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Introductie nieuwsbrief
 
Hierbij introduceren wij bij u de allereerste editie van de Percura Courant. Deze
Percura Courant is een nieuwsbrief voor de bewoners, familie en medewerkers van
Percura Zorg. Hier houden wij u in vogelvlucht op de hoogte van nieuw ontwikke
lingen, kennismaking met bewoners, terugblik op de activiteiten en andere weetjes
binnen de locaties van Percura Zorg de Pelgromhof en Maria Postel. Wij wensen u
veel leesplezier!
 

Met ingang van 1 januari 2023 zijn wij
voor onze locaties Pelgromhof en
Marie-Postel aangesloten bij het Zorg
Domein. 
Percura Zorg B.V. is van mening door het
inzetten van slimme technologie meer
ruimte te maken voor mensenwerk in de
zorg. Goede zorg draait om mensen
werk, met persoonlijke aandacht en zorg
voor onze bewoners. Maar de tijd die
zorgprofessionals willen besteden aan
het welzijn van onze bewoners, gaat vaak
op aan administratieve taken. Het zorg
platform ZorgDomein brengt zorgvraag

Een lang gekoesterde wens is uitgeko
men. Voor u ligt het eerste exemplaar
van de Percura Courant. Een nieuwsbrief
voor bewoners, personeel en alle nauw
betrokkenen van de Pelgromhof en
Maria Postel. Via deze weg proberen we
u zo goed mogelijk te informeren over
wat er binnen en rondom onze woonin
itiatieven passeert. Zo leest u een inter
view met een van onze bewoners ook
laten we een medewerker aan het
woord, zo leert u hen wat beter kennen.
Iedere editie zal weer een andere bewo
ner en medewerker gevraagd worden
om geïnterviewd te worden. Op dit mo
ment wordt er hard gewerkt aan verlich
ting van de werkdruk in de zorg, daarom

Samenwerking met
het ZorgDomein 

en zorgaanbod samen. Door deze tool in
onze organisatie in te brengen wordt de
samenwerking tussen de verwijzers en
onze organisatie naar een hoger niveau
getild. ZorgDomein is het meest gebruik
te digitale zorgplatform van Nederland
om te verwijzen naar vervolgzorg. Wij
kijken uit naar een mooie samenwer
king.

Woordje van de directie
wordt er met de facilitaire dienst een
samenwerking aangegaan. De mede
werkers van facilitair gaan  samen met
de zorg hand en span diensten verrich
ten. Daardoor krijgen de zorgmedewer
kers meer tijd voor de zorggerelateerde
taken. We denken hier een positieve slag
te kunnen maken.
 
Voor het pand van de Pelgromhof staat
er dit jaar grootonderhoud gepland.
Deze winter worden de planningen ge
maakt voor het schilderwerk en het ver
vangen van het dak. Dit zijn grote ingre
pen die soms wat hinder kunnen veroor
zaken. U zult daarover nog verder wor
den geïnformeerd.
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Waar bent u geboren?
Ik ben geboren in Frederiksoord, ge
meente Vledder in Drenthe, na ons hu
welijk zijn mijn man en ik naar Wijster
verhuisd. 6 Jaar later verhuisd naar
Weesp waar mijn man een baan bij Phil
lips Duphar had gekregen, bij de afdeling
ontwikkeling landbouw bestrijdingsmid
delen. Daarna nog verhuisd naar Hilver
sum van 1963 tot 1985. Uiteindelijk zijn
we naar Zevenaar verhuisd.
Komt u uit een groot gezin?
Ik heb nog 3 broers en 2 zussen, Ik ben
een nakomeling. Mijn oudste broer was
22 jaar en had zelf net een baby gekre
gen. Bij mijn geboorte was ik hierdoor
ook gelijk tante. Toen ik geboren werd
woog ik maar 3 pond en de dokter zei
tegen mijn ouders leg haar maar in

doosje want ze zal het waarschijnlijk niet
halen, en nu ben ik in december 100 jaar
geworden!
Heeft u een fijne jeugd gehad?
Aan mijn jeugd heb ik fijne herinnerin
gen, ik ben opgegroeid op de boerderij.
Het was wel aanpoten want ook als
jongste dochter moest ik een handje
meehelpen.
U heeft de oorlog meegemaakt, hoe
was dat voor u?
De oorlog was een nare tijd wij woonden
toen nog op de boerderij in Drente, wij
konden niet meer naar voorstellingen
gaan en moesten ’s avonds binnen blij
ven. Ik kreeg in de oorlog verkering met
mijn man. Hij kwam dan op de fiets naar
me toe op de boerderij, maar ’s avonds
moest hij heel goed uitkijken voor de

