
 

 

Geachte bewoner,  

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe zaken zijn geregeld als u in ons woonzorgcentrum woont.  

In deze Wegwijzer staat op alfabetische volgorde uitgebreide informatie over ‘Het wonen in  

Woonzorgcentrum Mgr. Blom Amersfoort´. Is iets niet duidelijk of heeft u nog vragen, dan kunt u altijd 

terecht bij één van onze medewerkers. Het kan gebeuren dat tijdens uw verblijf de inhoud van de 

Wegwijzer wordt aangepast. U kunt de laatste versie altijd bekijken bij onze receptie en op  

www.beweging3.nl.  

Brochure Wonen bij Beweging 3.0 

In de brochure ´Wonen bij Beweging 3.0 Hoe is het geregeld met de vergoedingen?´ leggen wij uit  

wat u van Beweging 3.0 kan verwachten en wie wat betaalt. U kunt de laatste versie altijd bekijken bij 

onze receptie en op www.beweging3.nl.  

We wensen u een prettig verblijf in ons woonzorgcentrum. 

Ole Schmidt en Nanda Pongers 

Teammanagers Woonzorgcentrum Mgr. Blom 

 

 

 

 

 

  

Wonen in Woonzorgcentrum  

Mgr. Blom Amersfoort 

  

WEGWIJZER 

https://www.beweging3.nl/locaties/
https://www.beweging3.nl/wp-content/uploads/2021/05/Wonen-bij-Beweging-3.0-april-2021.pdf
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A 

Activiteiten  

Woonzorgcentrum Mgr. Blom zorgt voor allerlei 

leuke en gezellige activiteiten die passen bij uw 

interesses en hobby’s. Er zijn activiteiten waar u 

aan mee kunt doen en activiteiten waar u als 

toeschouwer naartoe gaat. 

Wij stemmen het programma af met de lokale cli-

entenraad. Een deel van het activiteitenpro-

gramma wordt betaald vanuit de Wet langdurige 

zorg (Wlz). Voor een aantal activiteiten vragen 

wij u om een maandelijkse eigen bijdrage. U kunt 

hierbij denken aan het vervoer tijdens uitstapjes 

of op maat gerichte activiteiten. De cliëntenraad 

bepaalt dit bedrag. Daarnaast wordt voor bijzon-

dere activiteiten zoals uitstapjes en voorstellin-

gen een extra vergoeding gevraagd, dit is voor 

de entreegelden en de te gebruiken versnaperin-

gen.   

Benieuwd naar het programma?  Iedere week 

wordt u persoonlijk geïnformeerd via uw brieven-

bus. Ook verschijnt het weekprogramma op di-

verse memo borden in ons woonzorgcentrum en 

op onze website. 

Als u bij ons komt wonen zullen wij u vragen om 

het behoefteonderzoek in te vullen zodat wij we-

ten waar uw interesses liggen. Via deze weg 

kunnen wij u een passend aanbod blijven bie-

den.  

Apotheek en medicatie  

De huisarts en/of specialist ouderengenees-

kunde besluit samen met u welke medicatie u 

krijgt en schrijft het recept uit. Uw medicijnen 

worden geleverd door onze eigen apotheek. 

Bent u allergisch voor bepaalde medicatie? Be-

spreek dit dan met uw huisarts en/of de specia-

list ouderengeneeskunde. 

Audicien 

U kunt uw eigen audicien behouden. Mocht u ge-

bruik willen maken van een audicien die naar 

woonzorgcentrum Mgr. Blom komt kunt u dit 

overleggen met de Eerste Verantwoordelijke 

Verzorgende (EVV).  

B 

Betalingen 

Voor uw en onze veiligheid willen wij zo min mo-

gelijk contant geld in omloop hebben. Bij de 

kassa in het Grand Café betaalt u via pin of 

eventueel ‘op rekening’. Al uw aankopen ziet u 

terug op uw maandfactuur. 

Bibliotheek  

Er is een bibliotheek in woonzorgcentrum Mgr. 

