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Maar ík vertrouw op U, HEERE.
Ik zeg: U bent mijn God!
Mijn tijden zijn in Uw hand; red mij
uit de hand van mijn vijanden en van mijn vervolgers. 
Psalm 31 : 15-16

Wat gaat de tijd toch snel! Waar blijft de tijd?
Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen.
Als je om je heen kijkt, lijkt het alsof er niets is dat bestendig is, dat blijvend is.
Mijn tijden – dat heeft iets van het voorbijgaande, het vluchtige, ons leven dat 
voortgestuwd wordt,
waarvan de uren, dagen, maanden, jaren voortvliegen. 
Opgestuwd worden – zonder dat wij ons daaraan kunnen ontworstelen.
Deze psalm geeft aan dat er nog iets anders is,
wat u hopelijk ook mag ervaren: dat de Heere boven de tijd staat, onze tijden in Zijn 
hand heeft.

Er is er Eén die niet aan verandering onderhevig is,
Die niet vergaat, Die van eeuwigheid tot eeuwigheid is.
God die dit alles, die ook de tijd die voortschrijdt geschapen heeft.
In het Nieuwe Testament wordt dat nog eens herhaald en bevestigd:
Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde – tot in eeuwigheid.
In Zijn hand zijn mijn tijden – zegt Psalm 31.
In de stroom van de tijd is er die vastigheid,
die God zelf ons geeft, namelijk: dat wij geborgen zijn in Zijn hand.

Meditatie



Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen. Een oud 
lied (JdH) dat nog vaak gezongen wordt op of rond oudjaar. Zo laten 
we met dit winternummer van het Talma Nieuws 2019 achter ons en 
zetten we de eerste stappen naar 2020.

De tijd is de meetlat waarlangs we het 
verleden, het heden en de toekomst 
leggen. Tijd kan snel gaan, maar als 
je wacht op iemand of je staat bij de 
bushalte, dan kan een kwartier wel een 
uur lijken te duren. 

Het is ook de tijd waarin de zorg volop 
in verandering is. Langzaam gaan we 
beseffen wat het resultaat is van het 
sluiten van alle verzorgingshuizen in 
Nederland. Beelden van schrijnende 
thuissituaties laten zien dat in de 
thuissituatie veel kan, maar niet alles. 
Veel hangt af van de mantelzorg en in 
hoeverre zij kunnen bijspringen. 

Zelfs op Urk waar het naar elkaar 
omzien en voor elkaar zorgen hoog 
in het vaandel staat, zien we door 
de tijd heen dat het moeilijker wordt 
voor vader en/of moeder te zorgen. 
De afstand richting Talma Haven of 
Talma Het Dok is groter geworden, 
omdat de zorgindicatie nu bepaalt of 
je er wel of niet heen kan. Gelukkig 

hebben we ter overbrugging het Talma 
Thuiszorgteam. Zij kunnen tot steun 
zijn thuis. 

Kijken we terug op 2019 dan is er heel 
hard gewerkt om Talma Urk gereed 
te maken voor de toekomstige zorg-
vraag. Vanuit de extra kwaliteitsgelden 
hebben we meer medewerkers kunnen 
aannemen en is het personeelsbe-
stand met ca. 40 medewerkers toege-
nomen in 2019. Richtinggevend daarin 
is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, 
dat de leidraad is geweest voor alle 
afdelingsplannen die de teamleiders 
hebben opgesteld.

In november is de laatste renovatie-
fase van Talma Haven afgerond. Res-
pect voor eenieder en de wijze waarop 
de werkzaamheden konden doorgaan 
tijdens de verbouwing. Gelukkig is dit 
voorbij en mogen we nu genieten van 
het resultaat. Twee mooie huiskamers 
en balkons. Voor de warme zomers is 
er (top)koeling aangebracht. Wat blijft 
is het continu werken en bouwen aan 
de wijze waarop we de zorg bieden 
aan onze ouderen op Urk. Of het nu 
Talma Het Dok is, of Talma Haven of 
Talma thuiszorg. In 2020 gaan we met 
elkaar aan de slag voor de ouderen op 
Urk.

In 2020 bestaat Talma Urk 55 jaar 
(Voor Anker), is Talma Haven 30 jaar 
oud en is Talma Het Dok 15 jaar oud. 

Voor velen zal dit de gedachten oproe-
pen van vervlogen tijden. Zo komen we 
weer op het punt ‘de tijd’ waarmee we 
zijn begonnen. 

We hopen dat u met dit Talma Nieuws 
een indruk krijgt wat we in 2019 heb-
ben gedaan. We kijken uit naar 2020 
om met elkaar verder te bouwen aan 
Talma Urk.

Gezegende kerstdagen en een voor-
spoedig nieuwjaar gewenst.
 
Een warme groet,

Wilfred Muller 
Bestuurder Talma Urk

‘Uren, dagen, maanden, jaren’

De tijd is de meetlat waarlangs 
we het verleden, het heden en 
de toekomst leggen. Tijd kan 
snel gaan, maar als je wacht 
op iemand of je staat bij de 
bushalte, dan kan een kwartier 
wel een uur lijken te duren. 
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Voorwoord
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Hanna en Marina volgen BBL-opleiding bij Talma Urk

Al doende leert men
Hanna van Leeuwen (18) en Marina Loosman (19) 
zien het als een unieke kans: beroepsbegeleidend 
leren bij Talma Urk. Hanna begint meteen te stralen 
wanneer ze over haar werk praat: “Ik geniet elke dag 
van de zorg en het contact met de cliënten. Werken 
en tegelijkertijd leren past echt bij mij.”

Als tweede- en derdejaars Verzor-
gende IG-studenten werken Hanna en 
Marina hard om hun diploma te halen. 
Door school en praktijk te combineren 
leren de dames goede zorg leveren 
en krijgen ze meteen een beeld van 
het werkveld. Hanna van Leeuwen is 
tweedejaarsstudent en is voor twee 
jaar aangenomen bij de organisatie. 
“Dit jaar werk ik in Het Dok, volgend 
jaar ga ik naar Talma Haven. In het 
eerste jaar genoot ik heel erg van de 

stage, daarom koos ik ervoor om als 
BBL’er verder te gaan met mijn studie. 
Het werken in de zorg vind ik geweldig, 
vooral in de PG ligt mijn interesse.” 
Marina is derdejaarsstudent en vult 
aan: “Dit is mijn eerste jaar BBL en het 
bevalt supergoed. Ik wilde graag prak-
tijkervaring opdoen, in plaats van met 
mijn neus in de boeken zitten. Dat kan 
bij Talma. We leren veel en krijgen veel 
verantwoordelijkheid.”

PG en ELV
Beide dames hebben een ander inte-
ressegebied. Hanna vindt de psycho-
geriatrie een interessant vakgebied. 

Hier ligt de focus 
op cliënten met 
een beperking 
van de geestelijke 
vermogens op 
hogere leeftijd. 
“In de psycho-
geriatrie is het 
best druk, omdat 
je op een groep 
werkt. Het moet daarom wel echt je 
ding zijn. Ik merk dat ik het werken met 
dementerenden erg waardevol vind 
en zit helemaal op mijn plekje”, vertelt 
Hanna. Marina is meer gefocust op 
het eerstelijnsverblijf. Zo vertelt ze: 
“De cliënten de op eerstelijnsverblijf-
afdeling verblijven tijdelijk in Het Dok. 
Ze kunnen nog niet zelfstandig thuis 
wonen, bijvoorbeeld na een zieken-
huisopname. Hierdoor zijn er steeds 
nieuwe cliënten en dat vind ik erg inte-
ressant. Ik probeer daarom altijd een 
praatje met ze te maken en geef ze de 
aandacht die ze verdienen.” 

Werk en school combineren
De dames hebben een druk rooster, 
want naast hun werk in Het Dok, gaan 
ze ook een dag in de week naar school. 
Gedurende de dag krijgen ze les in 
verschillende vakken en leren ze hoe 
ze de informatie toe kunnen passen in 
de praktijk. Hanna wil na haar oplei-

ding graag doorleren, maar Marina is 
nog niet zeker wat ze wil: “Ik zou graag 
aangenomen worden, maar misschien 
dat ik toch door ga leren.” 

Onderdeel van het team
“Bij Talma voel ik mij echt een collega. 
Ik krijg veel verantwoordelijkheid en 
groei als zorgprofessional. Als er din-
gen zijn die niet helemaal goed gaan, 
zijn er altijd collega’s waar ik op terug 
kan vallen en dat geeft een fijn gevoel. 
Ik merk dat mijn collega’s het ook leuk 
vinden om die ontwikkeling te zien, dat 
zorgt ervoor dat ik er ontspannen en 
gemotiveerd op de werkvloer sta”, ver-
telt Marina met een glimlach op haar 
gezicht. Ook Hanna sluit zich daarbij 
aan. “Door het beroepsbegeleidend 
leren bij Talma krijgen we de mogelijk-
heid om onszelf te ontwikkelen, dat is 
erg waardevol.”

