voor zorgpersoneel. 
Het is een grote uitdaging om voor 
nu en de toekomst voldoende perso-
neel te hebben en te houden. Tot nu 
toe kunnen wij nog voldoende Urker 
medewerkers aantrekken. Daar zijn 
we erg blij mee. Neemt niet weg dat 
ons P&O-team alert is en dat we ons 
ook voor 2019 in blijven zetten in het 
opleiden en scholen van medewerkers 
en teams.        

In dit decembernummer nemen we u 
en jullie mee met een terugblik over 

2018 en de uitdagingen voor 2019. We 
wensen u en jullie veel lees- en puzzel-
plezier. 

Dank aan allen die een bijdrage hebben 
geleverd aan de totstandkoming van 
dit Talma Nieuws wintermagazine. 

Een ieder Gezegende Kerstdagen en 
een voorspoedig 2019 gewenst! 

Met een warme groet,

Wilfred Muller
Bestuurder Talma Urk

‘Vakmanschap en gezond 
verstand mogen weer!’

Laten we er samen en met 

elkaar de schouders onder 

zetten in het nieuwe jaar
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Nieuws

Update nieuwbouw 

Talma Oslolaan in ontwerpfase
Nadat in juli 2018 de realisatie-
overeenkomst is getekend tus-
sen Talma Urk en de gemeente, 
kon het ontwerpteam Talma Urk 
verder aan de slag. Zij zijn volop 
bezig met de nadere uitwerking 
van het voorlopig ontwerp voor de 
nieuwbouw aan de Oslolaan. 

Arno Aarts, projectleider van HEVO, 
is de voorzitter van het ontwerpteam. 
Daarnaast bestaat het team uit Gerben 
ter Horst en Albert Dunning van Korf-
ker Architecten, Rutger Dijkstra van 
constructeur Goudstikker de Vries,  
Arthur van Wijk van Nederlandse 

Installatie en Adviesgroep, Richard 
Kool en Wilfred Muller namens Talma 
Urk. Het ontwerpteam werkt van grof 
naar fijn de bouwplannen uit, van voor-
lopig ontwerp naar definitief ontwerp. 
Daarnaast is er veel contact met de 
gemeente Urk met betrekking tot de 
bestemmingsplan procedure.

Gesprek met bewoners
In de achterliggende maanden is er 
met omwonenden gesproken over de 
plannen. Onderwerpen als verbeterin-
gen voor de parkeerruimte en speel-
ruimte voor de kinderen kwamen aan 
bod. Daarnaast is er ook gesproken 

over het uitzicht, aanpassingen van de 
gevel en dergelijke zaken. 

Nabootsen met Playmobil
Ook met de Cliëntenraad is gespro-
ken over de plannen en zijn de ideeën 
uitgewisseld. Hetzelfde geldt voor 
een delegatie van verzorgenden en 
verpleegkundigen (de VAR = verpleeg-
kundige adviesraad van Talma Urk). 
Het gesprek ging met name over de 
(zorg)logistiekprocessen en mogelijk-
heden binnen de bouwkundige kaders. 
Aan de hand van een Playmobilsessie 
en tekeningen op schaal, konden de 
aanwezigen zich een klein beetje ver-
plaatsen in de nieuwe omgeving. Door 
deze werkwijze ontpopt zich een mooi 
woon-zorgcomplex, waarbij het wonen 
centraal staat en er veel ruimte is voor 
ontmoeten. 

Aanmelden Oslolaan
Belangstellenden voor de Oslolaan 
kunnen in maart 2019 een vragenlijst 
verwachten, waarna Talma Urk een 
voorselectie start voor potentiële 
bewoners. Ook interesse voor de 

zorgappartementen aan de Oslolaan? 
Aanmelden voor de belangstellenden-
lijst is nog mogelijk. 
Criteria voor toewijzing is een zorgindi-
catie (VPT = volledig zorgpakket thuis, 
MPT = modulair pakket thuis, Zvw = 
Zorgverzekeringswet of Wmo = Wet 
maatschappelijke ondersteuning) of de 
leeftijd van 75+.              
                  
Bel voor meer informatie en opgave 
voor de belangstellendenlijst naar de 
cliëntadviseur van Talma Urk, Willie 
ten Napel-Korf via 0527-681735 
(maandag, dinsdag en donderdag 
tussen 10.00 en 15:00 uur).

Daarnaast is er veel 

contact met de gemeente 

Urk met betrekking tot 

de bestemmingsplan 

procedure.

Ook interesse voor de 

zorgappartementen aan 

de Oslolaan?
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Locatie

Gemeente
Plaats
Adres
Kadastraal
Nummer

Wijzigingen

-

Kleine wijzigingen ivm verdere uitwerking voorbehouden
Voor constructieve gegevens, zie tekeningen en berekeningen constructeur.
Maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden.

Algemene opmerkingen

ZUIDZIJDE

3000+

PEIL

6300+

PEIL

OOSTZIJDE (Oslolaan)

OOSTZIJDE (Oslolaan)

3700+

PEIL

6700+

PEIL

10000+

PEIL

5000+

PEIL

OSLOLAAN

NOORDZIJDE

TALMA

WESTZIJDE ('aan de dijk')

A0

bladnr:plannr:

fase:

Stichting Zorgcentrum Talma Urk
Ankerplaats 2
8321 RT  Urk

Nieuwbouw 2e zorgcluster
Urk

ontwerp:

getekend:

schaal:

formaat:

ir. W.P.G. ter Horst
datum:

gewijzigd: 01.
02. 05.

04.

03. 06.

Auteursrechten voorbehouden
Onverminderd de bepalingen van de auteurswet heeft de architect het uitsluitend recht
van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen,
schetsen, tekeningen, modellen, enz. Het ter hand stellen van de ontwerpen,
tekeningen, enz. geeft niet het recht deze zonder toestemming van de architect al of
niet gewijzigd uit te voeren of te doen uitvoeren, evenmin deze stukken te tonen aan
derden die ze te eigen behoeve of in het belang van anderen in strijd met de
auteurswet zouden willen aanwenden.