Blom.  Deze bevindt zich op de Daltonstraat. U 

vindt hier een grote collectie boeken, waaronder 

grootletterboeken die van het huis zijn. Er is ook 

een wisselcollectie vanuit het Eemhuis aanwe-

zig. Zij bieden grootletter- en luisterboeken aan. 

U mag de boeken gratis lenen en kunt ze halen 

en terug brengen bij de bibliotheek vrijwilliger. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar het 

weekprogramma. 

C 

Cliëntenraad 

De cliëntenraad denkt mee over zaken die gaan 

over kwaliteit van leven en het welzijn van de be-

woners en de cliënten. De raden komen met 

suggesties en adviezen voor verbetering bij 

thema’s als familieparticipatie, eten en drinken, 

nieuwbouw, verbouw en zorgtechnologie. Heeft 

u een vraag aan de cliëntenraad dan kunt u deze 

stellen via het emailadres: clientenraden@bewe-

ging3.nl  

D 

Diëtist 

Wanneer u te maken hebt met bijvoorbeeld over-

gewicht, ondergewicht, botontkalking of maag- 

en darmklachten, kan een diëtist samen met u 

kijken naar wat u eet. Een aanpassing in uw voe-

ding of eetpatroon kan uw gezondheid verbete-

ren. Natuurlijk moeten uw maaltijden lekker zijn, 

want ook dat draagt bij aan uw gezondheid.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij uw Eerst 

Verantwoordelijk Verzorgende (EVV). Een Eerst 

Verantwoordelijke Verzorgende is ervoor verant-

woordelijk dat de zorg die u als cliënt ontvangt 

mailto:clientenraden@beweging3.nl
mailto:clientenraden@beweging3.nl
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goed op elkaar is afgestemd. De EVV’er be-

waakt dat proces. U als cliënt, uw naaste en de 

zorgverleners die bij u betrokken zijn geven be-

langrijke signalen door aan de EVV'er. Zij scha-

kelt indien nodig de diëtiste in. Het kan dan wel 

zo zijn dat u een machtiging via de huisarts moet 

aanleveren. 

E 

EVV 

De EVV-er is de Eerst Verantwoordelijk Verzor-

gende die aan de bewoner wordt gekoppeld. Hij 

of zij is de eerste contactpersoon waarmee u uw 

afspraken vastlegt en bespreekt. Men kan te-

vens alle vragen die uw heeft aan de EVV stel-

len. Zij zal u vanaf het begin begeleiden, zij 

maakt het zorgdossier en nodigt u verder uit voor 

gesprekken. Met de EVV-er kan u ook afspraken 

maken hoe u het contact wilt laten verlopen. U 

kan denken aan mail, telefonisch of via het zorg-

dossier. 

Ergotherapie 

Is het lastig voor u om uw dagelijkse activiteiten 

zelf goed te doen? Hebt u bijvoorbeeld moeite 

met douchen of aankleden? Zelfstandig eten of 

drinken? Valt u snel of maakt dat u angstig? 

Onze ergotherapeut helpt u graag en zoekt sa-

men met u naar een oplossing. Zo leert u hoe u 

uw normale activiteiten zo zelfstandig mogelijk 

kunt blijven doen. Voor meer informatie kunt u 

terecht bij de EVV’er. 

F 

Feestje/iets te vieren 

Heeft u iets te vieren en wilt u meer weten over 

de mogelijkheden? Vraag dan bij het Grand Café 

naar de cateringmap. De teamleider van ons 

Grand Café vertelt u hier graag meer over. Het 

Grand Café en de buurtkamers zijn niet exclusief 

te huren, maar blijven altijd toegankelijk voor al 

onze bewoners. Het is wel mogelijk om met een 

klein gezelschap (max. 6-8 personen) kosteloos 

afgezonderd (als daar ruimte voor is) te zitten 

om bv. een verjaardag te vieren. 

Fysiotherapie 

Heeft u problemen met bewegen of met uw hou-

ding? De fysiotherapeut kan u oefeningen geven 

waardoor uw klachten minder worden en u niet 

verder achteruitgaat. Voor meer informatie kunt 

u terecht bij de EVV’er. 

