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Van de locatiemanager 
De zomer loopt op zijn einde, de dagen worden 
snel korter. Maar wat een mooi weer hebben 
we gehad de afgelopen maanden! Veel cliënten 
genoten heerlijk van de zon. Soms was het 
zelfs een beetje te warm. Gelukkig hebben 
we op Scheveningen meestal een beetje wind, 
waardoor het er ook met warm weer nog goed 
vertoeven is.

Het mooie weer was niet het enige waar over 
werd gesproken in en om Het Uiterjoon de 
laatste maanden. U heeft vast gemerkt dat veel 
personeelsleden en familieleden van bewoners 
in deze periode met vakantie zijn geweest. 
Maar we mochten ook een bewoonster 
feliciteren met haar honderdste verjaardag en 
er waren weer schitterende uitvoeringen bij 
het vuurwerkfestival.

Nu we de in de nazomer zijn beland en de 
scholen zijn begonnen zijn ook de activiteiten 
weer gestart. De jaarlijkse avondvierdaagse 
is gehouden. Het was weer een grootse 

happening als vanouds. De eerste modeshow 
en bingo zijn geweest en we hebben al 
weer genoten van een paar optredens in de 
recreatiezaal.

Hopelijk heeft u een mooie zomer beleefd en 
we hopen op een mooi najaar. In elk geval gaan 
wij er met frisse energie de komende tijd weer 
tegenaan!

Hartelijke groeten, Irma de Jong
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200 jaar Scheveningen
Vrijwilliger in beeld
In Het Uiterjoon wordt er onder leiding van 
Marianne Visser hard gewerkt aan een 
bijzonder zomerproject in verband met het 
200-jarig bestaan van Scheveningen. Cliënten 
en vrijwilligers willen 200 schilderijen maken. 
Verder kunnen we er nog niet veel meer van 
verklappen, maar binnenkort zult u het wel zien. 

Bewonersbijdrage
Maar ook de bewoners van het Anker dragen 
ook een steentje bij en de heer Baggerman 

heeft samen met zijn schoondochter mooie 
schilderijen gemaakt.

Oproep
De vrijwilligers zijn heel enthousiast maar 
er zijn nog geen 200 schilderijen klaar. We 
kunnen dus nog wel wat hulp gebruiken. 

Komt u ons helpen??
Elke donderdagmiddag bent u hiervoor welkom 
in het restaurant van Het Uiterjoon.

In gesprek  met mevrouw Van der Zwan, 
bewoonster van Het Uiterjoon
-door Irma de Jong- 

Mevrouw Van der Zwan woont inmiddels een 
paar maanden hier in Het Uiterjoon. Ze wil 
graag Noreen genoemd worden, want ze is een 
Ierse die al 44 jaar in Nederland is en al jaren 
in Scheveningen woont. Na een verblijf van 
een paar maanden in de wijk Zuiderpark is ze 
terug in Scheveningen. Ze voelt zich hier veel 
meer thuis omdat het hier veel gemoedelijker 
is. Iedereen is vriendelijk, leeft mee en staat 
klaar voor een ander. Ook houdt ze van dat 

“gezelligheidsgedoe” zoals ze het noemt. 
Mevrouw doet graag mee met de bingo en 
houdt verder van handwerken en lezen. 

Mevrouw Van der Zwan heeft haar heup 
en bovenbeen gebroken. De vloer was nat 
en daardoor is ze gevallen. Daarbij is haar 
been dusdanig beschadigd dat het niet meer 
goedkomt en daarom woont zij nu in Het 
Uiterjoon. Toen de echtgenoot van mevrouw 
nog leefde zei hij dat hij ervan droomde om als 
hij oud was in Het Uiterjoon te wonen. Maar 
helaas is haar man 1,5 jaar geleden overleden. 
Toch heeft mevrouw bekenden in het gebouw. 
Ze vindt het prachtig  dat haar schoonzus en 
nichtje ook hier wonen en ze heeft  hier veel 
kennissen. “Via, via ken ik ze weer” vertelt ze. 