Postbus 110
8300 AC Emmeloord

Sportlaan 12
8302 AZ  Emmeloord

T (0527) 69 99 99

info@korfker.nl
www.korfker.nl

plan:

opdrachtgever:

-20K150549 VOTW
 1:100

22-11-2018
Voorlopig Ontwerp

Gevels
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Toekomst

Extra handen, meer nabijheid en meer persoonlijke aandacht!

Talma Urk investeert  
in haar medewerkers

ActiZ overhandigde 30 oktober de publicatie ‘Aan 
het werk in het verpleeghuis’ aan minister Hugo 
de Jonge en Helma Lodders, voorzitter van de 
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. Ook Talma Urk zet extra middelen in voor 
de invoering van het Kwaliteitskader Verpleeg-
huiszorg. Zo investeert de organisatie volop in 
het aantrekken van nieuwe medewerkers, worden 
bestaande medewerkers aangemoedigd om zich 
te ontwikkelen en nieuwe dingen te leren en maakt 
Talma Urk gebruik van nieuwe technologie.

Meer aandacht voor welzijn
De instroom van nieuwe medewerkers 
is divers: naast verzorgenden en ver-
pleegkundigen gaat het ook om mede-
werkers welzijn, huiskamer assistenten, 
gastvrouwen en -heren. Een andere 
teamsamenstelling zorgt er ook voor 
dat er naast de zorgtaken meer aan-
dacht is voor het welzijn van bewoners. 
De komst van nieuwe medewerkers 
betekent een paar extra handen en 
ogen op drukke momenten, meer 
nabijheid in de huiskamers en meer 
persoonlijke aandacht voor bewoners. 

Leren en ontwikkelen
Naast het werven van nieuwe mede-
werkers, zet Talma Urk zich ook volop 
in voor opleidingen voor bestaande 
medewerkers. Blijven leren en ontwik-
kelen vergroot de kwaliteit van zorg en 
levert een belangrijke bijdrage aan het 
binden en boeien van onze medewer-
kers. Voor Talma Urk is het reëel om de 
komende jaren telkens 85 procent van 
het geld aan ‘extra handen aan het bed’ 
te kunnen besteden en 15 procent voor 
technologie.  

Grenzen arbeidsmarkt bereikt
In 2018 zijn goede stappen gezet, 

maar het wordt steeds duidelijker dat 
ook Talma Urk tegen de grenzen van 
de arbeidsmarkt aanloopt. Er zijn al 
regio’s waar zorgorganisaties plaat-
sen leeg moeten laten, omdat zij niet 
voldoende personeel kunnen vinden. 
Op Urk ervaren we dat nog niet zo 
sterk. Urk kent veel jongeren waarvan 
een deel graag op Urk wil blijven en in 
de zorg wil werken. Talma Urk bereidt 

zich voor op een toekomst waarin 
we de zorg voor een groeiende groep 
ouderen kunnen blijven organiseren. 
Investeren in alleen personeel is niet 
voldoende. Willen we in de toekomst 
goede zorg kunnen blijven bieden, dan 
zijn er ook andere oplossingen nodig. 
Met name technologische en digitale 
ontwikkelingen gaat Talma Urk daarom 
veel meer benutten. 

Urk kent veel jongeren 

waarvan een deel graag 

op Urk wil blijven en in de 

zorg wil werken. 
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Activiteiten

Bewonersvakantie
Bewoners van Talma Haven en Het Dok reisden in september met de 
Talma-bus af naar Hollandscheveld om daar samen te genieten van 
een heerlijke vakantie. De groep bestond uit veertien bewoners en 
zeven professionals. Het gezelschap genoot onder andere van een 
heerlijke high tea, bracht een bezoek aan een advocaatproeverij en 

deed veel gezellige activiteiten samen. Hoogtepunt van de week was 
het bezoek aan dierentuin Wildlands in Emmen. Het stralende zonnetje 
die dag, de verschillende dieren en de gezellige sfeer zorgden voor een 

geslaagd uitstapje. Collega’s vanuit Urk kwamen een handje helpen, 
zodat iedereen in de rolstoel mee kon. De groep kijkt terug op een 

geslaagde midweek!
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Agenda

Decemberactiviteiten 
20  Het Talmakoor treedt 

donderdagochtend 
20 december op in 
Talma Haven. Het koor 
zingt verschillende 
kerstliederen. Aanvang: 
10.00 uur. 

24  Eiland Urk verzorgt op 
kerstavond een optreden 
in Talma Haven. Het 
concert begint om 19.00 
uur. 

20  In Het Dok is donderdag 
20 december een  
gezellige kerstmiddag. 
Aansluitend vindt het 
kerstdiner plaats.  
Aanvang kerstdiner:  
16.30 uur. 

29  Zin in oliebollen? 
Zaterdag 29 december is 
er een oliebollenverkoop 
in Talma Haven. De 
lekkernijen zijn vanaf 
15.00 uur te koop.

18  55-plussers zijn dinsdag 
18 december welkom 
in Talma Haven voor 
een heerlijk kerstdiner. 
Opgeven van tevoren is 
verplicht. Het diner start 
om 17.00 uur. 

22  Geke’s Tiental treedt 
zaterdag 22 december  
op in beide locaties.  
De zangsamenkomst 
start in Talma Haven om 
15.30 uur, in Het Dok om 
16.30 uur.

07  In Het Dok is maandag-
ochtend 7 januari een 
nieuwjaarsbijeenkomst. 
Iedereen is vanaf 10.15 
uur welkom. 

JANUARI
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Nieuws

Een leerzame dag voor de medewerkers van Talma Urk

Terugblik Dementie Carrousel 
Meer dan zeventig medewerkers bezochten 2 oktober het dementie 
carrousel van Talma Urk. Tijdens een studiedag in Utrecht afgelopen 
mei, was door een aantal collega’s veel nieuwe kennis vergaard over 
het onderwerp dementie. Dit werd tijdens de carrousel doorgegeven 
aan de andere medewerkers van Talma Urk. 