Marina (links) en Hanna.

“Ik wilde graag praktijk
ervaring opdoen, in plaats van 
met mijn neus in de boeken 
zitten. Dat kan bij Talma.”
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Activiteiten

Schilder en, 
vakantie 
en samen 
zingen!

Creatief aan de slag, een bedrijfsbezoek, op vakantie 
of samen zingen: de bewoners van Talma Haven en 
Het Dok genieten regelmatig van leuke activiteiten. 
Een terugblik op de gebeurtenissen van afgelopen 
half jaar:

Bloemschikken

Pompoenen, bladeren en bloemen: de perfecte ingrediënten voor 
een middagje bloemschikken.

De bewoners van Het Dok kregen in oktober een rond-
leiding bij Korf Vis. Een leuk en leerzaam bezoek!
De bewoners van Het Dok kregen in oktober een rond-

Korf Vis

Na weken oefenen was 
het vrijdag 1 novem-

ber eindelijk zover: 
Groep 5 van de Prinses 
Beatrixschool en bewo-

ners van Talma Haven 
en Het Dok traden 

samen op. Als speci-
ale gasten  verleenden 
Jacob Schenk en twee 

operazangers van de 
Nationale Opera muzi-

kale medewerking. 
Melman Productions 

verzorgde de muzikale 
begeleiding.
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Activiteiten

Vakantie

Houtbewer king

Bibliothee k

Kleurplaten

De deelnemers aan de hout-
bewerking maakten deze mooie 
winterse kunstwerken. 

Een groep bewoners 
genoot onder begelei-
ding van een vakantie 
in Avenhorn. Op het 
programma stond 
onder andere een 
dagje Volendam en 
Marken, een bezoek 
aan het Zuiderzee-
museum en een bonte 
avond. 

De bewoners van Talma Haven konden 
deze zomer genieten van honderden 
mooie kleurplaten in de hal. Eind oktober 
ontvingen de winnaars van de wedstrijd 
hun prijzen uit handen van Petra Kalter. 

Prachtige verhalen en leuke anekdotes werden verteld door Gerrit 
Pasterkamp. De dagbesteding en bewoners van Het Dok brachten 
samen een bezoekje aan de bibliotheek. 

Optreden

Gezellig samen 
schilderen.



Interview

Tina Jenema – vrijwilliger in Het Dok

‘Dankbaar werk om te doen’
Talma Urk waardeert haar vrijwilligers enorm. Daarom zetten we 
graag een van onze vrijwilligers in het zonnetje in dit Talma Nieuws. 
Al sinds Het Dok in 2006 opende, schenkt Tina Jenema-Visser koffi  e 
op dinsdag ochtend. “Ik doe het vrijwilligerswerk met veel plezier en 
vind het dankbaar werk om te doen.’’ 

“Ik ben altijd al bezig met gezondheids-
zorg, voorheen was ik namelijk voe-
dingsdeskundige. Door gezondheids-
redenen werd ik helaas afgekeurd. 
Sindsdien doe ik vrijwilligerswerk voor 
deze mooie organisatie. Eén keer in de 
twee weken schenk ik koffi  e in Het Dok 
samen met Nelly Baarssen. Daarnaast 
ben ik ook actief bij andere organi-
saties, zo help ik tijdens het eten in ’t 
Kompas, doe ik vrijwilligerswerk voor 
de kerk en was ik lange tijd vrijwilliger 
in het ziekenhuis”, vertelt Tina. 
Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en 
maten; iedereen kan vrijwilliger wor-

den. Precies dat is wat Tina zo mooi 
vindt aan het werk. “Er zijn zo  veel 
verschillende werkzaamheden, er zit 
altijd wel iets bij wat je leuk vindt. Per-
soonlijk vind ik het koffi  eschenken heel 
leuk. Het contact met de cliënten is 
heel gezellig en waardevol. Als je jezelf 
geeft, krijg je er veel voor terug.’’

Het vrijwilligerswerk bij Talma Urk 
wordt geregeld via Caritas Urk. Bij 
Caritas staat het stimuleren en onder-
steunen van eigen kracht centraal. Ook 
vrijwilligerswerk doen? Kijk op de site 
van www.caritasurk.nl of bel 683346.
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Winterkost

Andijvies tamppot met kaas
Er gaat niets boven een lekker bord stamppot op 
een koude winterdag. Natuurlijk kent iedereen de 
bekende gerechten als boerenkool en hutspot, maar 
er zijn nog veel andere lekkere varianten. Zo ook: 
andijviestamppot met kaas. Eenvoudig en snel te 
maken, maar vooral erg lekker!

Ingrediënten:
• 1,5 kg kruimige aardappelen
• 150 gram oude kaas
• 150 ml (half)volle melk
• 25 g roomboter
• scheutje nootmuskaat
• 500 g fi jngesneden andijvie

Zo maak je het
Schil de aardappelen en snijd ze in stukken. Doe ze in een 
grote pan en voeg water toe tot de aardappelen net onder 
staan. Kook de aardappelen in ongeveer twintig minuten 
gaar. Snijd intussen de kaas i n kleine blokjes. 
Giet de aardappelen af en doe ze terug in de kookpan. Laat 
ze vervolgens drie minuutjes staan. Verwarm intussen de 
melk in een pannetje. Let op: zorg ervoor dat de melk niet 
gaat koken. 
Maak de aardappelen fi jn met een pureestamper, of -knijper. 
Voeg de boter en de warme melk toe aan de aardappelen 

en roer tot een gladde puree. Breng het 
geheel daarna op smaak met de nootmus-
kaat en peper. 
Zet de pan op een laag vuur en voeg in twee à drie delen 
de andijvie toe. Blijf roeren tot de andijvie goed verspreid is 
door de puree. Neem de pan van het vuur en voeg de blok-
jes kaas toe aan de andijviestamppot. 

Zo staat er in een mum van tijd een heerlijk winters 
gerecht op tafel. Eet smakelijk! 

Recept 

voor vier 

personen

Recept

En de winnaar is…
De redactie van Talma Nieuws ontving leuke foto’s van colle-
ga’s met de Talma tas. Gedurende het jaar mocht iedereen zijn 
of haar foto insturen en maakte daarmee kans op een mooie 
prijs. Jolanda Visser kwam als winnaar uit de bus. Zij kreeg 
tijdens de decemberbijeenkomst voor personeel een bon 
van Van der Valk overhandigd 
ter waarde van 150 euro.

En de winnaar is…
De redactie van Talma Nieuws ontving leuke foto’s van colle-
ga’s met de Talma tas. Gedurende het jaar mocht iedereen zijn 
of haar foto insturen en maakte daarmee kans op een mooie 
prijs. Jolanda Visser kwam als winnaar uit de bus. Zij kreeg 
tijdens de decemberbijeenkomst voor personeel een bon 
van Van der Valk overhandigd 
ter waarde van 150 euro.

en roer tot een gladde puree. Breng het 
geheel daarna op smaak met de nootmus-



Judith Vos-Huijbers 
Physician Assistant 

Wie: Judith Vos-Huijbers, woont 
in Lelystad.

Judith is Physician Assistant (PA) bin-
nen Talma Urk. Een PA is opgeleid om 
diverse taken van een medisch specia-
list (bijvoorbeeld huisarts of specialist 
ouderengeneeskunde) over te nemen. 
Denk bijvoorbeeld aan het voorschrij-
ven van geneesmiddelen, het verrichten van medische handelingen, het stellen van 
diagnoses of het bepalen van behandelingen. 
Samen met de specialisten ouderengeneeskunde is Judith verantwoordelijk 
voor de medische zorg binnen Talma Urk. Vanuit het behandelteam is zij als PA 
het eerste aanspreekpunt voor de bewoners, medewerkers en familie. Daar-
naast overlegt Judith met andere behandelaren over de voortgang van de zorg 
en het behandelplan. 
“PA word je niet zomaar. Het is een masterstudie waarvoor je minimaal vijf jaar 
klinische werkervaring moet hebben en een toelatingstoets moet doen. In 2015 
behaalde ik mijn diploma. Daarvoor heb ik vijftien jaar als anesthesiemedewer-
ker en sedatiespecialist gewerkt. 
Ik werk nu sinds een paar weken bij Talma Urk. De kleinschaligheid, de persoon-
lijke aandacht voor de cliënt, de contacten met de collega’s en de ambities van 
de organisatie spreken mij erg aan. 
Het leuke aan mijn baan vind ik dat ik een soort brug vorm tussen het medisch 
en verpleegkundig team. Bovendien kan ik – door de samenwerking met de 
specialist ouderengeneeskunde – meer tijd nemen voor de bewoners. Dit leidt 
vaak tot mooie gesprekken en bijzonder persoonlijk contact. Binnen de oude-
rengeneeskunde staat het ‘genezen’ niet meer zo prominent op de voorgrond, 
maar is de kwaliteit van leven van groter belang. Door mijn ondersteuning en 
werkzaamheden hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren.”