Mevrouw zelf is een van de jongste 
Uiterjooners met haar 68 jaren. Ze heeft 
haar kamer mooi ingericht en is blij met het 
balkon. Ze vindt haar kamer fijn, ook al was 
ze gewend aan een huiskamer van 11 meter. 
Toch heeft mevrouw een verandersuggestie 
voor Het Uiterjoon. Voor iedereen een aparte 
slaapkamer! 
De atmosfeer in Het Uiterjoon is prettig en de 
zorg is fantastisch.  Het is hier net één grote 
familie maar toch is er privacy. Iedereen is 
welkom bij mevrouw Van der Zwan. Ze komen 
mij soms advies vragen hoe ze bepaalde zaken 
moeten aanpakken in de was!

Ik vroeg mevrouw of ze zich wilde kandideren 
voor de cliëntenraad. Daar gaat mevrouw Van 
der Zwan over nadenken!

Rijksmuseum
We zijn met een aantal bewoners naar het 
Rijksmuseum geweest. Dit werd mogelijk 
gemaakt door KPN Mooiste Contactfonds. 
Het doel van dit fonds is om mensen weer 
in verbinding te brengen met de wereld 
om hen heen. Mevrouw Hendriks ging 
samen met haar vriendin mevrouw Van der 
Meer. Rembrandt was er ook en liet zich 
met mevrouw Korving vereeuwigen.

Mevrouw Hendriks met haar vriendin mevrouw Van der Meer

"Rembrandt" met 
mevrouw Korving

Cliënten en activiteiten

Biljarten
Eén keer per 14 dagen gaan wij met de mannen 
naar verzorgingshuis Waterhof. Daar staat een 
biljarttafel die wij mogen gebruiken. De rit er 
naar toe wordt mede mogelijk gemaakt door 
“Waardigheid en trots”.



Bewoners in beeld 

Wat is het toch gezellig als je samen met je zus op 
“het Anker” woont en mag genieten van heerlijk 
samenzijn. Mevrouw Hofland en mevrouw Baak 
praten vaak gezellig even bij in de huiskamer.

5. Scheveningse dag

Op 17 juli hadden we een Scheveningse dag. Er waren 
allemaal leuke kraampjes en lekkernijen. De wafels 
gingen als warme broodjes over de toonbank.

4. Pannnenkoekenmiddag

Op het Anker mochten de bewoners op 
23 juli genieten van een pannnenkoekenmiddag, 
verzorgd door de activiteitenbegeleiding en mede 
mogelijk gemaakt door de Vrienden van Respect. 

Terugblik

De zussen Mevrouw Hofland

en mevrouw Baak

Wandelen
In het heerlijke nazomer zonnetje zijn we met een paar bewoners heerlijk gaan wandelen. De 
dames Martens, Taal, Knoester en de heer Sprang hebben genoten van de wandeling en van een 
kopje koffie bij Fonk. Ook mevrouw Groen ging gezellig mee koffie drinken.

1. Visje eten

De mannen van het Anker gingen 
op een mooie zomerdag een 
visje eten bij Roeleveld. De heer 
Den Heyer zit ervan te genieten. 
Ook deze activiteit werd mede 
mogelijk gemaakt door de 
Vrienden van Respect.

2. Bling bling!

Na de activiteit van 5 september 
zijn de armen van de dames in 
Het Uiterjoon helemaal bling-
bling. De workshop armbandjes 
maken was super leuk.

3. Buikdansen

Yonina & Shira kwamen optreden 
in Het Uiterjoon. De vrijwilligers 
en Marianne Visser moesten 
meedoen met een stukje 
buikdansen. Iedereen genoot 
volop, zo ook de heren Kleijn en 
Hilgersum. Super leuk.

De heer Den Heyer

De dames hebben zelf 
armbandjes gemaakt!

Gezellig borrelen aan tafel

1.

3.

2.

4.

5.

Pannenkoekenmiddag!



Het zelfgemaakte kussen van mevrouw Pex, 93 jaar oud!

Mevrouw Pex 100 jaar!
Op 19 augustus jl. is mevrouw Pex 100 jaar geworden. Mevrouw heeft altijd op Scheveningen 
gewoond en is optimistisch van aard. Toen mevrouw Pex 7 jaar oud was heeft ze een kussen 
gemaakt. Dat is nu dus 93 jaar oud. Ter gelegenheid van haar verjaardag is mevrouw Pex 
fantastisch verwend met bloemen en kaarten. Het feest is gezellig gevierd met een etentje met 
de familie en koffie met gebak op de afdeling.