Door middel van workshops kwamen 
verschillende thema’s rondom het 
onderwerp aan bod. Zo was er een 
workshop over de verschillende soor-
ten dementie, over prikkelverwerking, 
over houding en communicatiestijlen 
en ook kreeg de omslag van taakge-
richt- naar persoonsgericht werken 
de aandacht. Na afloop van de avond 

kregen alle deelnemers een handrei-
king met de besproken theorie mee 
naar huis. Op deze manier kan ieder-
een de nieuwe kennis gebruiken tijdens 
het handelen op de werkvloer. De 
deelnemers reageerden enthousiast: 
“Het was een leerzame en geslaagde 
avond!”

Chauffeurs volgen training
Vrijwilligers en personeelsleden hebben in de afgelopen periode een training gevolgd voor het 

rijden in de rolstoelbus van Talma Urk. Bert van Slooten, bedrijfsleider van taxibedrijf  
Van Slooten, kwam op vier verschillende momenten langs om de training te 

verzorgen. Hij leerde de deelnemers allerlei vaardigheden die belangrijk zijn voor 
veilig rolstoelverkeer. Het eerste deel van de training bestond uit theorie, het 
laatste deel richtte zich op de praktijk. Alle vrijwilligers en personeelsleden 
kijken met enthousiasme terug op de training en rondden deze succesvol af. 
Vanaf 2 januari worden zij ingezet bij het dagbestedings-
vervoer van Talma Urk. 
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In memoriam

In memoriam 
Naam         Overlijdensdatum
Dhr. P. Bakker        05-01-2018
Mevr. G. Korf-Bakker       19-01-2018
Dhr. W. de Borst        19-01-2018
Dhr. J. Baarssen        24-01-2018
Mevr. M. Kramer-van den Berg      28-01-2018
Mevr. M. van Slooten-Kapitein      19-02-2018
Mevr. W.T. van Slooten-Martens      20-02-2018
Mevr. K. van Bergen-Baarssen      03-03-2018
Dhr. K. Romkes        19-03-2018
Dhr. M. de Boer        21-03-2018
Dhr. L. Visser        25-04-2018
Dhr. H. Koffeman       10-06-2018
Dhr. L. Post        18-06-2018
Mevr. J. Hakvoort-Bakker      27-06-2018
Mevr. F. van de Berg-Akkerhof      01-08-2018
Mevr. M. Leegwater-Kramer      18-08-2018
Mevr. K. Wakker-Aalderson      04-09-2018
Dhr. J. Wakker        26-09-2018
Mevr. A. Bakker-Ras       27-09-2018
Mevr. A. Nentjes-Ras       02-10-2018
Mevr. M. van den Berg       22-10-2018
Dhr. A. Hoekman       28-10-2018
Mevr. J. van Slooten-Nentjes      02-11-2018
Mevr. A. Bakker-Boer       24-11-2018
Mevr. J. Kramer-Snoek        28-11-2018
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Talma Urk zet zich actief in op het gebied van hygiëne en het voorko-
men van infecties. De Hygiëne-en Infectiepreventiecommissie bezocht 
in het najaar het congres ‘Aanpak antibioticaresistentie in de ouderen-
zorg’. “Een leerzaam en interessant congres’’, aldus de commissie.   

Iedereen draagt bacteriën bij zich, 
van sommige bacteriën kun je ziek 
worden. Om te herstellen van zo’n 
ziekte, is antibiotica nodig. Doordat 
antibiotica veel gebruikt wordt, kunnen 
bacteriën ongevoelig worden voor de 
antibiotica. Dit wordt antibioticaresis-
tentie genoemd (of BRMO: Bijzonder 
Resistente Micro-Organismen). Een 
gevolg hiervan is dat ziektes moeilijker 
behandelbaar zijn en mensen langer 
en ernstiger ziek blijven. Vooral voor 
kwetsbare mensen zijn de resistente 
bacteriën een probleem. 

In ziekenhuizen en verpleeghuizen, 
ook in Talma Urk, komen BRMO voor. 
Een BRMO verspreidt zich makkelijk 

van cliënt naar cliënt, bijvoorbeeld via 
de handen van de medewerkers. Om 
er voor te zorgen dat een BRMO zich 
niet verspreidt, is het belangrijk dat 
medewerkers hygiënisch werken. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het dragen van 
handschoenen en een halterschort bij 
huishouding en verzorging van cliënten 
met een BRMO. 

“Op het congres hebben we veel 
nieuwe dingen geleerd en zijn we ons 
nog meer bewust geworden van het 
belang van hygiënisch werken. De din-
gen die we geleerd hebben, gaan we 
overdragen aan onze collega’s.’’ 

Vragen over BRMO of infectiepreven-
tie? Neem contact op met de hygiëne-
commissie, op de foto v.l.n.r. Jannie 
van den Berg, Debora Mars, Willie 
Bakker en Geerdine Post. Theressa de 
Vries ontbreekt op de foto. 

Aanpak BRMO in ouderenzorg

Hygiënecommissie bezoekt congres

Nieuws

Een BRMO verspreidt 

zich makkelijk van cliënt 

naar cliënt, bijvoorbeeld 

via de handen van de 

medewerkers
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Vrijwilligers

Sommige werknemers doen naast hun werkzaamheden bij Talma  
Urk, ook vrijwilligerswerk. Alice van Urk en Herma van der Heijden  
zijn actief bij de First Responder. Bas van Bezooijen rukt uit met de 
KNRM. 

Herma werd via haar dochter enthou-
siast voor de First Responder. “Ik vond 
het belangrijk om naast mijn werk en 
gezin, ook iets te doen voor de maat-
schappij. Zodoende kwam ik in 2011 
bij de First Responder terecht. Naast 
de diensten die we draaien, hebben we 
eens per veertien dagen een bijscho-
ling. Het kost veel tijd, maar Urk heeft 
er echt iets aan. Inmiddels kan ik wel 
zeggen dat het echt mijn passie is 
geworden”, vertelt Herma glimlachend.