Albert Koffeman
Fysiotherapeut 

Wie: Albert Koffeman, zoon van 
Harm de bakker, woont op Urk. 

Een bekend gezicht binnen Talma Urk: 
Albert Koffeman. De fysiotherapeut 
studeerde ruim veertig jaar geleden 
af. “Ik was al werkzaam in de oude 
Talma en ben nog steeds in de Talma 
te vinden. Veel bewoners zullen me 
dan ook vaak hebben gezien. Mijn 
werk als fysiotherapeut verveelt nooit. 
Het omgaan en werken met mensen, 
iets voor een ander kunnen bete-
kenen, geeft mij na al die jaren nog 
dagelijks veel plezier in mijn werk.”

“Het omgaan en wer ken 
met mensen, 

iets voo r ee n 
ander  kunnen 
betekenen, 
gee ft mij na al 

die jaren nog 
dagelijks vee l 

plezier  in mijn 
wer k.”
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Maak kennis!

Behandeldienst binnen Talma Urk

Vertrouwde en nieuwe gezichten

Sommigen zijn al zo’n veertig jaar werkzaam bij Talma Urk, ande-
ren zijn net gestart. De behandeldienst van Talma Urk bestaat uit 
diverse specialisten die wekelijks binnen Talma Urk te vinden zijn. 
Van logopedist tot ergotherapeut en van fysio tot psycholoog: in 
dit artikel vertellen alle specialisten over hun werkzaamheden 
binnen Talma Urk.

Behandeldienst 



Ingrid Schilstra-Vegterlo 
Fysiotherapeut

Wie: Ingrid Schilstra-Vegterlo, 51 jaar en woont in Emmeloord. 

Al bijna dertig jaar is Ingrid actief als fysiotherapeut. Het 
werken in de ouderenzorg bevalt haar nog altijd goed.  “Ik 

begon in parttime dienst bij Albert Koffeman, later ging ik 
werken voor Fytac. Daarnaast ben ik nog een aantal jaren 
in dienst geweest bij verschillende zorginstellingen voor 
ouderen. Het werken in de ouderenzorg beviel altijd goed, 

daarom vind ik het leuk om weer terug te zijn in 
Talma Haven. Ik vind het fijn om cliënten te hel-

pen om hun lichamelijke klachten te vermin-
deren. Ze worden hierdoor weer mobieler en 

kunnen weer zelfstandiger functioneren. 
Die ontwikkeling is altijd fijn om te zien!”

Veronique de Jong 
Psycholoog 

Wie: Veronique de Jong, 32 jaar en woont 
in Emmeloord.

Ook gestart in september is psycholoog Veroni-
que de Jong. “Mijn buurvrouw attendeerde me op 
een vacature die volgens haar heel goed bij mij 
zou passen. Bij het zien van de vacature voor een 
psycholoog die graag wil pionieren binnen Talma 
Urk was ik direct enthousiast. Niet alleen de loca-
tie,  ik werk ook als praktijkondersteuner huisarts voor de GGZ bij dokter Lawndy, 
maar ook het vormgeven van passende zorg aan ouderen trok mij enorm aan. 
Als psycholoog kunnen medewerkers van Talma Urk bij mij terecht voor vragen 
over (onbegrepen) gedrag van cliënten of als iets opvalt of niet goed voelt in de 
zorg voor de cliënt. Door middel van observatie, gesprek en soms ook onderzoek 
verzamel ik informatie over een cliënt. Vervolgens zoeken we samen naar een 
oplossing voor het probleem. Het doet me goed om te zien dat iemand opknapt 
op basis van de aanpassingen of oplossingen waarin ik heb meegedacht. 
Werken binnen Talma Urk bevalt me tot nog toe erg goed! Het is fijn dat ieder-
een zo betrokken is, naar elkaar als collega’s en naar de cliënten waarvoor 
gezorgd wordt. Mocht je ergens over willen praten of loop je ergens tegenaan, 
spreek me gerust aan. Ik ben te vinden in kantoor 0.05, kom gerust langs!”
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Maak kennis!

Guendolen Lantinga 
Specialist ouderengeneeskunde 

Wie: Guendolen Lantinga, woont 
in Zwolle. 

Guendolen is een nieuw gezicht 
binnen Talma Urk. Zij startte per 
september als specialist ouderen-
geneeskunde. “Het werken bij Talma 
Urk bevalt me erg goed! Ik voel me 
gewaardeerd en merk dat samen-
werken soepel gaat. Ik vind het een 
leuke uitdaging om de behandeldienst 
van Talma Urk verder te ontwikkelen. 
Daarnaast spreekt de mentaliteit me 
aan: iedereen is erg betrokken, prak-
tisch en realistisch. Dat past mij goed. 
Ik ben al veertien jaar werkzaam in 
verpleeghuisland, waarvan elf jaar 
als specialist ouderengeneeskunde. 
Het mooie aan mijn vak als arts vind 
ik dat ouderen vaak al veel meege-
maakt hebben, daardoor zijn ze altijd 
een interessante gesprekspartner 
met al hun ervaringen en levens-
wijsheden. Het is geweldig om voor 
hen van betekenis te zijn door goed 
te luisteren en hierdoor te weten te 
komen waar ik ze mee van dienst kan 
zijn. Door soms kleine aanpassingen 
kan het leven weer veel mooier of 
dragelijker worden.”

“Door soms kleine 
aanpassingen kan het  
leven weer veel mooier of 
dragelijker worden.”

Behandeldienst



Danielle Sybrandy-Bolmer 
Logopediste

Wie: Danielle Sybrandy-Bolmer, 31 jaar. 

Elke vrijdag is Danielle als logopediste werkzaam binnen Talma Urk. Zij helpt 
bewoners in het verbeteren van persoonlijke communicatie. 

“Ik kom problemen tegen met de stem, ademhaling, spraak, taal of het 
gehoor. Ik help bewoners hierbij en geef ze handvaten. Naast per-

soonlijke communicatie ben ik ook gespecialiseerd in het onderzoe-
ken en diagnosticeren van slikproblemen. Hierin werk ik samen met 
de diëtiste en soms ook met de ergotherapeut. 

Het mooiste aan mijn vak vind ik dat ik mensen weer kan laten 
communiceren met elkaar, wanneer dit niet of zeer moeizaam 

verloopt. Cliënten kunnen bijvoorbeeld hun emoties en 
behoeften ook duidelijk maken door middel van alterna-

tieve communicatiemiddelen. Daarnaast vind ik het 
geven van sliktraining leuk. Het is mooi om te zien 

als iemand weer kan genieten van bijvoorbeeld 
een kopje koffi  e.”

Monique van ’t Oever 
Ergotherapeut

Wie: Monique van ’t Oever, 35 jaar 
en woont in Noordeinde.

Monique is al bijna vijftien jaar werk-
zaam als ergotherapeut en is sinds 
drie jaar werkzaam bij Fytac. Daarvoor 
werkte ze elf jaar in een verpleeghuis.

“Mijn specialisaties liggen vooral op 
het gebied van ouderenzorg. Het mooi-
ste aan mijn vak vind ik om samen met 
de cliënt, mantelzorgers en het zorg-
team tot oplossingen en aanpassingen 
te komen, zodat de kwaliteit van leven 
van de cliënt erop vooruitgaat. Ik help 
mensen om dagelijkse handelingen 
weer zelfstandig uit te voeren, creëer 
een veilige omgeving of help ze bij hun 
zelfstandige mobiliteit Vragen over 
ergotherapie? Stel ze gerust!”

“Ik help mensen om dagelijkse 
handelingen wee r zelfst andig 
uit te voer en, creëer  ee n veilige 
omgeving of help ze bij hun 
zelfst andige mobiliteit.” 
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Maak kennis!

Sacha Jansen 
Specialist ouderengeneeskunde

Wie: Sacha Jansen, 43 jaar en 
woont in Tollebeek.

Sacha is sinds september werkzaam 
als specialist ouderengeneeskunde. 
Ze is eerder werkzaam geweest bij de 
organisatie en besloot weer te sollici-
teren toen ze hoorde dat er een eigen 
behandelteam werd opgezet. 
“In 2004 heb ik mijn artsexamen behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Tij-
dens mijn studie liep ik stage in het verpleeghuis, hier leerde ik om naar mogelijk-
heden in plaats van beperkingen te kijken. Zodoende besloot ik om de opleiding 
tot specialist ouderengeneeskunde te volgen. 
Ik werk met veel plezier bij Talma Urk, een organisatie met hart voor de cliënten, 
groeiend in het bieden van kleinschalige zorg en met betrokken medewerkers. 
Voor de cliënten met zorg met behandeling ben ik huisarts. Voor cliënten zonder 
behandeling kan de huisarts advies aan mij vragen, bijvoorbeeld over medicatie 
of diagnostiek. 
Het mooie van mijn vak vind ik het kijken naar mogelijkheden om kwaliteit aan 
het leven toe te voegen. Het contact met de cliënten en buiten de kaders durven 
kijken is hiervoor essentieel. De gezondheidszorg is een vak van samenwerken 
en dat doe ik graag!’’ 