Duitsers. Soms moest hij een paar nach
ten in het bos doorbrengen, omdat de
Duitsers razzia’s hielden. De Gestapo zat
naast de woning van mijn man, dat weet
ik nog wel. Ook gaven we onderdak en
eten aan mensen uit het Westen. Ook
hadden we onderduikers op de boerde
rij. Echte gevechten hebben we gelukkig
niet meegemaakt.
Heeft u een opleiding mogen volgen? 
Mijn vader wilde dat alle kinderen gingen
leren, ook de meiden. Ik moest naar de
Mulo in Steenwijk, maar vond dat daar
maar niets, al die meisjes in nette jurken,
ik vond het maar eng. Toen ben ik naar
de school in de buurt gegaan. Daarna
ben ik in een winkel gaan werken. Een
soort kleine V&D, de klanten kwamen
daar speciaal voor mij, dat vond ik erg
leuk. Totdat ik ging trouwen heb ik daar
met veel plezier gewerkt.
Hoe heeft u uw man ontmoet?
Mijn man heb ik ontmoet in het dorps
huis waar ik toneel speelde en hij bij de
muziek zat, achter de coulissen sprong
de vonk over. Of het liefde op het eerste
gezicht was…. Hij vond mij wel heel erg
leuk en dat vond ik zo geweldig dat ik mijn
andere vriendje aan de kant heb gezet. 
Hoeveel kinderen heeft u groot
gebracht?
Mijn man en ik hebben 2 zonen gekregen
Hans en Stephan, ook hebben we klein
kinderen, waaronder ook één kleindoch
ter. Dat vonden we geweldig, omdat ons
gezin alleen uit mannen bestaat, ik ben
6x overgrootoma.
Hoe lang woont u al in de Pelgromhof ?
In 2012 ben ik bij Diafaan in Pannerden
terecht gekomen. Daarna kon ik snel
verhuizen naar de Pelgromhof in Zeve
naar, waar ik met heel veel plezier woon.
Ik ontvang hier goede zorg en mijn zoon
woont dichtbij.
Wat is u het meeste bijgebleven in uw
leven.
Mijn trouwdag en de geboorte van de
kinderen. En dat mijn man en ik tot 2008
altijd met de caravan op vakantie zijn
gegaan naar Frankrijk, Denemarken en
Duitsland. Vanaf 1984 gingen we ook elk
jaar met de caravan naar Dalfsen, waar
we samen een fijne tijd hebben doorge
bracht.
 
Wilt u verder nog iets vertellen?
Ik heb een fijn leven gehad!

Het verhaal van...
 
In deze rubriek laten wij bewoners aan het woord die woonachtig zijn in de
Pelgromhof of Maria Postel. Door de gesprekken hopen wij jullie een beeld
te geven van het leven van de betreffende bewoner.  Voor deze eerste editie
hebben wij voor mevr. Meijer – Bastiaans gekozen omdat zij op 20 december
2022 de magische leeftijd van 100 jaar heeft bereikt en tevens de langst
zittende bewoner van de Pelgromhof is. 
Mevr. Meijer is tijdens de opmaak van deze editie overleden. In samenspraak
met de familie mag het intervieuw geplaatst worden.
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Wijziging betalingsmethode in
het restaurant
Voor uw en onze veiligheid is het met ingang van 1 januari 2023 alleen nog
maar mogelijk om met uw pinpas te betalen in het restaurant van de
Pelgromhof en Maria Postel. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Viering van de Kerstdagen en Oud&Nieuw
in de Pelgromhof en Maria Postel
 
Tijdens de eerste en tweede kerstdag hebben de bewoners van de Pelgromhof en
Maria Postel mogen genieten van een smakelijk en feestelijk kerstdiner. De teams
van de keuken en het restaurant hebben hun uiterste best gedaan om er een on
vergetelijke kerst voor onze bewoners van te maken.
 