Alice van Urk is ongeveer vier jaar actief 
bij de FRS. “Het trok mij eigenlijk altijd 
wel, al is het best moeilijk als het niet 
lukt om iemand te helpen. Vooral als 
er bekenden of kinderen bij de situatie 
betrokken zijn, is het heftig. Wij doen 
altijd ons uiterste best om bijvoorbeeld 
weer een hartslag te krijgen, maar lukt 
dat niet, dan weten we dat God onze tijd 
heeft vastgesteld.” Herma vult aan: “Het 
blijft elke keer spannend. De adrenaline 
schiet door je lijf als er een melding bin-

nenkomt. Als je dit vrijwilligerswerk doet 
is het belangrijk dat je gezin het onder-
steunt, want tijdens een dienst kun je op 
elk moment opgeroepen worden.” 
Het personeel van de FRS volgt een 
interne opleiding van een jaar. Het 
team bestaat uit twaalf personen die 
in duo’s dag- (6-18) of nachtdiensten 
(18-6) draaien. “We zijn allemaal totaal 
verschillend, jong, oud, verschillende 
achtergronden en diverse beroepen, 
maar samen zijn we een hecht team. 
Per jaar krijgen we ongeveer 280 
oproepen. We hebben een vertrou-
wenspersoon om situaties mee na te 
bespreken, daarnaast zien we ook om 
naar elkaar na heftige gebeurtenissen.’’

“Ik vind het belangrijk om naast mijn werk en gezin, ook iets te doen voor de maatschappij”

Werknemers met bijzonder vrij willigerswerk

Herma van der 
Heijden (links)  
en Alice van Urk.
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Vrijwilligers

Bas is begin dit jaar begonnen met zijn 
vrijwilligerswerk bij de KNRM. Voorheen 
was dit niet te combineren met zijn 
werk in Lelystad. Maar, met zijn huidige 
werk op Urk en steun vanuit Talma Urk 
twijfelde Bas niet langer, hij gaf zich op: 
“De actie op het water en het doel van 
de organisatie sprak mij aan. Na mijn 
aanmelding ging ik voor het eerst mee 
op de boot. Ik ervoer hoe het was om in 
het water te liggen, dat was best ang-
stig. Na drie maanden proeftijd ben ik 
nu aspirant-opstapper bij de KNRM. Elke 
uitruk is weer anders en je houdt je met 

veel verschillende dingen bezig, want 
tijdens een uitruk zijn de rollen verschil-
lend. De ene keer vaar je, de andere keer 
ben je verantwoordelijk voor de EHBO.”
Bas merkt dat hij zijn collega’s van de 
KNRM ook op andere plekken tegen-
komt. “We hebben allemaal een cursus 
AED en reanimatie gehad. Laatst was 
er een reanimatiemelding in de buurt, 
dan merk je dat andere vrijwilligers van 
de KNRM daar ook naartoe snellen om 
hulp te bieden.”
De vrijwilligers, zowel Alice en Herma, 
als Bas staan tijdens hun dienst altijd 
op scherp. Bas vertelt: “Ik heb mijn 
fietssleutel altijd in mijn broekzak, want 
bij een melding moet ik zo snel moge-
lijk weg. Het team bestaat uit ongeveer 
dertig personen en iedereen is 24/7 
beschikbaar.” Gemiddeld rukt de KNRM 

zo’n zestig keer per jaar uit.  
Ondanks het zware vrijwilligerswerk 
zijn ze het alle drie eens: het helpen van 
mensen is het mooiste aan hun vrijwilli-
gerswerk. “Je bent een helpende factor 
en als je mensen kunt helpen, ga je 
altijd met een goed gevoel weg”, aldus 
Alice van Urk.

Enthousiast geworden na het 
lezen van deze verhalen over 
vrijwilligerswerk bij de FRS 
of KNRM? Beide organisaties 
kunnen altijd nieuwe vrijwilligers 
gebruiken. Bezoek de websites 
voor meer informatie of drink 
een bakje koffie met Bas, Alice 
of Herma.

“Ik vind het belangrijk om naast mijn werk en gezin, ook iets te doen voor de maatschappij”

Werknemers met bijzonder vrij willigerswerk

De vrijwilligers, zowel 

Alice en Herma, als Bas 

staan tijdens hun dienst 

altijd op scherp.
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Kerstgroet

“Voor iedereen wen-
sen wij gezegende 
kerstdagen en een 
goede gezondheid 
in 2019.” - Jennie 
Bakker, Alie Romkes 
en Tineke Korf

“Wij willen de zus-
ters bedanken voor 
hun goede zorg en 
wensen iedereen 
een gelukkig nieuw-
jaar.” - Gerrit Kruithof 
en Loes van Veen

De Thuiszorg van Talma Urk wenst u 
allemaal gezegende feestdagen en 
hoopt dat iedereen een liefdevol en 
voorspoedig nieuwjaar tegemoet mag 
gaan.” - Alita Altena 

“Wij hopen dat iedereen 
een gezegend kerstfeest 
mag hebben en hopen jul-
lie allemaal volgend jaar 
weer op de activiteiten te 
mogen begroeten.” 
Petra Kalter, Corine Kramer 
en Janna-Lena de Boer

Speciaal 
voor deze editie van 

Talma Nieuws vroeg de 
redactie aan medewerkers, 

vrijwilligers en bewoners wat 
zij de lezers toe wilden wen-

sen voor de feestdagen of aan 
wie zij de speciale groetjes 

wilden doen. Het leverde 
leuke foto’s en mooie 

wensen op!
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Kerstgroet

“Lummie is bes 
geworden en doet 
de groetjes aan 
haar pasgeboren 
neefje of nichtje, 
de baby is nu nog 
niet geboren, maar 
rond de kerst wel! 
Klaasje wil ieder-
een een goede 
kerst toewensen.” 
Klaasje van Eerde 
en Lummie Kramer 

“Team Huishouding wenst u 
allemaal gezegende kerst-
dagen en een gelukkig nieuw-
jaar.” - Team Huishouding “Tijdens de feest-

dagen en in het 
nieuwe jaar wensen 
wij iedereen een hart 
vol warme zorg toe.” 
Collega’s Talma Urk

“Hopelijk zien wij u in 
2019 allen terug aan de 
balie van Talma Haven.” 
Berdien Loosman en 
Janine Molenaar

“Mijn wens is voor iedereen 
een fijn en muzikaal jaar in 
2019.” - Louw Kramer

“Talma Services wenst 
u een culinair 2019.” 
Talma Services
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Woordzoeker 
De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden vaker 
gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters een zin. 