Behandeldienst 



Noteer alvast in de agenda

Hoer a, Talma Urk bes taat 55 jaar!
Talma Urk heeft volgend jaar een speciaal jubileum. De zorgorganisatie bestaat namelijk 
55 jaar! Op dinsdag 31 maart viert Talma Urk dit jubileum in D e Koningshof. Alle mede-
werkers zijn van harte uitgenodigd. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: tijdens 
dit feestelijke jubileum introduceert Talma Urk een nieuwe training. De cursus ‘Persoons-
gerichte Zorg’ is bedoeld voor alle medewerkers en laat de omslag zien van taak- naar 
persoonsgericht werken. Meer hierover is te horen op 31 maart. 
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Werkbezoek aan ELRO-fabrikant

Een kijkje in de Zwitserse keuken
De keuken in Talma Haven ondergaat volgend jaar een grondige reno-
vatie. Om alvast de mogelijkheden van de nieuwe apparatuur te onder-
zoeken, bezochten Esther van Dijk en Erwin Ems afgelopen oktober 
een ELRO-fabrikant in Zwitserland. “De resultaten waren verbluffend, 
we hebben ontzettend veel ideeën voor het nieuwe jaar’’, aldus het 
keuken team.

Talma Urk nodigde vier partijen uit om 
mee te denken over de keukenverbou-
wing. Belangrijk bij de vernieuwing is: 
geen gas; heroriëntatie van bereiding 
en logistiek; kleine compacte omge-
ving; hygiëne en de mogelijkheid om 
warme maaltijden direct vanuit de 
keuken aan te bieden aan chauffeurs 
van Tafeltje Dekje. Na een selectiepro-
cedure viel de keuze op Bert Muller 
uit Almere en Van Gestel uit Zwolle. 
Muller werkt met ELRO-apparatuur uit 
Zwitserland, Van Gestel met MKN-
apparatuur uit Duitsland. 

Esther en Erwin reisden op uitnodiging 
van de ELRO-fabrikant af naar Zwit-
serland om daar twee dagen gebruik 
te maken van de nieuwste apparatuur. 
“Samen met een chef-kok startten 
we met het proces nachtkoken. De 
resultaten waren verbluffend. Met de 
apparatuur konden we ’s nachts verse 
bouillon trekken en jus maken. Dat 
betekent voor de toekomst: minder 
pakjes en E-nummervrij.”

De volgende dag  stond het koken met 
de brassière (hogedrukbraadslee) op 

het programma. In dit hypermoderne 
apparaat kunnen de koks bakken, 
stomen, frituren en onder druk garen. 
“De sukadelapjes kwamen er boter-
zacht uit, maar vielen niet uit elkaar. 
Datzelfde gold voor de groentes en 
aardappelen.” Ook de kookketels wor-
den voorzien van de nieuwste snufjes. 
“Binnen vijf minuten hadden we hon-
derd liter water aan de kook. Ook het 
roerwerk was goed: de aardappelpuree 
was perfect glad.’’

Het keukenteam kijkt terug op een 
geslaagd bezoek. “Tijdens de terugweg 
hebben we veel ideeën voor 2020 met 
elkaar besproken. We zijn ontzettend 
enthousiast over de nieuwe appara-
tuur. We kunnen door deze vernieu-
wing het eten van nóg betere kwaliteit 
voorzien in de keuken van Talma Urk.’’

Tot dan!

55
jaar!
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Achtergrond

Rudy de Boer en Klaas Jelle Romkes vertellen over hun werkzaamheden

Achter de schermen bij 
de cliëntenadministratie
Geldstromen, applicatiebeheer, debiteurenadminis-
tratie en beheer van het cliëntenportaal: de heren 
van het team cliëntenadministratie zijn er dage-
lijks druk mee. Het team bestaat uit Rudy de Boer 
(36), na eerst bij Zilveren Kruis te hebben gewerkt, 
werkt hij nu ongeveer een half jaar bij Talma Urk, 
en uit Klaas Jelle Romkes (25). Hij begon als 
administratie ondersteuner en werkt nu als cliënt-
administrateur. Achter de schermen bijten de heren 
zich vast in administratieve klussen.

“Onze werkzaamheden zijn steeds 
verschillend, zo onderhouden we het 
cliëntenportaal, de financieringsstro-
men en het applicatiebeheer. De diver-
siteit maakt het werk ook zo leuk; geen 
dag is hetzelfde”, lacht Rudy. Klaas 
Jelle sluit zich bij hem aan: “Plezier in 
je werk is erg belangrijk. Ik ben blij met 
de versterking van Rudy. We hebben 
dan wel veel verschillende taken, maar 
met z’n tweeën hebben we ook meer 
tijd om alles uit te voeren.”

Financieringsstromen
De mannen voeren onder andere de 
debiteurenadministratie uit en doen 
administratieve werkzaamheden voor 
de cliënten. “We houden ons bezig met 
de zorgindicatie van onze cliënten en 
de geldstomen vanuit de maatschap-
pelijke instanties. Daarbij hebben we te 
maken met de Wet Langdurige Zorg, 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
en de Zorgverzekeringswet. Wij zorgen 
ervoor dat het geld op tijd binnenkomt 
en naar de juiste instantie toegaat, 
zodat de cliënt de juiste zorg op tijd 
kan ontvangen”, vertelt Klaas Jelle. 
Rudy vult lachend aan: “Het is lastig 
om te begrijpen als je er niet inzit, maar 
hopelijk wordt het zo duidelijk. Wij 
regelen bijvoorbeeld ook de wijzigingen 

qua zorg, zoals 
een verhuizing 
van een cliënt.” 

Transparantie 
en transitie
Naast de debiteu-
ren onderhouden 
Klaas Jelle en 
Rudy ook het  
cliëntenportaal. 
“We vinden het 
belangrijk dat de 
contactpersonen 
van de cliënten 
mee kunnen kijken met wat wij doen. 
Daarom hebben zij ook een account in 
het cliëntenportaal.  Zo blijft het zorg-
proces van Talma transparant. Door de 
jaren heen zijn er wel wat dingen ver-
anderd binnen de organisatie. Zo zijn 
er steeds zwaardere zorgindicaties en 
wordt de zorg uitgebreider. Dat is best 
een grote omschakeling en aan ons de 
taak om dit goed vast te leggen.” 

Goed gevoel bij Talma
Beide mannen voelen zich thuis binnen 
de organisatie. En vinden het mooi dat 
ze door hun beroep een dienstverlening 
kunnen bieden aan de cliënten en hun 
familie. Zo vertelt Rudy: “We hebben 

veel uitdaging in onze werkzaamheden, 
ik vind bijvoorbeeld declareren leuk. Ik 
houd van lastige klusjes uitzoeken en 
bijt me ergens helemaal in vast.” Ook 
Klaas Jelle heeft veel te danken aan de 
organisatie en lachend vertelt hij: “Ik 
heb hier zelfs mijn vrouw leren kennen. 
Talma is een geweldige organisatie. Ik 
vind het mooi om mensen te kunnen 
helpen en vind het contact met de col-
lega’s en de cliënten waardevol.”

Uitdagingen voor 2020
Voor het volgende jaar hebben Klaas 
Jelle en Rudy nog genoeg plannen op 
het gebied van administratie: “Op dit 
moment zijn we bezig met het inrich-

Rudy (links) en Klaas Jelle.
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Edeke aan het woord over familieparticipatie 

Samen zorgen
Familie en vrienden zijn onmisbaar voor het welzijn van een 
bewoner. Ze geven een gevoel van vertrouwen, warmte en vormen 
een belangrijke bron van aandacht. Talma Urk hecht daarom veel 
waarde aan de participatie van de familie in het zorgproces. De 
vader van Edeke Romkes-Hakvoort, Tiemen Hakvoort, woont in 
Het Dok. Zij vertelt over de rol van haar familie in het zorgproces 
van haar vader. 

“Mijn vader woont sinds november 2013 in Het Dok. Hij verhuisde naar 
Het Dok, omdat mijn moeder zorg nodig had. Mijn moeder is inmiddels 
overleden. Mijn vader woont nu alleen in het appartement. Wonen in  
Het Dok bevalt hem goed. De medewerkers zijn zorgzaam en ook wij als 
familie proberen ons steentje bij te dragen”, vertelt Edeke. 
Bij familieparticipatie levert iedereen op zijn eigen manier een bijdrage. 
Bijvoorbeeld door een bezoek te brengen, mee te doen met een activiteit 
of door mee te helpen in de zorg. “De was, financiën en boodschappen 
doen mijn zussen en ik samen. Ikzelf houd de koelkast en kasten bij. Mijn 
vader mag graag een rondje doen met de rollator of in de auto. Wij gaan 
dan mee om hem te ondersteunen.”
Goed contact tussen zorgmedewerkers en familie bevordert het welzijn 
van de bewoner en is daarom onmisbaar in het zorgproces. Edeke is het 
hier helemaal mee eens: “De medewerkers van Het Dok leveren geweldige 
zorg. Als er iets is, wordt er aandacht aan besteed en wordt dit met ons 
gedeeld. Ook mijn vader vindt het persoonlijk contact met de medewer-
kers erg prettig. De kleinschaligheid en de leuke activiteiten zorgen ervoor 
dat hij zich helemaal op zijn plek voelt.” 