G 

Geestelijke verzorging 

In woonzorgcentrum Mgr. Blom is een geestelijk 

verzorger aanwezig. Zij is er voor iedereen, on-

geacht uw achtergrond of levensbeschouwing. 

Een persoonlijk gesprek kan helpen bij uw dage-

lijks welbevinden. Uw vragen en zorgen staan 

daarbij altijd centraal. Het kan gaan over belang-

rijke thema’s als kwetsbaarheid, afhankelijkheid, 

eenzaamheid, over God en geloof en over de 

betekenis van uw leven. Uw EVV’er (Eerst Ver-

antwoordelijke Verzorgende) vertelt u graag hoe 

u in contact komt met onze geestelijk verzorger.  

Gevonden voorwerpen 

Bent u iets kwijt of heeft u iets gevonden? Meld 

dit dan alstublieft bij de medewerkers van onze 

receptie. Zij bewaren alle gevonden voorwerpen 

en kunnen kijken of uw eigendom is gevonden.  

Vermoedt u diefstal? Wij adviseren u dringend 

om aangifte te doen bij de politie en de diefstal te 

melden bij onze teammanager. 

Grand Café 

Het Grand Café is elke dag open van 8.00 tot 

20.00 uur. Tussen 12.00 uur en 13.45 uur wordt 

de lunch geserveerd en tussen 16.45 uur en 

18.30 uur de warme maaltijd. Naast onze ruime 

aanbod van eten en drinken kunt u hier ook van 

gebak, koek of een borrelgarnituur genieten. 

Onze soep van de dag wordt geserveerd tussen 

12.00 uur en 15.30 uur. Mocht u andere wensen 

hebben dan kunt u dit melden bij de teamleider 

van het Grand Café. 

H 

Herdenkingsdienst 

Ieder jaar op 2 november worden in een kerk-

dienst de overleden bewoners, medewerkers en 
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vrijwilligers van woonzorgcentrum Mgr. Blom 

herdacht. Nabestaanden zijn hierbij van harte 

welkom. De eerste contactpersoon van de over-

ledene krijgt hierover bericht.  

Huisarts 

Wordt de behandelfunctie ingezet uit uw WLZ in-

dicatie? Dan neemt de specialist ouderenge-

neeskunde de rol van de huisarts over. Als u hier 

komt wonen en u heeft geen indicatie inclusief 

behandeling dan blijft u onder een huisarts val-

len. Wij werken samen met een paar vaste huis-

artsen. 

I 

Inrichten 

Boren is uitsluitend toegestaan na toestemming 

en afstemming met de medewerker van de tech-

nische dienst. 

K 

Kapper 

Woonzorgcentrum Mgr. Blom heeft de beschik-

king over een kapsalon welke op woensdagmid-

dag en donderdagmiddag geopend is. Voor een 

afspraak kunt u contact opnemen met Helma 

Davelaar. Haar telefoon nummer is 06-

11060895. Daarnaast is het mogelijk om zelf via 

Leef 3.0 een kapster te benaderen die u in uw ei-

gen appartement kan komen knippen. 

Kerkdienst en vieringen 

Iedere zaterdagmiddag om 15.00 uur is er in de 

kapel een kerkdienst met een katholiek karakter. 

Daarnaast bidden de zusters, die woonachtig 

zijn in woonzorgcentrum Mgr. Blom, elke dag om 

11.30 uur hun middaggebed. Iedere bewoner is 

van harte welkom bij deze vieringen.                                                          

Door het jaar heen zijn er verschillende feestda-

gen van de zusters die met een kerkdienst wor-

den opgeluisterd. Ook daarbij is iedereen van 

harte uitgenodigd.  

L 

Logopedie 

Hebt u moeite met het slikken, praten of ade-

men? Dan kan logopedie helpen. Voor meer in-

formatie kunt u terecht bij uw EVV’er. 