Aroma
Ballen
Bier
Boom
Diner
Engel
Ezel
Fakkel
Familie
Feest
Film

Haard
Helder
Hotel
Hulst
Jezus
Jozef
Jurk
Kaart
Karaf
Kerk
Kleed

Lampjes
Maria
Muts
Oven
Pakket
Piek
Rood
Schilderij
Servet
Sneeuw
Spar

Ster
Televisie
Toast
Toetje
Toost
Volkstelling
Wensen
Wijn

Naam:

Adres: 

Woonplaats:

Telefoon:

Oplossing:
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Puzzel

Winterpuzzel
De winterpuzzel opgelost? Lever 
de oplossing voor 8 maart 2019 in 
bij de balie van Talma Haven of bij 
Joke Post in Het Dok. Het antwoord 
mailen mag ook, dit kan naar 
info@talma-urk.nl. Uit alle goede 
inzendingen wordt een winnaar 
getrokken.

De puzzel in de vorige editie van Talma 
Nieuws leverde weer veel inzendingen op. 
Tiny van Bezooijen en Cees Pasterkamp 
kwamen als gelukkige winnaars uit de 
bus. Zij ontvingen een leuke attentie van 
Talma Urk.
De goede oplossing luidde:
Het zonnetje warmt ons in de zomer op.
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Informatie

Kom logeren in Talma Haven of Talma Het Dok

Waar kan ik op Urk terecht 
voor tijdelijk verblijf? 
Tijdelijk verblijf is er voor men-
sen die zorg nodig hebben, maar 
tijdelijk niet thuis kunnen wonen. 
Talma Urk helpt u graag, zodat 
u kunt aansterken en herstellen, 
bijvoorbeeld na een ziekenhuis-
opname. Tijdelijk verblijf is er ook 
voor de laatste levensfase (pallia-
tieve zorg). 

Tijdelijk verblijf wordt ook wel Eerste-
lijns Verblijf (ELV) genoemd. ELV is er 
voor ouderen die door ziekte en bijko-
mende problemen tijdelijk niet thuis 
verzorgd kunnen worden. De huisarts 
of uw behandelend arts kan u doorver-
wijzen. U behoudt uw eigen huisarts 
of kiest voor de arts die aan Talma Urk 
verbonden is. In de meeste gevallen 
is er in de Talma Het Dok of in Talma 
Haven een eenpersoonskamer voor u 
beschikbaar, waar het nodige aanwe-
zig is. Ons enthousiaste team bestaat 
uit professionele krachten én vrijwil-
ligers. U kunt rekenen op uitstekende 
zorgverlening, gezelligheid, goed eten 
en onze 24 uurs aanwezigheid. Er zijn 
gemeenschappelijke ruimtes waar u 
andere bewoners ontmoet. We zorgen 
samen voor levendigheid en activitei-
ten. We eten gezamenlijk, maar in uw 
eigen kamer eten is ook mogelijk.

Tijdelijk verblijf in Talma Het Dok en 
Talma Haven is er voor mensen met 
een tijdelijke zorgvraag die niet thuis 
kan worden opgelost, zoals:
• Ouderen die na een ziekenhuis-

opname nog onvoldoende hersteld 
zijn om naar huis te gaan.

• Thuiswonende mensen die door 
ziekte of bijkomende problemen 
tijdelijk niet thuis verzorgd kunnen 
worden. 

• Thuiswonende mensen van wie de 
mantelzorger overbelast is geraakt.

• Thuiswonende mensen die op een 
vaste dag in de week/maand een 
nacht elders willen logeren om hun 
familie in de thuissituatie vrij te 
geven.

• Ouderen die wachten op opname in 
een revalidatieafdeling of verpleeg-
huis.

In Talma Het Dok en Talma Haven zijn 
de kamers kleinschalig en sfeervol 
ingericht met voldoende ruimte voor 
mensen in een rolstoel. Voor eten en 

drinken wordt gezorgd. Er zijn kamers 
van 30 tot 45 vierkante meter beschik-
baar. Daar is het nodige aanwezig 
zoals een bed, beddengoed, tafel met 
stoelen en een kledingkast. Kleine per-
soonlijke spullen van thuis mogen mee 
als u dat wilt. ELV wordt vergoed door 
uw zorgverzekeraar vanuit de zorgver-
zekeringswet (Zvw). 

Meer weten? Neem contact op met 
Willie ten Napel-Korf via 0527-
681735 of neem contact op met één 
van onze wijkverpleegkundigen, te 
bereiken via 0527-745835.
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Nieuws

Nieuwe voorzitter 
Raad van Toezicht
Albert Brouwer, voorzitter van de Raad van Toezicht, 
draagt de voorzittershamer over aan Jelbert Kramer. 
Albert (links op de foto) is ruim tien jaar lid geweest 
van de Raad van Toezicht. Hij vervulde eerst de rol 
van vicevoorzitter en was het laatste jaar voorzitter. 
Vanaf 1 januari 2019 is Jelbert de nieuwe voorzitter 
van de Raad van Toezicht Talma Urk.