Voor oud&nieuw zijn er op beide locaties oliebollen gebakken, de bewoners hebben
genoten van een vers gebakken warme oliebol bij de koffie. Nieuwjaarsbingo in

de Pelgromhof
 
De bewoners van de Pelgromhof hebben
genoten van de nieuwjaarsbingo. Deze
bingo werd georganiseerd door Tom de
Reus, stagiaire aan de HAN-Nijmegen en
doet de opleiding Social Works. Het or
ganiseren van deze bingo was een stage
opdracht waarin hij de hele organisatie
op zich nam.
Tom heeft er samen met de medewer
kers, vrijwilligers en de bewoners een
leuke middag van gemaakt!
 

Sjoelavond in Maria
Postel
 
Deze avond wordt altijd enthousiast
bezocht door de bewoners en het gaat
er altijd fanatiek aan toe!

31ste uitgave



Nieuwe
collega’s
Onderstaande collega’s hebben
we de afgelopen tijd mogen ver-
welkomen in ons team en wij
wensen hun bij deze nogmaals
veel succes & werkplezier bij onze
mooie woon-zorg-instelling. 
 
Pelgromhof Zorg
06-12-2022
Priscilla Pasman, helpende
20-12-2022
Sheila van der Wees, helpende+
23-12-2022
Elize Kruis, oproepkracht helpende
01-01-2023
Petra van den Borne - Willekes,
VIG nachtzorg
Esther Wind, leerling verpleegkundige
16-01-2023
Fabiën Boom, oproepkracht helpende
01-02-2023
Ulrike Ampting, medewerker
huiskamer
Sophie Mom, leerling BOL VIG
 
Percura Facilita
01-02-2023
Marianne Jansen, facilitair
medewerker
Carmen Peters, facilitair medewerker
 
Maria-Postel Facilita
01-01-2023
Yoshi Berends, assistent huismeester/
facilitair medewerker
 

Collega’s
gezocht!
We zoeken enthousiaste collega’s
op de Pelgromhof en bij Maria-
Postel in de Zorg, de onderste
unende afdelingen en in de
facilitaire dienst. We vragen
jullie om ons mee te helpen bij
deze zoektocht. Ken je iemand
die mogelijk interesse heeft in
een van de functies, verwijs
deze dan door naar HRM@per
curzorg.nl.
 

Melanie Spiek
Vanaf 1 september ben ik werkzaam als
teamleider binnen de Pelgromhof. Dit
leek mij de uitgelezen kans om mij voor
te stellen. Mijn naam is Melanie Spiek.
Samen met mijn man en twee dochters

Kennismaken met:
Kennismaken met is een rubriek waarin we een collega aan het woord laten.
Deze keer aan het woord…

woon ik in het mooie achterhoek. In de
weekenden vindt je mij vaak op de
mountainbike en doe ik graag leuke
dingen met mijn gezin en onze kleine
Shih tzu Fleurtje. Ruim 15 jaar ben ik
werkzaam in de ouderenzorg en daarbij
verschillende functies bekleed, maar al
tijd ook dichtbij of op de werkvloer ge
staan. Dat ben ik nu ook nog zeker van
plan, je zult mij vinden op kantoor. Maar
ook zeker met mijn uniform aan. Graag
maak ik hier ook gebruik van, zodat ik
goed kan aanvoelen wat er onder mijn
collega’s speelt. De afgelopen maanden
heb ik Percura zorg steeds beter leren
kennen en inmiddels heb ik mijn draai
aardig gevonden. Ik ben het aanspreek
punt voor ons zorgteam, de bewoners,
familie en mantelzorgers. Mijn werkda
gen zijn maandag, dinsdag, woensdag en
vrijdagochtend.  

ISO-certificering
Op 6 januari heeft de externe audit van
het iso kwaliteitsmanagementsysteem
plaatsgevonden. Deze audit is een jaar
lijks terugkomende controle waarbij
onze werkwijzen worden gecontroleerd
en of we dat volgens het kwaliteitshand
boek hebben gedaan. We hebben de
toets mede dankzij al onze medewerkers
goed doorstaan. We bedanken al onze
collega's dat we ondanks de drukte van

het afgelopen jaar toch kans hebben
gezien zo'n mooie slotrapportage te
hebben gerealiseerd.
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