Participatie

Rudy de Boer en Klaas Jelle Romkes vertellen over hun werkzaamheden

Achter de schermen bij 
de cliëntenadministratie

ten van een nieuw systeem, we hopen 
dat in 2020 nog verder uit te werken. 
Door alle handmatige werkprocessen 
te digitaliseren, wordt alles een stuk 
gemakkelijker voor zowel ons als voor 
de rest van de medewerkers. Mis-

schien dat we een cursus Excel kun-
nen volgen, zodat we de administratie 
nog beter kunnen vastleggen.”

“We hopen dat er in 2020 net zo’n fijne 
sfeer hangt als in 2019. Zowel cliënten 
als collega’s zijn betrokken en ieder-
een is gemoedelijk naar elkaar toe. De 
christelijke normen en waarden zie 
je echt terug op de werkvloer en dat 
maakt Talma Urk een fijne organisatie 
om deel van uit te maken.” 



Onderzoek
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Afstudeerders doen onderzoek binnen Talma Urk

Buddysysteem en tiltechnieken
Twee groepen hbo-studenten verpleegkunde doen momenteel onderzoek binnen Talma Urk. Romy, Willemijn 
en Hellen doen onderzoek naar de oorzaken van ziekteverzuim als gevolg van lichamelijke klachten onder 
zorgverleners. Hun afstudeeropdracht heeft te maken met ergonomisch werken. Anniek, Alise en Thirza zijn 
bezig met het implementeren van een buddysysteem onder mbo-verpleegkundigen binnen Talma Urk. Beide 
afstudeer groepen van de Viaa vertellen in Talma Nieuws kort wat hun bevindingen zijn tot nog toe. 

“In de afgelopen periode zijn wij bezig geweest met het 
implementeren van een buddysysteem onder mbo-verpleeg-
kundigen binnen Talma Urk. Samen met het MT-team 
maakten we buddykoppels, bestaand uit één ervaren 
verpleegkundige en één verpleegkundige die nieuw is binnen 
de organisatie. Met deze koppels draaiden we een pilot van 
zes weken. Tijdens de testfase namen de duo’s elke week 
leerdoelen met elkaar door tijdens een gesprek. 

Begin november vond een tussenbijeenkomst plaats. Hier 
kwamen positieve punten naar voren. Meerdere deelnemers 
ervaarden het buddysysteem als positief. Eind november 
liep de testfase af en startten we met de nametingen. Vanuit 
deze resultaten gaan we conclusies trekken en advies uit-
brengen naar Talma Urk. We hopen dat het buddysysteem 
een onderdeel wordt van het inwerktraject binnen de organi-
satie. Wij zijn ervan overtuigd dat je van elkaar kan leren als 
collega’s. Het buddysysteem is een mooie tool om kennis en 
ervaring uit te wisselen en zo verder te groeien in de ontwik-
keling tot een taakvolwassen beroepsprofessional.”

“Ons onderzoek bestaat uit vier fasen. De derde fase, de 
actie-fase is net afgerond. We hebben enquêtes gehouden 
onder het personeel, een workshop gegeven en een check-
list ‘lichamelijke klachten’ opgesteld. Met een focusgroep 
zijn de workshops besproken. De zorgverleners gaven aan 
dat ze dit als nuttig ervaarden. Bij de workshops waren ook 
fysiotherapeuten aanwezig, iets wat ook als waardevol werd 
beschouwd. 

Nu gaan we de laatste fase van ons onderzoek in. Dat 
betekent dat we evaluatiegesprekken gaan houden met 
een paar mensen. We merkten gedurende ons onderzoek 
dat er behoefte is aan scholingen omtrent ergonomisch 
werken. Dit nemen we zeker als aanbeveling mee in 
ons advies naar Talma Urk. Als het complete onderzoek 
is afgerond, verwachten we realistische en concrete 
aanbevelingen te kunnen doen, waar Talma Urk mee 
verder kan gaan. We hopen hierdoor dat het ziekteverzuim 
met betrekking tot lichamelijke klachten binnen Talma Urk 
verminderd wordt.’’

Tiltechnieken

Buddysysteem
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Renovatie

Nieuwe huiskamers feestelijk geopend

Renovatie Talma Haven
Talma Haven onderging de afgelopen jaren de nodige verbouwingen. 
Het tehuis ging van verzorgingshuis voor 65 bewoners naar kleinscha-
lig verpleeghuis voor vijftig bewoners. Eind november zijn de laatste 
huiskamers opgeleverd. Deze werden onder toeziend oog van cliënten, 
familieleden en medewerkers feestelijk geopend. 

Medewerkers van Talma Urk moch-
ten namen inzenden voor de nieuwe 
huiskamers. Klazien Romkes, Jannie 
Steenstra en Hillie de Boer, Gerdien 
Hoorn en Willie ten Napel bedachten 
de meest originele namen. Kamer 1.1 
kreeg de naam Ongeroens, 1.2 wordt 
Oens stekkien, 1.3 is Ut Klapskoel en 
1.4 draagt de naam ‘t Ginkie. 

Kleinschalig wonen
Talma Haven heeft in totaal nu zeven 
woongroepen. Door de jaren heen wer-
den de afdelingen één voor één geschikt 
gemaakt voor kleinschalig wonen. De 

gangen en deuren zijn mooi bekleed 
met speciaal sfeerbehang dat doet den-
ken aan straatjes in het Oude Dorp. 
Daarnaast vonden er renovaties plaats 
aan de gevel van het gebouw, kwamen 
er extra parkeerplekken en fi etsenrek-
ken en werd op de eerste verdieping 
een terras geplaatst. In de zomer zijn 
koelmachines op het dak geplaatst, 
deze zorgen voor een beter klimaat in 
de centrale hal. 
 In 2020 staat de laatste verbouwing op 
de planning: de keuken wordt voorzien 
van nieuwe apparatuur. Zo kan Talma 
Haven de komende jaren weer vooruit. 



Wat? Hoe?

Tafeltje Dekje

Dagbesteding

Wijkverpleging

Kortdurend verblijf

Wlz zorg

Koffiecorner Mit Eenkanger-pas

Wonen in Talma Haven of Het Dok Wlz + eigen bijdrage

Maaltijd aan huis Aanvragen via cliëntadviseur of Caritas

Mannensoos Mit Eenkanger-pas

VPT in de thuissituatie Wlz + eigen bijdrage

Eerstelijnsverblijf, 6 tot 12 weken Doorsturen door huisarts of ziekenhuisspecialist

Mee-eten in Talma Haven Via receptie

Mit Eenkanger-activiteiten Mit Eenkanger-pas

Persoonlijke Verzorging Via Zorgverzekering

Wonen in Het Ankerlicht Zelfstandig huren, zorg zie thuiszorg

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

Thema maaltijden Via receptie

Reguliere dagbesteding WMO indicatie

Verpleging Via Zorgverzekering

Wonen in nieuwbouw Oslolaan

en overig dienstenaanbod

Zelfstandig huren, zorg zie thuiszorg of Wlz

Eénmalig aansluitkosten + vast maandbedrag

Diverse mogelijkheden, zie website

Alarmering

Catering

Dienstverlening
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Van wonen met 

zorg tot wijkverple-

ging: Talma Urk biedt 

verschillende services en 

dienstverlening? Benieuwd 

naar het aanbod en hoe dit 

aan te vragen is? Check 

het onderstaande  

schema!



En verder?
Aanmelden via welzijnscoördinator

Aanvragen via cliëntadviseur

Vrije inloop/flyer

Kosten zie site CAK, cliëntadviseur

Vrije inloop/flyer

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via cliëntadviseur of Patrimonium

Aanvragen via gem. Urk, cliëntadviseur of Caritas

Aanvragen via cliëntadviseur

Aanvragen via gem. Urk, cliëntadviseur of Caritas

Aanvragen via cliëntadviseur

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

of kom langs!



In memoriam

In memoriam 
Naam 

Mevrouw L. Baarssen - Kramer 
Mevrouw D. van den Berg - de Boer 
De heer J. Berkhout 
Mevrouw M. Hakvoort - Woort 
Mevrouw J.J. Hoekman - Prins 
Mevrouw L. Hoekstra - Bakker 
Mevrouw G. Koolhaas - Oomen 
Mevrouw H.J. Korf - Duits 
De heer F.W. Kramer 
De heer G. Kramer 
Mevrouw G. Kramer - Visser 
De heer G.J. Kruithof 
Mevrouw Z. ten Napel - Dekker 
Mevrouw H. de Oude - Visser, H. 
De heer K. Romkes 
Mevrouw P. Romkes - Koman 
Mevrouw V. Weerstand - Romkes 
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Licht op je pad
Het kan zo donker zijn in je leven.