Vedermethode is groot succes
Ciska de Boer en Christel Heukers brachten onlangs de Vedermethode 
in de praktijk bij het kleinschalig wonen. Met deze methode wordt het 
lange termijngeheugen van dementerende ouderen aangesproken. Dank-
zij herkenbare, positieve herinneringen neemt hun zelfvertrouwen toe.

“Ons hoofddoel was om meer plezie-
rige momenten te creëren voor de 
bewoners van het kleinschalig wonen. 
De eerste keer dat we de Vederme-
thode in praktijk brachten, kozen we 
voor het onderwerp: de boerderij. We 
droegen allebei een overal en 
een hoed en lieten groen-
ten, stro en een jutezak 
rondgaan. Daarnaast 
waren er dieren aan-
wezig, die de bewoners 
konden aaien. Iedereen 
deed actief mee en 

we zagen de cliënten echt opbloeien. 
We sloten af door ‘Boer wat zeg je van 
mijn kippen’ te zingen en iedereen, 
zelfs de ernstig dementerende cliën-
ten, zong uit volle borst mee. 
Zowel wij als de cliënten 

hebben ontzettend 
genoten. We 

gaan de Vederme-
thode zeker vaker 

toepassen’’, aldus 
Ciska en Christel. 

Welke tas komt 
het verst?
De medewerkers van Talma Urk hebben tijdens de 
personeelsattentieavond allemaal een kerstpakket 
gekregen; een handige trolleytas gevuld met heer-
lijke boodschappen. Als Talma Urk zijn wij benieuwd 
waar de tas naartoe reist. Ga je een uitstapje maken 
en neem je de trolley mee? Stuur een leuke, origi-

nele, ludieke of grappige foto in van jou 
met de Talma tas. De leukste foto wordt 
beloond met een mooie prijs. 

 
Foto’s insturen kan via  
p.kalter@talma-urk.nl.
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Oudste bewoonster

Talma’s oudste bewoonster

Mevrouw Van den Berg viert 
honderdste verjaardag
In een knusse kamer op de eerste 
verdieping van Talma Haven woont 
Talma’s oudste bewoonster en 
tevens oudste inwoner van Urk: 
mevrouw Van den Berg. Afgelopen 
juli mocht zij haar honderdste ver-
jaardag vieren. Tijdens het inter-
view zit mevrouw Van den Berg in 
haar stoel voor het raam, vergezeld 
door haar dochter en kleinzoon. Ze 
houdt van gezelschap, een praatje 
en mag graag lezen, vertelt ze.  

“Ik kan uren bezig zijn met het uitplui-
zen wie mensen op oude foto’s zijn. 
Het Urkerland lees ik elke week en het 
Urker Volksleven vind ik ook mooi, het 
duurt alleen wel even voordat ik alles 
heb gelezen, want ik gebruik een loep 
om de tekst en plaatjes te vergroten. 
De meeste mensen die op de foto’s 
van het Urker Volksleven staan, ken 
ik nog van vroeger. Daarnaast lees ik 
veel uit de Bijbel.” Het valt meteen op 
hoe pienter mevrouw Van den Berg 
nog is. Ze gaat niet meer naar bui-
ten, maar ondanks dat heeft ze nog 
genoeg andere bezigheden. “Ik lees 
veel en geniet van het gezelschap van 
mijn kinderen en kleinkinderen, ik ben 
al bij het vijfde geslacht gekomen. Ik 
weet nog goed dat ik de dochter van 
mijn kleindochter voor het eerst 
vasthield. Ze was meteen 
aan het krozen en wist 
gewoon dat ik van haar 
hield”, vertelt mevrouw 
Van den Berg met 
een glimlach. Haar 
kleinzoon vult aan dat 

ze daarnaast ook brieven schrijft. “Ik 
krijg altijd een brief als ik jarig ben, 
maar ook als er iemand ziek is, schrijft 
ze diegene een kaartje.”

Mevrouw Van den Berg beschouwt 
zichzelf als een gezegend mens. “Ik 
krijg zoveel zegeningen van de Heere, 
ik heb mijn verstand nog en mijn 
kinderen en kleinkinderen om mij heen. 
Op het verlies van mijn man na, heb ik 
eigenlijk weinig tegenslagen gehad in 
mijn leven. Daar ben ik erg dankbaar 
voor.” Door de vraag voor wie mevrouw 
Van den Berg een speciale kerstwens 

heeft, komt de ziekte van haar 
oudste kleinzoon ter sprake. 

“Ik hoop dat hij nog een 
tijd mag genieten van 
het leven. De Heere 
is altijd goed voor mij 

geweest en ik hoop dat Hij nu ook bij 
hem is. Op dit moment voelt hij zich 
goed en slaan de behandelingen aan, 
maar hij is erg ziek.”

Sinds haar 88e, dus al twaalf jaar, ver-
blijft mevrouw Van den Berg in Talma 
Haven. “Ik voelde mij meteen thuis. De 
oudere zusters zijn alert, maar de jonge 
zusters zijn ook lief voor me. Daarnaast 
vind ik de kost erg lekker.” En dat draagt 
bij aan het geheim om honderd jaar te 
worden, aldus mevrouw Van den Berg. 
“Ik kan nog lekker genieten van mijn 
kost, en mijn geheugen is nog goed. Tot 
slot krijg ik veel liefde van mijn familie. 
Zij zijn zo goed voor me. Mede dankzij 
hun liefde en bezoekjes heb ik deze 
gezegende leeftijd mogen bereiken.”
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Gedicht

Licht in de duisternis
Het feest van wachten 

Op het Licht in de duisternis 
Het feest van verwachten 

Wat nog niet is 
 

Verlangen naar de vrede 
Hopen op een veilig jaar 

Kerstmis brengt gevoelens 
Van respect voor elkaar

Verlangen naar de tijd 
Dat kerst voor iedereen kerst is 

Dat woorden bemoedigen 
En het Licht levensverrijkend is

Verlangen dat wordt geboren 
In het hart van ieder mens 
Het is kwetsbaar krachtig 
Net als de ware kerstwens
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Jubilarissen

Jubilea & pensionering
In het najaar mocht Talma Urk verschillende medewerkers feliciteren 
met een bijzonder jubileum. De medewerkers waren namelijk 12,5 jaar 
in dienst bij Talma Urk. Daarnaast namen we afscheid van een gewaar-
deerde collega, zij is inmiddels met pensioen. Iedereen werd met een 
persoonlijke toespraak in het zonnetje gezet. 

