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Nieuw Elektronisch Cliënten Dossier
Talma Urk heeft enige tijd geleden de keus gemaakt om 
over te stappen naar een ander Elektronisch Cliënten 
Dossier. De keus is gevallen op ONS van Nedap. Samen 
met werkgroepen, een implementatiepartner en de zorg-
verleners wordt het systeem ingericht. Het nieuwe ECD 
ondersteunt de werkzaamheden binnen Talma Urk, zonder 
dat het invoeren van de gegevens veel tijd in beslag neemt. 
Het personeel krijgt in november trainingen en uitleg, per  
1 december stapt Talma Urk over naar het nieuwe ECD.

Geslaagde 
bewonersvakantie
Veertien bewoners van Talma Haven en Het Dok genoten de eerste 
midweek van september van een gezellige bewonersvakantie. 
Onder begeleiding van verzorgend en verplegend personeel vertrok 
de groep naar Avenhorn. Daar genoot het gezelschap van een 
bezoekje aan Volendam, Marken en het Zuiderzeemuseum. De 
vakantie werd afgesloten met een heuse bonte avond. De groep 
blikt terug op een geslaagde vakantie. 

Talma Urk start 
behandeldienst
Talma Urk is vanaf september gestart met een behandel-
dienst voor cliënten met zorg met behandeling. In het ver-
leden werkte Talma Urk op dit vlak samen met Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land. Het is gelukt om zelf een behandel-
dienst samen te stellen, Talma Urk mag daarom een aantal 
nieuwe gezichten binnen de organisatie welkom heten.

Guendolen Lantinga en Sascha Jansen werken per septem-
ber binnen de organisatie als Specialist Ouderengenees-
kunde. Zij zijn beiden vier uur per week werkzaam voor 
Talma Urk. Daarnaast komt Veronique de Jong het behan-
delteam versterken. Zij is psycholoog. Tot slot start Judith 
Vos per 1 december als Physician Assistant. 
De paramedische diensten worden verzorgd door Fytac. De 
cliënten die geen gebruik maken van zorg met behandeling 
behouden hun eigen huisarts. Talma Urk heet alle nieuwe 
werknemers van harte welkom!

Vragen over zorg met behandeling? Neem contact op met 
Bas van Bezooijen via 0527-681735.

Urk in 
wintersferen 
buffet
Voor 55-plussers
Aanvang: 17.00 uur
Datum: dinsdag 26 november

Schuif gezellig aan bij een heerlijk buffet 
in Talma Haven en geniet van echte Urker 
winterkost. Kosten bedragen 17,50 euro 
per persoon en opgeven kan door voor 21 
november te bellen naar 681735.



Renovatie Talma Haven
De laatste fase van de renovatie voor de realisatie van 
kleinschalige verpleeghuiszorg is dit najaar gestart. Talma 
Urk verwacht dat de werkzaamheden medio november zijn 
afgerond. 

Op de eerste etage is de afgelopen weken hard gewerkt aan een 
buitenterras. Naast de lift is een deur geplaatst die toegang geeft 
tot een mooi, ruim balkon. Mede dankzij een bijdrage van Stichting 
Vrienden van Talma Urk is het balkon voorzien van meubilair. Alle 
cliënten (en hun bezoek) mogen gebruik maken van deze nieuwe 
voorziening. 
Daarnaast wordt op de eerste etage gewerkt aan nieuwe huiska
mers en een aangepaste badkamer. In het Atrium wordt tenslotte 
topkoeling aangebracht. Na de werkzaamheden telt Talma Haven 
vijftig bewonerskamers en zeven huiskamers. 

Naar Urk in Wintersferen
Ook dit jaar krijgen de bewoners van Talma Urk weer de gelegenheid om Urk in Winter
sferen te bezoeken. Zaterdag 30 november vertrekt de bus van half tien tot tien uur en om 
half elf. Kosten voor het uitstapje bedragen tien euro (entree voor oudere en begeleider), dit 
is inclusief vervoer, entreetickets en twee koppen warme chocolademelk in het café. 

1+1 gratis
Gezellig samen meeeten in het restaurant van Talma 
Haven? Dat kan! In november heeft het restaurant een 
speciale aanbieding: schuif samen aan voor de prijs van 
één. De actie geldt voor 55plussers op dinsdag en don
derdag. Iedereen in het bezit van een Mit Eenkangerpas 
betaalt 6 euro voor twee personen, bezoekers zonder 
pas betalen 7,50 euro voor twee personen. 
Bent u erbij? Bel dan voor 10.00 uur ’s ochtends naar 
de receptie in Talma Haven (681735) om dit door te 
geven. We zien u graag!

Koopovereenkomst getekend
Update Talma Oslolaan

Onder toeziend oog van vele belangstellenden tekenden Wilfred Muller, wethou-
der Gerrit Post en wethouder Freek Brouwer eind augustus de koopovereen-
komst voor de nieuwe Talma aan de Oslolaan. De nieuwe Talma biedt plaats aan 
64 levensloopbestendige appartementen.