Je ziet geen licht meer op je pad.

Niets kan je nog richting geven.

Alle dagen zijn even mat.

Ze vragen: “Gaat het wel goed?”

Je knikt en praat er wat om heen.

Ze weten niet hoe zeer het doet.

Alle dagen, helemaal alleen.

Zo zoek je om dat ene licht.

Je wilt een lichtstraal zien

en bidt: “O, God geef mij weer zicht”.

Een sprankje hoop misschien.

En dan ineens, zo in de nacht,

een ster verlicht jouw spoor.

Wanneer je het, het minst verwacht,

gaat God jou met Zijn licht steeds voor.

Agnes den Dulk-Bakker



Voor ouderen of mensen met dementie kan het lastig zijn om alle dag-
taken te onthouden. Een planbord is een handige en leuke manier om 
ze hierbij te helpen. Maak op een gemakkelijke manier zelf een plan-
bord door onderstaande stappen te volgen! Bovendien is het maken 
van een planbord een gezellige activiteit om bijvoorbeeld samen met 
opa of oma te doen. 

Maak je eigen planbord

Wat is een planbord?
Een planbord is een kalender waar op een eenvou-
dige manier een dagindeling is weergegeven. Het is 
vooral handig voor ouderen die een beetje vergeet-
achtig zijn. Hierdoor hebben ze altijd een planning 
waar ze op terug kunnen vallen als ze vergeten wat 
ze die dag gaan doen.  

Stap 1  
Print alles uit
Begin met het printen van 
alle dagen en tijden. Mocht 
er geen printer in de buurt 
zijn, teken dan zelf kaartjes. 
Het handigst is om voor elke 
dag van de week een nieuwe 
pagina te maken. Zo heb je 
alle ruimte om de daginde-
ling op te schrijven.
  

Stap 2  
Knippen en plakken
Knip alle geprinte onder-
delen uit en verdeel ze over 
papier of een stuk karton. 
Gebruik bij voorkeur een 
gekleurde ondergrond. 
Hierdoor wordt het planbord 
meteen een stuk vrolijker. 
Door eerst alle onderdelen 
op de ondergrond te leggen, 
weet je zeker dat je geen 
ruimte tekort komt.

Stap 3 
Schrijf de dagindeling op
Maak voor elk moment een 
kaartje en schrijf op wat er 
op dat tijdstip gedaan moet 
worden. Op deze manier kun 
je per tijdstip de activiteit 
aangeven. Bijvoorbeeld:  
‘om 8 uur ’s ochtends komt 
de thuiszorg langs’.  
Je kunt een magneetje op 
de ondergrond en op het 
kaartje plakken. Op deze 
manier kun je de kaartjes 
gemakkelijk vervangen. Doe 
dit voor alle dagen.

Stap 4  
Prik gaatjes in je planbord
Maak in alle A4’tjes gaatjes 
aan de bovenkant en doe er 
een touwtje doorheen. Het 
planbord is klaar!

Wat heb je nodig?
• Papier of karton
• Magneetjes
• Lijm 
• Stift
• Perforator 
• Touw

Tip: 
hang het planbord 

op een zichtbare plek. 
Zo is het snel te 

raadplegen. 
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Zelf maken
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Met pensioen

Klazina en Femmie namen afscheid in Het Dok

Wat ga je doen, na je pensioen?
Wat ga je doen, na je pensioen? 
Die vraag stelde de redactie aan 
Klazina Gebranda (links op de 
foto) en Femmie Kramer-Jong-
man (rechts op de foto). De twee 
dames namen onder het genot 
van koffie met wat lekkers begin 
november afscheid in Het Dok.

Henk Post ging ook dit 
jaar met pensioen. Hij 
nam in november 
afscheid in Talma Haven. 

Henk Post!

“Mijn hart ligt bij de zorg en het welzijn 
van de cliënten hier in Het Dok”, vertelt 
Klazina. Ruim veertig jaar was zij werk-
zaam in de zorg. “Nu ik met pensioen 
ben, wil ik vrijwilligerswerk gaan doen 
onder andere op dinsdagmorgen in Het 
Dok. Daarnaast heb ik enkele taken als 
mantelzorger in de familie. In mijn vrije 
tijd wandel ik graag, hou ik van fietsen 
en zwemmen en vind ik het heerlijk om 
te lezen. Samen met mijn partner ga ik 
graag kamperen in de caravan. Kortom, 
ik wil genieten van alle mooie dingen 
om me heen samen met mijn kinderen 
en kleinkinderen en sta open voor wat 
er op mijn pad komt!”

Voor Femmie lijkt het nog een beetje 
onwennig ‘met pensioen gaan’. “Vanaf 
januari 2020 stop ik met werken in Het 
Dok. Het gaat echt wennen worden 
om mijn collega’s en cliënten niet 
meer wekelijks te zien. Ik ga na mijn 
pensioen een paar keer per week op 

mijn kleinkinderen passen. Ook ben ik 
samen met mijn zus en vriendin het 
Pieterpad aan het lopen. De eerste 
tachtig kilometer zit erop, maar we 
hebben nog heel wat kilometers af 
te leggen. Tot slot ga ik kijken of ik 
me als vrijwilliger ergens nuttig kan 
maken. Dus zoals je hoort, ik ga me 
niet vervelen! Vanaf deze plek ook veel 
liefs en gezegende feestdagen voor 
iedereen!”



Wat te doen bij brand? Hoe maken we de werkvloer veiliger? Wanneer 
zijn de nieuwe BHV-scholingen? Vraagstukken waar de preventiemede-
werkers van het team Veiligheid, Gezondheid en Welzijn wekelijks mee 
bezig zijn. Binnen Talma Urk zijn er verschillende aandachtsvelden. Om 
de kennis van deze aandachtsvelden ook te delen met personeel, staat 
elke maand een ander thema centraal. 

Maand van de veiligheid
In december behandelt 
Talma Urk het thema: 
veiligheid op de werkvloer. 
Elke werknemer krijgt bij 
het in dienst treden een 
rondleiding door zijn of haar 
werkplek. Brandveiligheid, 
evacuatie en AED-plekken 
worden tijdens deze rond-
gang toegelicht. Het team 
VGW heeft dit jaar speciale 
video’s van deze rondlei-
dingen laten maken, zodat 
iedereen thuis de informa-
tie nog eens rustig terug 
kan kijken. De video’s zijn 
beschikbaar via intranet.

Eerder kwamen thema’s 
als continentie, antibiotica, 
wondzorg, medicatie en 
ouderenmishandeling aan 
bod. Elk thema wordt toe-
gelicht met een infographic, 
is op intranet te vinden en 
staat die maand centraal 
op de verschillende werk-
plekken. Onder het kopje 
‘informatie – maand van de’ 
zijn alle onderwerpen  terug 
te vinden. 

Maand van de veiligheid

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

December: Veiligheid op de werkvloer

Wat te doen bij brand?

1. Denk aan je eigen veiligheid

2. Beoordeel de situatie

3. Informeer hulpdiensten

4. Verleen hulp Check ook onze video’s op intranet! 

Zo weet je precies wat je moet doen in een noodsituatie.

Weet jij waar onze 
AED’s hangen? Of waar 
de cliëntenlijsten te 
vinden zijn? Volg een 
BHV-rondleiding!

Meld je aan bij:j.vanbezooijen@talma-urk.nl
Locaties:

Het Dok, Talma Haven, Het Ankerlicht

De preventiemedewerkers

van team Veiligheid

Gezondheid en Welzijn

houden zich bezig met

zaken als:

- Brandveiligheid

- Tilbeleid
- Scholing BHV’ers 

- Veiligheid op de werkplek

Wist je dat…
• Eigen veiligheid altijd voorop 

staat?
• Wij ons inzetten voor alle collega’s?

• Suggesties altijd bij ons welkom zijn?

Vragen over veiligheid op de werkvloer? 

Stel ze aan het VGW-team!

Staand: Freek Post en Argina Rotink

Zittend (v.l.n.r.): Jantine Kaptein, Christina Snoek, Antje Bakker, Anna Romkes-Wakker en 

Herma van der Heide-Wakker.
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Veiligheid

Henk Post !
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Kerstgroet

“Wij waren dit jaar allebei 12,5 jaar in dienst bij Talma 

Urk! Iets waar we met veel plezier op terugkijken. 

We wensen iedereen in 2020 veel gezondheid toe. 

Daarnaast gaan we er met z’n allen voor dat de zorg 

persoonlijk mag blijven en nog persoonlijker wordt, 

want dat verdienen onze bewoners.”