In Talma Haven was het 14 november 
feest, daar vierden Maria de Boer, Dia 
de Boer, Jeannine Hoefnagel, Erwin 
Ems, Ida Groen, Grietje Kaptein, Willie 
Korf, Loes van Veen, Willeke van Urk, 
Joanne den Hartog, Willemien de Vries 
en Nellie Ras dat zij 12,5 jaar in dienst 
zijn van Talma Urk. Daarnaast werd er 
deze ochtend afscheid genomen van 

receptioniste Alie van den Berg. Alie is 
vanaf november met pensioen. 

In Het Dok stond de koffie met taart op 
20 november klaar. Daar vierden Hettie 
van de Berg-Koffeman, Elly van Eerde- 
Visser, Annemarie Ras-Hakvoort en 
Willie de Vries-Visser dat zij 12,5 jaar in 
dienst zijn. Bewoners en personeels-
leden verzorgden een leuk optreden 
voor de dames.
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Blog

Bertha en Maria bloggen over hun dagelijkse werkzaamheden bij Talma Urk

‘De Talma Skoel’
Een nieuw initiatief is de samenwerking tussen Talma Urk en het 
Hoornbeeck College. Sinds afgelopen september werken studenten 
van de opleiding Helpende vier dagen in de week bij Talma Urk en krij-
gen één dag les in Talma Haven. Studenten kunnen op deze manier hun 
lessen op de werkvloer volgen. 

Wilfred Muller, de directeur van Talma 
Urk is positief over de samenwerking. 
“De theorie komt zo dichterbij het 
werk en het werk dichterbij de theorie. 
Onze medewerkers leveren regelma-
tig een deskundige bijdrage aan de 
lessen, waardoor ze zich nog meer 
bij de opleiding betrokken voelen. Op 
deze wijze horen studenten echt bij 
het team, zodat ze een goede kans 
hebben om na hun diplomering hier 
te mogen blijven werken”, vertelt hij 
opgetogen. 

Bertha van Slooten doet al een half 
jaar mee aan het project. “Ik voelde mij 
direct thuis tussen de werknemers van 
Talma. We worden goed begeleid en 
het werk brengt veel waardering met 
zich mee. Als een cliënt mij bedankt 
voor het helpen is mijn dag goed”, 
aldus Bertha (rechts op de foto). Ook 
Maria de Boer (links op de foto) is 
enthousiast: “In Talma Haven is er 
een speciale kamer waar we onze 
handelingen kunnen oefenen en waar 
de docent meekijkt of alles goed 

gaat. Tijdens de lessen komen er veel 
verschillende onderwerpen aan bod, 
dat maakt het leuk en interessant. We 
hebben al veel geleerd in de periode 
dat we hier zijn.” 

Op Facebook bloggen beide meiden 
over hun werkzaamheden en laten zij 
zien hoe hun dag eruitziet. Gezamenlijk 
voegen ze toe: “De samenwerking tus-
sen het Hoornbeeck en Talma Urk is 
ideaal voor ons, want op deze manier 
kunnen wij in anderhalf jaar twee diplo-
ma’s halen.”

Benieuwd naar de blogs van Bertha en 
Maria? Of op zoek naar meer informa-
tie over het project? Neem een kijkje op 
de Facebookpagina van Talma Urk. 
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Vrijwilliger

Evelien Wakker is al ruim vier jaar vrijwilliger bij Talma Haven

Hulde voor vrijwilligers 
Via haar schoonmoeder kwam Evelien Wakker-Jonkers (38), getrouwd 
met Michiel Wakker, terecht bij welzijnsorganisatie Caritas. “Ik was 
actief binnen verschillende functies en kwam uiteindelijk in Talma 
Haven terecht. Daar organiseer ik eens in de zoveel tijd een ontbijt-
buffet voor 55-plussers en bewoners. Een activiteit waar ik enorm van 
geniet’’, vertelt Evelien. 

Ruim vier jaar is Evelien actief als orga-
nisator van het broodbuffet. Door haar 
vrijwilligerswerk ontdekte Evelien haar 
passie: werken met ouderen. “Ik voer 
altijd leuke gesprekken met de bewo-
ners en je merkt dat ze het waarderen 
dat je er bent. Zij zien het broodbuffet 
als een uitje in eigen huis en dat snap 
ik heel goed. Als je hier woont, wordt 
je wereldje veel kleiner. Daarom vind 
ik het belangrijk dat alles goed wordt 
georganiseerd. Ik kan mij goed inleven 
in de situatie van de bewoners en vind 
het belangrijk dat zij hun eigenwaarde 
bewaren, daarom laat ik ze bijvoorbeeld 
zelf bidden en help ik alleen waar nodig.” 

Kerstontbijt
Een van de mooiste momenten uit 
Eveliens vrijwilligersdagen was het 
organiseren van het kerstontbijt samen 
met goede vriendin Wendelien Doorn-
bos. “Er konden honderd personen 
plaatsnemen aan het ontbijt, binnen 
no-time waren alle plaatsen bezet. De 
sponsoring van de Urker ondernemers 
was bijzonder. De een schonk brood, 
de ander beleg en ga zo maar door. 
Dat zorgde ervoor dat iedereen tegen 
een laag prijsje kon genieten van een 
heerlijk ontbijt.’’ 