Wat het bestemmingsplan betreft, zijn er geen belemmeringen meer en is dit plan vastge
steld en onherroepelijk. Begin september is de aanvraag voor de omgevingsvergunning 
ingediend bij de gemeente Urk. Inmiddels zijn de woningen aan de Oslolaan gesloopt en 
zal er om het terrein een hek worden geplaatst. De heipalen van de oude school zitten nog 
in de grond, die worden ingemeten. Daarvoor zijn opgraafwerkzaamheden noodzakelijk.  
Verder wordt continu op vijf punten het grondwaterniveau gemeten. Er wordt hard gewerkt 
om januari te kunnen starten met de aanbesteding.

Binnen Talma Urk zijn sinds septem-
ber verschillende nieuwe gezichten 
te zien. Een hartelijk welkom aan:

Jessica van den Bergh
Zij doet de komende 
periode onderzoek 
binnen Talma Urk naar 
de interne en externe 
communicatie.

Anniek, Alise en Thirza (afstudeer
stage hboverpleegkunde) leiden een 
advies project rondom het onderwerp 
‘waarborgen van de kwaliteit van 
medewerkers’.

Romy,  
Willemijn  
en Hellen 
(afstudeer
stage hbo 

verpleegkunde) doen onderzoek naar 
verschillende tiltechnieken.

De nieuwe groep BBL-ers
Ook dit jaar is er binnen Talma Urk een 
samenwerking met het Hoornbeeck 
College. De groep studenten werkt 
binnen Talma Urk en volgt daarnaast 
lessen aan het Hoornbeeck College. 

Televisie, internet en telefonie                  
Alle bewonerskamers van Talma Haven hebben een Ziggo 
CAI-aansluiting. Deze aansluiting is echter verouderd, 
daarnaast is de installatie om het signaal te versturen aan 
vervanging toe. Daarom is Talma Urk met de cliëntenraad 
om tafel gegaan. 

Diverse bewoners binnen Talma Haven kijken geen televisie meer 
op hun kamers, het televisiekijken gebeurt veelal op de huiska
mers. Daarom twijfelt Talma Urk om de installatie nog te vervan
gen. Tijdens de laatste cliëntenraadsvergadering is het volgende 
voorstel besproken: de Ziggo CAI aansluiting op de kamers komt 
te vervallen, televisie wordt in de huiskamers gekeken. Dit geldt ook 
voor de zondagse of doordeweekse kerkuitzendingen. 
Graag wel een televisieaansluiting op de eigen kamer? Dat is geen 
probleem. De bewoners kunnen zelf (of hun eerste contactper
soon) een provider kiezen en via de aanwezige glasvezelaanslui
ting televisie, internet en telefonie ontvangen. Een optie is om te 
kiezen voor JIP TV, de kosten hiervan zijn:Welkom!



• Het Care & Culture koor verzorgt 1 november 
een optreden in de hal van Talma Haven. 
Aanvang: 14.30 uur.

• Het Westerdok zingt 2 november om 19.00 
uur in de hal van Talma Haven. 

• Het jaarlijkse mantelzorgevent, georganiseerd 
door Caritas Urk, vindt plaats op 7 november.

• 14 december is kerstavond in Talma Haven. Eiland Urk verzorgt 
een optreden, aanvang is zeven uur.

• Alle 55-plussers zijn 17 december om vijf uur welkom bij het 
kerstdiner, graag van tevoren opgeven bij de receptie.

• In Het Dok vindt het kerstdiner op 18 december plaats, aan
vang is vijf uur ’s middags.
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Televisie    € 16,95 per maand
Televisie en internet   € 32,50 per maand
Televisie en telefoon    € 39,50 per maand
Televisie, internet, telefoon   € 42,50 per maand  
Binnenkort ontvangt elke cliënt binnen Talma Haven persoonlijk 
een informatiebrief over bovenstaand. 

Agenda

Heini van Slooten – kok in Talma Haven –  
stapt 8 november in het huwelijksbootje.  
Het bruidspaar komt rond kwart voor tien  
’s ochtends even langs in de hal. Alle 
bewoners die het paar willen feliciteren, zijn 
welkom!

  Ja, ik wil!

Welkom!



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

Vermeld in deze e-mail uw naam, contactgegevens en e-mailadres. 
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Meedenken  
over interieur
Alle medewerkers van Talma Urk 
waren dinsdagmiddag 8 oktober 
welkom om mee te praten over het 
nieuwe interieur van Talma Oslolaan. 
Van meubels tot vloeren en van inde-
ling tot kleuren; de nieuwe plannen 
werden grondig onder de loep geno-
men. De reacties van de belangstel-
lenden waren enthousiast! ‘Wat wordt 
het mooi’ was een veel gehoorde 
uitspraak. Daarnaast kwamen er 
goede tips binnen over de indelingen 
en inrichtingswensen. Deze aanvullin-
gen worden nu door het interieurteam 
behandeld. Bedankt voor het mee-
denken allemaal!

Wintermarkt in 
Talma Haven 

Met kraampjes vanuit onze Mit Eenkanger activiteiten! 
En veel meer leuke en informatieve kraampjes 

Kortom… een gezellige markt! 
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Donderdag 28 november van 14.00-17.00 uur 