M 

Mantelzorg 

Onder mantelzorg verstaan wij de hulp die u 

krijgt van familie of vrienden. Omdat u in een 

huis van Beweging 3.0 woont krijgt u van ons de 

zorg die voor u is bepaald door het Centrum Indi-

catiestelling Zorg (CIZ). Toch blijft de hulp van 

mantelzorgers belangrijk. Wij gaan ervan uit dat 

zij u begeleiden bij uw bezoek aan het zieken-

huis en eventuele uitjes. Heeft u geen mantelzor-

ger in uw omgeving, dan kan een vrijwilliger 

misschien wat voor u betekenen. Overleg hier-

over met uw EVV’er. Ook kunt u gebruik maken 

van de diensten van Senior Service, een organi-

satie die professionele mantelzorg levert. Meer 

informatie leest u in de lidmaatschapsbrochure 

van Leef3.nu. U kunt voor meer informatie ook 

terecht bij de medewerkers van de woongroep.  

O 

Opticien 

Kijk voor meer informatie op: 

https://www.leef3.nu/diensten/opticien-aan-huis/ 

P 

Parkeren 

Er zijn een aantal parkeerplaatsen voor gehandi-

capten. U kunt op deze parkeerplaatsen parke-

ren als u een gehandicaptenparkeerkaart heeft. 

Ook zijn er een aantal parkeerplaatsen gereser-

veerd voor onze medewerkers. Deze parkeer-

plaatsen graag vrijhouden.  

https://www.leef3.nu/diensten/opticien-aan-huis
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Overige bezoekers kunnen hun auto parkeren op 

de parkeerplaats. Graag de entree vrijhouden 

voor ambulances en andere hulpdiensten. Met 

de fiets? Bij de hoofdingang is een fietsenstal-

ling. 

 

Pasfoto’s 

Heeft u nieuwe pasfoto’s nodig, bijvoorbeeld 

voor het verlengen van uw identiteitskaart? Dan 

hoeft u daar de deur niet voor uit. De fotograaf 

komt bij u langs. De fotograaf heeft jarenlange 

ervaring en zorgt ervoor dat de pasfoto’s voldoen 

aan de wettelijke eisen. Kijk voor meer informatie 

op: https://www.leef3.nu/dienst/pasfoto-aan-

huis/. 

Pedicure  

Als u door ons geholpen wilt worden bij uw licha-

melijke verzorging, houdt u er dan rekening mee 

dat wij geen teennagels knippen. Mocht u ge-

bruik willen maken van een pedicure kunt u dit 

met uw EVV´er bespreken. 

Als u een medische indicatie heeft voor voetver-

zorging worden er eisen aan de deskundigheid 

van de pedicure gesteld. Als u een indicatie 

heeft voor ‘zorg met verblijf en behandeling’, 

worden de kosten vergoed door de WLZ. Zonder 

medische indicatie betaalt u de pedicure zelf (zie 

ook www.Leef3.nu). 

Post ontvangen 

Post komt binnen bij de medewerkers van onze 

receptie. Zij sorteren de post en onze zorgmede-

werkers verspreiden de post. Kranten worden af-

gegeven bij de receptie. Afhankelijk van het 

tijdstip van bezorging wordt de krant zo snel mo-

gelijk naar uw afdeling gebracht. Uiteraard mag 

u, als u dat zelf kunt, uw krant ook ophalen bij de 

receptie. Als u verhuist vanuit uw eigen woning 

naar Woonzorgcentrum Mgr. Blom, geef dan bij 

uw adreswijziging aan dat u de krant graag 

gestickerd wilt hebben. Wij verzoeken u vriende-

lijk om op uw post ook uw kamernummer te laten 

zetten. 

Privacy 

Beweging 3.0 vindt uw privacy erg belangrijk. 

Daarom is de manier waarop wij met uw 

gegevens omgaan opgeschreven in een privacy-

reglement. In dit reglement staat bijvoorbeeld be-

schreven hoe onze medewerkers met uw privacy 

moeten omgaan. Wij verwachten van u dat u ook 

zorgvuldig omgaat met de privacy van onze me-

dewerkers. U vindt ons privacyreglement op 

onze website https://www.beweging3.nl/over-be-

weging-3-0/#verantwoording of vraag ernaar bij 

onze cliëntadviseur. 

R 

Roken 

In de algemene ruimten is roken verboden. Ro-

ken mag alleen in eigen appartement en buiten. 

Een nieuw rookbeleid is in de maak. 