Van vrijwilliger naar professional
Door het vrijwilligerswerk is Evelien 
erachter gekomen dat ze bij de bewo-
ners van Talma Urk echt haar passie 
heeft gevonden. Het bevalt haar zelfs zo 
goed dat ze een opleiding tot helpende 
is gestart. Ondanks dat Evelien gelukkig 
is dat ze haar passie heeft gevonden, 
brengt het ook een dubbel gevoel met 
zich mee. “Een paar maanden terug is 
mijn vader overleden. Hij wist dat ik de 
opleiding tot helpende zou starten en hij 
was daar erg trots op. Ik ben blij dat ik 
hem nog heb kunnen verzorgen, maar 
ik mis hem nog elke dag. Hij stond altijd 
voor mij klaar en ik voor hem. Door mijn 
opleiding kan ik anderen helpen die in 
dezelfde situatie zitten en dat brengt 
een goed gevoel mee.” 

Evelien heeft tijdelijk een pauze inge-
last in haar vrijwilligerswerk, maar is 
zeker niet van plan om te stoppen. 
Nadat ze haar opleiding heeft afge-
rond, is ze weer vaker te vinden tijdens 
het brood eten in Talma Haven. 

Geïnspireerd door het verhaal van  
Evelien Wakker? Caritas is altijd 
op zoek naar vrijwilligers voor het 
uitvoeren van verschillende taken bij 
Talma Urk, maar zeker ook bij andere 
organisaties. Steentje bijdragen? 
Neem contact op met Caritas Urk. 
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Keuken

Allergisch? Check de icoontjes!
Benieuwd welke ingrediënten onze gerechten, buffetten of maaltijden 
bevatten? Vraag aan de receptie of aan de gastvrouwen om de speciale 
allergenenmap. In deze map staat precies aangegeven door middel 
van icoontjes welke allergenen in de desbetreffende maaltijden zijn 
verwerkt. Daarnaast is de keuken van Talma Urk aangesloten bij PS in 
foodservice, deze centrale databank heeft de bestelde artikelen van 
Talma Urk gebundeld in een speciaal programma. De kok kan daardoor 
binnen vijftien minuten informatie verschaffen over eventuele allerge-
nen per gerecht.

Een allergeen is een stof die een aller-
gische reactie oproept bij mensen die 
daar gevoelig voor zijn. Bij een voed-
selallergie worden antistoffen aange-
maakt tegen eiwitdelen in bepaalde 

voedingsproducten. Allergische 
reacties komen op bepaalde producten 
vaker voor dan op andere producten. 
De Europese wetgeving heeft veertien 
stoffen als allergeen benoemd, de 

icoontjes op deze pagina geven aan 
welke dat zijn. In onze cateringmap en 
dagmenu’s zijn deze icoontjes terug te 
vinden. Vragen hierover? Neem con-
tact op met het keukenteam. 

Volgt u ons al?
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws  
binnen Talma Urk? Volg ons op social media!

 TalmaUrk     TalmaUrk     TalmaUrk     TalmaUrk

Volgorde icoontjes:
gluten (tarwe, rogge, gerst, 
haver, spelt, khorasantarwe), 
schaaldieren, ei, vis, pinda, soja, 
melk (inclusief lactose), noten 
(8 soorten), selderij, mosterd, 
sesam, sulfiet, lupine en week-
dieren.



Bereiding:
Gist oplossen volgens gebruiksaanwijzing op het zakje. Maak een dik 
beslag van losgeklopt ei, bloem, gist en melk, voeg het zout toe en roer de 
krenten en rozijnen erdoor. Bak een aantal plakken spek uit (in een hap-
jespan met deksel), schep het beslag er in een dikke laag overheen en laat 
de koek op laag vuur (met een deksel op de pan) gaar worden. Keer de 
koek om als de bovenkant droog en gerezen is. Schenk de volle melk voor 
de saus in een pan. Roer hier de custard, suiker, stroop en roomboter door. 
Verwarm de saus op het vuur. Serveer de  
dikkoek met saus. Eet smakelijk!
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Keuken

Recept van Talma Keuken

Winters genieten: Urker Dikkoek
Al vele generaties wordt op Urk dikkoek gegeten. Wanneer 
dikkoek voor het eerst gebakken werd, is niet bekend, maar 
de oudste inwoners weten zich te herinneren dat het recept 
vroeger bij hun thuis al op tafel stond. Het gerecht wordt vaak 
geassocieerd met de winter, maar kan eigenlijk het hele jaar 
door gegeten worden. Voor het maken van dikkoek zijn niet 
veel ingrediënten nodig, dus bij schaarste was dikkoek in 
vroegere tijden goede ‘kost’. Dikkoek wordt gegeten met een 
zelf gemaakte saus van custardpudding en stroop.

Wat niet veel mensen weten, is dat dikkoek ook wel maaierskoek 
genoemd wordt. Die naam is ontstaan in de tijd dat Urk nog een eiland 
was. ’s Zomers moesten de hooilanden van de Urker boeren gemaaid 
worden, er kwamen dan maaiers van elders om het onbekende 
werk te verrichten. De maaiers kregen vaak dikkoek voorgeschoteld, 
daarom de naam maaierskoek. 

Ingrediënten dikkoek:
• 1000 gram bloem
• 750 ml melk
• 10 gr zout
• 50 gr gist
• 1 ei
• 100 gr krenten 
• 200 gr rozijnen
• 100 gr boter
• ontbijtspek (in plakjes of blokje)

Ingrediënten voor de 
saus of het ‘doopien’:
• 1 liter volle melk
• 50 gr custard
• 50 gr suiker
• stroop naar smaak
• klontje roomboter

Wat niet veel mensen 

weten, is dat dikkoek ook 

wel maaierskoek genoemd 

wordt.
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Activiteiten

 Zingen, Sinterklaas en Urk in Wintersferen
De bewoners van Talma Haven en Het 
Dok genieten regelmatig van leuke acti-
viteiten. Van een kuiertje in de najaars-
zon tot samen opperdan naar Urk in Win-
tersferen. Geniet mee van de activiteiten 
door middel van deze fotocollage. 
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Activiteiten

 Zingen, Sinterklaas en Urk in Wintersferen



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