Alie de Boer (links) en Annemarie Hakvoort (rechts)

Net als 
vorig jaar deed de 

redactie een rondje door 
Talma Haven en vroegen 
we verschillende mensen 
binnen Talma Urk waar ze 

met plezier op terugkijken in 
2019. Daarnaast geven de 

collega’s ook een wens 
mee voor 2020! 

   Terugblik 2019, vooruitblik 2020

“Wij waren dit jaar allebei 12,5 jaar in dienst bij Talma 

Urk! Iets waar we met veel plezier op terugkijken. 

“Wij kijken terug op veel hoogtepunten. Dagelijks zijn er 

verschillende activiteiten en we zien dat cliënten daar 

echt van genieten.  We hopen dat volgend jaar mensen 

sneller bij ons over de drempel komen. Soms zien men-

sen er tegenop, maar als ze er eenmaal zijn, vindt ieder-

een het fi jn om samen dingen te doen. Wij bieden zorg 

en welzijn voor iedereen en helpen graag met het zinvol 

invullen van de dag.”

Tineke Weerstand (links) en Ria Visser (rechts)

“De verbouwing van Talma Haven is inmiddels klaar en 

onze cliënten hebben echt uitgekeken naar het in gebruik 

nemen van de huiskamers. Het was in het begin een 

beetje wennen en best spannend, maar nu zijn de groe-

pen ontzettend blij met de huiskamers van kleinscha-

lig wonen. Voor volgend jaar hopen we op veel geluk, 

gezondheid en liefde. Daarnaast willen we de cliënten 

weer goede zorg geven, zodat ze zich nog meer thuis 

gaan voelen in de huiskamers.’’

Lianne Romkes (links) en Anna Romkes (rechts)

“Wij kijken terug op veel hoogtepunten. Dagelijks zijn er 

verschillende activiteiten en we zien dat cliënten daar 

echt van genieten.  We hopen dat volgend jaar mensen 

Tineke Weerstand (links) en Ria Visser (rechts)

“De verbouwing van Talma Haven is inmiddels klaar en 

onze cliënten hebben echt uitgekeken naar het in gebruik 

nemen van de huiskamers. Het was in het begin een 
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Kerstgroet

   Terugblik 2019, vooruitblik 2020

“We verwelkomden het afgelopen jaar verschillende 

nieuwe collega’s. Zij pasten gelijk heel goed binnen het 

team, waardoor de sfeer binnen ons team nu nog gezelli-

ger en gemoedelijker is. Daarnaast is de werkdruk beter 

verdeeld. We zien 2020 positief tegemoet en gaan er 

met elkaar een mooi jaar van maken.” 

Janneke Laan-van Slooten (links) en Truus Korf (rechts)

“Team 1 was, zoals altijd, ook in 2019 een superteam! 

Iedereen is fl exibel, behulpzaam en staat altijd voor 

elkaar klaar en dat waardeer ik heel erg. Ik hoop dat er 

in 2020 net zoveel werkplezier is en ik wens iedereen 

het allerbeste en een goede gezondheid toe.” 

Aline Blok

“Ik behaalde in 2019 mijn diploma voor Helpende”, ver-

telt Dia. “En ik mocht als BBL’er in vaste dienst treden”, 

vertelt Alberthe. Beide dames wensen iedereen een 

leerzaam jaar en alle gezondheid toe. “Daarnaast hopen 

we dat we ook volgend jaar weer samen met elkaar de 

schouders eronder kunnen zetten, zodat de fi jne werk-

sfeer blijft.’’ 
Dia Visser (links) en Alberthe Romkes (rechts)

“Ik ben dit jaar gestart met de Talma- bus en ben chauf-

feur geworden, dat is geweldig om te doen. Het rijden 

met de bus doe ik iedere week weer met veel plezier en 

ik hoop dat we in 2020 weer net zo fi jn samen mogen 

werken. Ik wens voor iedereen veel gezondheid en Gods 

zegen.”
Jan Zoer 

“We verwelkomden het afgelopen jaar verschillende 

nieuwe collega’s. Zij pasten gelijk heel goed binnen het 

team, waardoor de sfeer binnen ons team nu nog gezelli-

   Terugblik 2019, vooruitblik 2020

“Ik behaalde in 2019 mijn diploma voor Helpende”, ver-

telt Dia. “En ik mocht als BBL’er in vaste dienst treden”, 

vertelt Alberthe. Beide dames wensen iedereen een 

“Team 1 was, zoals altijd, ook in 2019 een superteam! 

Iedereen is fl exibel, behulpzaam en staat altijd voor 

elkaar klaar en dat waardeer ik heel erg. Ik hoop dat er 

“Ik ben dit jaar gestart met de Talma- bus en ben chauf-

feur geworden, dat is geweldig om te doen. Het rijden 

met de bus doe ik iedere week weer met veel plezier en 
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Nieuwbouw

Update van diverse fases

Hoe gaat het met de 
nieuwbouw aan de Oslolaan?

11 april 2019 
In de gemeenteraad is het 
bestemmingsplan vast-
gesteld. Na afhandeling 
van één bezwaar, is het 
bestemmingsplan inmid-
dels definitief. 

Juni 2019  
Het ontwerpteam heeft 
het definitieve ontwerp 
afgerond. Na de zomer is 
gestart met het technisch 
ontwerp en de bestekken. 

September 2019  
De omgevingsvergun-
ning is ingediend bij de 
gemeente Urk. Eind dit jaar 
verwacht Talma Urk dat 
deze wordt verstrekt. 

De voorbereidingen voor de nieuwbouw aan de Oslolaan zijn in volle 
gang. Werd eerder dit jaar het bestemmingsplan vastgesteld, is Talma 
Urk nu bezig met de afhandeling van de omgevingsvergunning. In dit 
Talma Nieuws een overzicht van de verschillende ontwikkelingen tot 
nog toe.

Wonen in Talma Oslolaan

160 geïntereseerden hebben 
zich inmiddels aangemeld 
voor de belangstellendenlijst. 
Als de omgevingsvergun-
ning rond is, ontvangen deze 
belangstellenden informatie 
over het zelfstandig wonen in 
Talma Oslolaan: een woon-, 
welzijn- en zorgcomplex met 
de luxe van een eigen huur-
woning én met de sfeer van 
Talma. 

De huurprijzen voor het 
wonen in de nieuwe Talma 
variëren tussen de €625,- tot 
€875,- per maand. In een 
uitvoerige informatiebrochure 
(die verschijnt na de offici-
ele omgevingsvergunning) 
wordt verder ingegaan op de 
aflevering en huurprijzen van 
de woningen. 
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Nieuwbouw

September 2019  
De woningen aan de 
Oslolaan zijn gesloopt. 
Binnenkort volgen er 
bouwhekken om het ter-
rein en worden de oude 
funderingspalen van de 
Wilhelminaschool inge-
meten. Voor de nieuwe 
boorpalen is het van 
belang dat de oude niet in 
de weg zitten.

27 september 2019  
De grond is formeel aan-
gekocht en overgedragen 
van gemeente Urk naar 
Talma Urk. 

Januari 2020  
De selectiefase voor de 
uitvoerende partijen is 
naar verwachting in janu-
ari afgerond. Talma Urk 
hoopt rond deze periode 
de aanbesteding te star-
ten. Het is afwachten of 
de stikstofproblematiek 
en PFAS-vervuiling nog 
gevolgen hebben voor de 
bouw. 

Najaar 2020  
Vooralsnog staat de 
bouwstart gepland na de 
zomer van 2020. Als er 
meer duidelijkheid is over 
de omgevingsvergunning, 
stikstofproblematiek en 
de PFAS-ontwikkelingen 
kan de definitieve bouw-
start worden vastgelegd. 
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Volgt u ons al?
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws 
binnen Talma Urk? Volg ons op social media!
 TalmaUrk   TalmaUrk   TalmaUrk   TalmaUrk

Nieuws

Maak kennis met dagbesteding van Talma Urk

Zinvol de dag door
Ieder mens heeft behoefte aan een zinvolle dagbesteding. De één doet vrijwilligerswerk, de ander heeft een 
hobby. Sommige mensen wonen zelfstandig en vinden het lastig om hun dag zinvol in te vullen. Talma Urk 
helpt dan graag om te kijken waar de mogelijkheden liggen. 

In de achterliggende maanden is er een werkgroep binnen 
Talma Urk intensief met elkaar in gesprek gegaan over 
zinvolle dagbesteding. Thema’s als welzijn, sociale leven 
en ‘positieve gezondheid’ passeerden de revue. Talma Urk 
vindt het belangrijk dat de bezoekers van de zinvolle dagbe-
steding zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. De zinvolle 
dagbesteding is dus volledig afgestemd op de individuele 
behoeften van de bezoeker (persoonsgericht), is sociaal 
geïntegreerd en ondersteunend voor de mantelzorger. 