Receptie 

Onze receptie is van maandag t/m vrijdag geo-

pend van 8.00 tot 16.30 uur en in het weekend 

van 8.00 tot 14.30 uur. Na sluiting van de recep-

tie kunt u met uw vragen tot 20.00 uur terecht bij 

een medewerker van het Grand Café. 

S 

Schoonmaak kamer 

Als u bij ons komt wonen krijgt u een schone ka-

mer volgens de richtlijnen van Zorginstituut Ne-

derland. Uw kamer wordt vervolgens elke week 

schoongemaakt volgens deze richtlijnen. 

Heeft u behoefte aan extra hulp bij de schoon-

maak of bij andere huishoudelijke taken? Dat 

kan tegen betaling voor u geregeld worden. U 

kunt bij onze receptie een aanvraag hiertoe in-

dienen. Zij zorgen ervoor dat er contact met u 

wordt opgenomen.  

Scootmobiel 

De richtlijnen voor het gebruik van een scootmo-

biel op het terrein en in het gebouw zijn: 

• Als bewoner mag u met een scootmobiel rij-

den als uw rijvaardigheid voldoende is. Bij twij-

fel over uw rijvaardigheid vragen we advies 

aan een ergotherapeut die de rijvaardigheid 

test. 

https://www.leef3.nu/dienst/pasfoto-aan-huis/
https://www.leef3.nu/dienst/pasfoto-aan-huis/
http://www.leef3.nu/
https://www.beweging3.nl/over-beweging-3-0/#verantwoording
https://www.beweging3.nl/over-beweging-3-0/#verantwoording
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• De scootmobiel geeft altijd voorrang aan voet-

gangers in huis. 

• In de gangen, vanuit de lift en bij binnenkomst 

rijdt u stapvoets, dan wel in de laagste stand 

1. 

• U parkeert de scootmobiel op de speciale 

scootmobiel-parkeerplekken zodat iedereen er 

langs kan. 

 

T 

Tandarts 

Heeft u een Wlz-indicatie met behandeling? Dan 

krijgt u een tandarts van Beweging 3.0. Dit kunt 

u navragen bij uw EVV’er of bij onze cliëntadvi-

seur. Heeft u een Wlz-indicatie zonder behande-

ling? Dan regelt u zelf een tandarts. Deze kosten 

betaalt u ook zelf. Voor vragen met betrekking 

tot de tandarts kunt u terecht bij onze aandachts-

velder mondzorg. 

Tandtechnicus 

Heeft u problemen met uw gebitsprothese? Dan 

kan de tandtechnicus u misschien helpen. U 

neemt zelf contact op met een tandtechnicus. U 

kunt bij onze cliëntadviseur navraag doen naar 

de mogelijkheden op onze locatie. 

Taxi 

Regiotaxi Eemland-Heuvelrug rijdt in Amersfoort, 

Baarn, Leusden, Nijkerk, Soest, Utrechtse Heu-

velrug, Wijk bij Duurstede en Woudenberg. Uw 

reis moet, zonder overstappen, beginnen of ein-

digen in één van deze gemeenten. De regiotaxi 

rijdt tussen 6.00 en 24.00 uur. Om de regiotaxi te 

bestellen belt u 0900 - 11 22 44 5 (10 ct. p/min.).  

Telefoon 

In onze appartementen is geen telefoonaanslui-

ting aanwezig. Wilt u privé bellen, gebruik dan 

uw eigen mobiel. Of u kunt zelf via Ziggo telefo-

nie afsluiten. 

U 

Uit en thuis  

Wanneer u een uitje heeft of meegaat met fami-

lie is het fijn als u aan de verzorging vooraf door-

geeft wanneer u afwezig bent. Ook als u geen 

gebruik wilt maken van de maaltijd horen wij dat 

graag. U kan hiervoor ook gebruik maken van de 

agenda in Carenzorgt. Carenzorgt is een onder-

deel van het elektronisch Zorgdossier. Via dit ka-

naal kan u meelezen in het zorgdossier en kan u 

communiceren met de zorg. 

Als u er niet bent, komen wij niet in uw kamer. 

Alleen bij calamiteiten kan het gebeuren dat wij 

uw kamer binnen moeten gaan. 

V 

Veiligheid 

Alarmering 

Uw kamer heeft een oproepsysteem waarmee u 

de verzorging om hulp kunt vragen. Als u dit 

prettig vindt, kunt u ook een persoonlijk hal-

salarm krijgen. Als u die draagt kunt u, in geval 

van nood, met één druk op de knop om hulp vra-

gen. Voor thuiszorg geïndiceerde bewoners kan 

de persoons alarmering worden geactiveerd te-

gen een meerprijs. Voor informatie hierover kunt 

u terecht bij de clientadviseur. 

Brandpreventie 

Onze gebouwen voldoen aan alle eisen die de 

wet en de brandweer stellen. Dit wordt elk jaar 

gecontroleerd. Er is een centrale brandmeldin-

stallatie en in alle appartementen hangt een 

rookmelder. Verder  willen er met elkaar voor 

zorgdragen dat alle blusmiddelen en nooduitgan-

gen vrij blijven van obstakels zodat deze in geval 

van nood goed toegankelijk zijn  

Er worden meerdere keren per jaar ontruimings-

oefeningen gehouden waar u als bewoner mee 

te maken kunt krijgen.  

Camerabewaking 

Om uw en onze veiligheid te bewaken heeft 

onze locatie camera’s hangen bij de ingangen. 

Bij noodsituaties kunnen opgeslagen camera-

beelden gebruikt worden en als ondersteunend 

materiaal getoond worden aan de politie. Het 

Protocol Camerabewaking van Beweging 3.0 is 

van toepassing. U kunt u dit protocol opvragen 

bij de onze teamleider Service en Faciliteiten.  
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Vrijwilligers en hulp van familie 

Onze vrijwilligers willen u bij van alles ondersteu-

nen. Bijvoorbeeld individueel, door middel van 

het aanbieden van een activiteit, op de buurtka-

mer met gezamenlijk koffiedrinken, krantlezen of 

het bereiden van de maaltijd. Ook bij activiteiten 

zoals muziekavonden en uitstapjes zijn vrijwil-

ligers onmisbaar. Het is fijn als uw familieleden u 

hierin ook kunnen ondersteunen. Voor meer in-

formatie kunt u terecht bij onze coördinator Wel-

zijn en Vrijwilligers. 

W 

Waardering en giften 

Een woord van waardering doet iedereen goed. 

Wij vinden het fijn van u te horen dat u tevreden 

bent over onze zorgverlening. Onze medewer-

kers mogen geen cadeaus of beloningen aanne-

men van u of uw familieleden. Wilt u toch iets 

geven overleg dan met een van onze teamma-

nagers. 

Wasservice 

U kunt uw kleding laten wassen door Newasco. 

U moet uw kleding dan wel laten merken zodat 

het niet kwijtraakt. U betaalt per gewassen kle-

dingstuk (met een maximum van € 92,20 per 4 

weken). De factuur ontvangt u per 4 weken van-

uit Newasco. Er blijft een keuzemogelijkheid om 

het wasgoed te laten doen door uw naasten. 

Stomerijservice  

Uw kwetsbare kleding kunnen we voor u laten 

stomen. De kosten hangen af van het aantal en 

het soort kledingstukken. De service is inclusief 

het ophalen en terugbrengen van uw kleding. Uw 

kleding wordt samen met de andere was opge-

haald. In de wasserij wordt het stoomgoed ge-

scheiden van het overige wasgoed. Ook voor de 

stomerijservice moet uw kleding gemerkt zijn. U 

betaalt per gestoomd kledingstuk. 

Merken van kleding   

Gebruikt u de was- en of stoomservice dan krijgt 

uw kleding een naamlabel dat in het kledingstuk 

wordt geseald. Op het naamlabel staan alle ge-

gevens van het kledingstuk. 

Om vermissingen te voorkomen adviseren wij u 

om de kleding ook te laten merken indien u geen 

gebruik maakt van de wasservice. 

U levert uw kleding in bij de receptie. Binnen 5 

werkdagen heeft u uw kleding gemerkt terug. 