Waarom is zinvolle dagbesteding zo belangrijk? Omdat 
zinvolle dagbesteding: 

• bijdraagt aan de algemene gezondheid en het welzijn
• helpt bij het vinden van structuur voor de dag
• bijdraagt aan de kwaliteit van leven

Wanneer heeft iemand behoefte aan zinvolle dagbesteding 
of aan meerzorg en welzijn op locatie? Dat is bij uitstek iets 
om samen over te beslissen. Talma Urk heeft nauwe con-
tacten met de cliënt, de wijkverpleegkundige, cliëntonder-
steuner van Caritas en de casemanager  dementie. Samen 
overleggen deze personen welke vorm van zorg bij de cliënt 
past. Vragen over zinvolle dagbesteding? Neem contact op 
met Talma Urk via 681735.

Bezoek de koff iecorner !
Alle 55-plussers zijn dagelijks welkom in onze 
koffi  e corner voor een bakje koffi  e, wat lek-
kers en een gezellig praatje. De koffi  e-
corner is geheel vrijblijvend. Dagelijks 
staat de koffi  e vanaf tien uur klaar. 
Kom gerust een keertje langs!

koffi  e corner voor een bakje koffi  e, wat lek-
kers en een gezellig praatje. De koffi  e-
corner is geheel vrijblijvend. Dagelijks 
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Tips

De wintermaanden zijn weer 
aangebroken. Dat betekent koud, 
donker én een topmaand voor 
inbrekers. Uit onderzoek blijkt dat 
des te korter de dagen zijn, des 
te hoger het aantal inbraken is. 
Met een gerust gevoel van huis? 
Check de onderstaande anti- 
inbraaktips!

1. Zorg voor goede verlichting
Een inbreker staat niet graag in de 
spotlights. Zorg daarom voor goede 
verlichting in en rondom het huis. Een 
slimme manier om inbrekers weg te 
houden, is door een lamp met bewe-
gingssensor te monteren. 

2. Een levendige woning
Huizen waar niemand thuis is, zijn 
aantrekkelijker voor inbrekers. Laat 
het huis er daarom levendig uitzien, 
zet een kopje op tafel of doe een lamp 
aan. Op deze manier denken inbrekers 
eerder dat er iemand thuis is. 

3. Ramen en deuren op slot
Zorg ervoor dat de ramen en deuren 
altijd op slot zijn bij het verlaten van de 
woning. Zelfs voor een snelle bood-
schap is het beter het zekere voor het 
onzekere te nemen. 

4. Sleutels 
Wees voorzichtig met de sleutels van 
het huis. Het lijkt misschien handig om 
reservesleutels in de tuin te verstop-
pen, maar vaak zijn de verstopplekken 
gemakkelijk te vinden voor inbrekers. 
Een goed alternatief is om een reserve-
sleutel aan een familielid te geven. 

5. Maak het niet te makkelijk
Inbrekers maken vaak gebruik van 
containers of openstaande schuurtjes. 
Doe daarom de schuur op slot en zet 
geen voorwerpen in de tuin die inbre-
kers kunnen gebruiken om binnen te 
komen. 

6. Pas op met social media
Op vakantie? Plaats geen vakantie-
foto’s op social media. Doe dat bij 
terugkomst. Zo weten onbekenden 
niet dat de woning tijdelijk onbewoond 
was. 

7. Laat onbekenden niet binnen
Sommige inbrekers gebruiken trucs 
om binnen te komen. Wil iemand bin-
nenkomen zonder afspraak? Pas op! 
Dit kan een babbeltruc zijn om binnen 
te komen. Geef ook nooit pincode 
of pinpas af. Vragen naar legitimatie 
zorgt ervoor dat er geen vervelende 
situaties ontstaan. 

8. Houd elkaar in de gaten
Een tijdje weg van huis? Geef het door 
aan familieleden of buren. Zo kunnen 
zij een oogje in het zeil houden. 

Acht anti-inbraaktips voor zelfstandige ouderen

Met een gerust 
gevoel van huis
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© Persbelangen

W I N K E L E N K D R A G E R

H E R F W I N T E R K L A A R

D N I W A A I E N N A J A A R

M U T S V H A N D S C H O E N

R S D I E H G I L L E Z E G S

E F T K L L G E H A K T E E M

K I U H D S K N E M O B I R O

N E D O M I T R E N N Z E Z D

O T I N E U J R E N O G S D D

D S H D E E I I A E E S L A E

L E K A A L E T N N B A O S R

I N E S S O B K G D D R O S I

V A K A N T I E O A N G T E G

J Z O S D I N E R U A A N N D

K A C H E L G U U R D N Z E R

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

Bomen
Bossen
Dassen
Diner
Donker
Drager
Eikel
Fietsen
Gehakt

Gezelligheid
Gras
Guur
Handschoen
Hark
Hond
Kaal
Kachel
Koud

Modderig
Mode
Muts
Najaar
Regen
Seizoen
Sloot
Snoeien
Strand

Uitgaan
Vakantie
Veld
Waaien
Wind
Winkelen
Winterklaar
Zand

Naam:

Adres: 

Woonplaats:

Telefoon:

Oplossing:

Puzzel

Puzzeltijd!
Wat is een beter moment om lekker 
te puzzelen dan in de winter? In het 
nieuwe nummer van Talma Magazine 
staat daarom een verse puzzel, 
klaar om ingevuld te worden. Lost 
u hem op? Lever de oplossing voor 
30 januari in bij de balie van Talma 
Haven of bij Joke Post in Het Dok. 
Het antwoord mailen kan ook naar 
info@talma-urk.nl. Uit alle goede 
inzendingen wordt een winnaar 
getrokken. 

Peter Jansen  kwam als winnaar uit 
de bus van de vorige puzzel die in 
onze zomereditie stond. Hij kreeg 
daarom een heerlijk verwenpakket. 
Peter gefeliciteerd!



Zin in lekkere oliebollen? Kom maandag 30 december naar Talma 
Haven. In de hal van Talma worden vanaf drie uur ’s middags 
heerlijke oliebollen gebakken. Van tevoren bestellen kan ook. Bel 
naar 681735 om de bestelling door te geven. 

Hmmmmm…
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Thema-avond: palliatieve zorgverlening

‘Goed om bespreekbaar te maken’
Talma Urk houdt regelmatig thema-avonden voor 
medewerkers en contactpersonen van cliënten. 
Verschillende thema’s passeerden afgelopen jaar de 
revue, zo ook palliatieve zorgverlening. “Vaak voor 
cliënten en hun contactpersonen een lastig onder-
werp om over te praten, wij willen dit onderwerp 
graag bespreekbaar maken”, aldus de werkgroep 
palliatieve zorg. 

Zo’n negentig belangstellenden ver-
zamelden zich in het restaurant van 
Talma Haven. Jannie Steenstra leidde 
de avond in met een presentatie over 
palliatieve zorg. Daarna volgde een 
voorstelling van Nicole van Beek. Met 
een lach kwamen herkenbare punten 
in de verzorging naar voren. 

Levenseindegesprek
Aan het einde van de avond kregen 
alle aanwezigen een boekje mee naar 
huis over het levenseindegesprek. “Als 
werkgroep hebben we een boekje laten 
ontwikkelen waarin handvatten staan 
om met iemand in gesprek te gaan 
over het levenseinde. Praten over dit 
onderwerp is niet altijd makkelijk, maar 
toch is het verstandig om tijdig met 
naasten hierover na te denken. Pra-
ten over het levenseinde kan tot rust 

leiden, je weet dat 
als het moment 
daar is alles goed 
is geregeld en 
gaat zoals jij het 
graag wilt.”

De werkgroep 
palliatieve zorg 
blikt terug op een 
leerzame avond. 
“Van familie 
van cliënten en 
collega’s kregen we terug dat het een 
mooie avond was. Vooral de boekjes 
waren een mooie handreiking om mee 
te geven aan de deelnemers. Pallia-
tieve zorg blijft een lastig onderwerp, 
maar het is goed om het bespreekbaar 
te maken”, vertelt Jannie. 

Meer weten over het onderwerp? De 
boekjes die zijn uitgedeeld tijdens de 
avond zijn verkrijgbaar bij de  werk-
groep palliatieve zorg. Daarnaast 
zijn Talma-medewerkers Ineke van 
de Werk, Esther Koffeman, Joanne 
den Hartog en Jannie Steenstra altijd 
bereikbaar voor een gesprek. 

Zin in lekkere oliebollen? Kom maandag 30 december naar Talma 
Haven. In de hal van Talma worden vanaf drie uur ’s middags 
heerlijke oliebollen gebakken. Van tevoren bestellen kan ook. Bel 
naar 681735 om de bestelling door te geven. 

Hmmmmm…Hmmmmm…Hmmmmm…

Maandag 

30 december 

vanaf 15:00 uur 

in Talma 
Haven.



Woonzorgcentrum Talma Haven
Ankerplaats 2
8321 RT Urk
0527-681735

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

Talma Oslolaan
In ontwikkeling

Onze locaties

www.talma-urk.nl 