Wifi  

In het hele gebouw kunnen u en uw naasten op 

ons gratis wifi netwerk. De naam van het net-

werk is: Beweging 3.0 wifi. Het bewonerswacht-

woord is: BW3-Bewoners 

Winkel 

Binnen woonzorgcentrum Mgr. Blom is het mo-

gelijk om kleine versnaperingen zoals chocolade, 

koek en diverse dranken te kopen. Heeft u be-

hoefte aan bepaalde artikelen dan kunnen deze 

mogelijk door ons besteld worden. Elke vrijdag-

middag om 15.00 uur is er een SRV wagen op 

ons terrein aanwezig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

WEGWIJZER | Wonen in Woonzorgcentrum Mgr. Blom | april 2022 9 

 

Adresgegevens en bereikbaarheid 

Woonzorgcentrum Mgr. Blom 

Barchman Wuytierslaan 55 

3819 AB AMERSFOORT  

T: 033 - 469 81 00 

E: receptieblom@beweging3.nl 

Bereikbaar met het openbaar vervoer: 

Voor persoonlijke reis- of prijsadvies kunt u terecht op www.9292ov.nl, bellen met 0900-9292 (€ 0,90 

p/m) of mailen naar reizigers@9292ov.nl  

Bereikbaarheid per auto: 

Vanuit Utrecht: snelweg A28 richting Utrecht/Zwolle. U neemt afrit nr. 4 Soesterberg en volgt de 

daarna richting Soesterberg/Soest. Rijd linksaf de N413 op (Richelleweg). Sla rechtsaf naar de N237 

(Amersfoortseweg). Sla linksaf bij de Stichtse Rotonde. Sla linksaf naar de N221 (Daan Fockema-

laan). Sla linksaf naar de Barcman Wuytierslaan. U bestemming bevind zich aan de rechterkant. 

Vanuit Zwolle: snelweg A28 richting Utrecht.  U neemt afrit nr. 5 in de richting van Maarn/Amersfoort 

Zuid/Soest (N221). Sla linksaf naar de Stichtse Rotonde (N221). Ga op de volgende rotonde naar 

links (N221). Sla rechtsaf naar de N221 (Daan Fockemalaan). Sla linksaf naar Barchman Wuy-

tierslaan. U bestemming bevind zich aan de rechterkant. 

 
 
Belangrijke e-mailadressen 
 

Ole Schmidt en Nanda Pongers, Teammanagers zorg en welzijn 

E: ole.schmidt@beweging3.nl en nanda.pongers@beweging3.nl  

Jan Asker, Teamleider facilitair 

E: jan.akster@beweging3.nl   

Marianne Kok, Clientadviseur 

E: clientadviseur.mgrblomstichting@beweging3.nl  

Christa van Worcum, Coördinator Welzijn en Vrijwilligers 

E: christa.vanworcum@beweging3.nl    

Gemma van Kesteren, Geestelijk verzorger 

E: gemma.vanKesteren@beweging3.nl  

mailto:receptieblom@beweging3.nl
http://www.9292ov.nl/
mailto:reizigers@9292ov.nl
mailto:ole.schmidt@beweging3.nl
mailto:nanda.pongers@beweging3.nl
mailto:jan.akster@beweging3.nl
mailto:clientadviseur.mgrblomstichting@beweging3.nl
mailto:christa.vanworcum@beweging3.nl
mailto:gemma.vanKesteren@beweging3.nl
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Woongroepen 

Weverssingel  Weverssingel.Blom@Beweging3.nl    

Alberikpad  Alberikpad.Blom@Beweging3.nl    

Dollardstraat  Dollardstraat.Blom@Beweging3.nl   

Bisschopsweg  Bisschopsweg.Blom@Beweging3.nl   

Daltonstraat  Daltonstraat.Blom@Beweging3.nl   

 

 

mailto:Weverssingel.Blom@Beweging3.nl
mailto:Alberikpad.Blom@Beweging3.nl
mailto:Dollardstraat.Blom@Beweging3.nl
mailto:Bisschopsweg.Blom@Beweging3.nl
mailto:Daltonstraat.Blom@Beweging3.nl