Gespreksgroep - oproep

Op maandagochtend is er in de recreatiezaal 
op de 8e etage de gespreksgroep.

Dit is vanaf 10.00 uur. In deze gespreksgroep 
mag iemand vertellen over een zelf gekozen 
onderwerp waar hij/zij graag iets over wil 
vertellen. Dit kan eventueel ook met foto’s. 
Een mevrouw heeft verteld over haar jeugd en 
iemand anders over “vervoersmiddelen uit de 
jaren ‘30”. 

Bij de bijeenkomsten is er ook iemand 
die alles op film zet (hier moet u wel 

Leerkrachten in 
Het Uiterjoon
Op 13 september hebben stakende 
leerkrachten uit het basisonderwijs een dagje 
als vrijwilliger meegeholpen in Het Uiterjoon. 

Veel leerkrachten van basisscholen in 
Zuid-Holland en Zeeland staakten, omdat 
zij een betere cao en minder werkdruk 

willen. Omdat hetzelfde nu ook speelt in 
de zorgsector, besloten deze leraren van 
de Christelijke basisschool De Vuurtoren 
in Scheveningen hun collega’s in de zorg te 
ondersteunen. Ze hebben wafels gemaakt, 
geschilderd met bewoners en stoelgym 
gedaan. 

Een mooi initiatief, bedankt! Avondvierdaagse
Het Uiterjoon
De laatste week van augustus was het (weer) 
zover, de Avondvierdaagse.  We hebben op 
1 avond na heerlijk kunnen genieten van 
het mooie weer en de prachtige plekjes op 
Scheveningen.

Juist de cliënten die niet meer veel buiten 
komen en zich moeten verplaatsen in een 
rolstoel genoten zichtbaar. We liepen door 
de oude straatjes van Scheveningen zoals de 
Zeilstraat en de Ankerstraat. Het lijkt of de 
tijd daar heeft stil gestaan en bij veel mensen 
kwamen de herinneringen weer boven.

Een avond konden we vanwege de regen niet 
lopen. We hebben toen in de recreatiezaal 
een gezellige avond gehad met o.a. 
bewegingsoefeningen en het zingen van liedjes.
De laatste avond werden de medailles uitgereikt 
en iedereen die had meegedaan kreeg er een. 
En er was vrolijke muziek waar heerlijk op 
gedanst kon worden.

We kunnen weer terug kijken op een geslaagde 
Avondvierdaagse. 

Zullen we zeggen tot volgend jaar?

toestemming voor geven) zodat u zelf hiervan 
een dvd kan krijgen.

Mocht u het leuk vinden om ook mee te doen 
dan kan dat. Zowel als bewoner van Het 
Uiterjoon, maar ook als zorgabonnee bent u 
van harte welkom.

U mag op maandagochtend gewoon 
aanschuiven. Wij zijn er vanaf 10.00 uur.

Namens de activiteitenbegeleiding,
Marianne Visser

De deelnemers kregen allemaal 

een medaille!



De zon heeft in december
mij al zo vaak verrukt
en dikwijls heb ik rozen
uit de sneeuw geplukt

En daarom schrijf ik
in dit kleine lied:
niet wáchten op de lente
want dan komt ze niet

Gedichtjes van de herfst
zijn altijd somber
zijn gemaakt van
okers en van omber

Toch ken ik septembers
met een gouden glans
toch zijn er novembers
met een toverdans

Locatiemanagement
Manager verpleeghuiszorg: 
•  Irma de Jong 
i.dejong@respectzorg.nl
 
Afdelingshoofd:
• Willem Witvliet   
w.witvliet@respectzorg.nl

Contactgegevens
Respect Het Uiterjoon
Visserhavenstraat 277
2583 DG Den Haag
070 - 352 92 92

Het Servicebureau
Wij zijn er voor al uw vragen ten 
aanzien van wonen, zorg, 
thuiszorg en diensten aanbod. 

Bel 070 - 306 91 70 

Vertrouwenspersoon 
Piet Lock
070 - 306 10 20

Cliëntenraad
Voorzitter:
• de heer H.W. Nanninga

Folders met informatie over 
de cliëntenraad vindt u in de 
foldermolen bij de receptie.

- Naar Toon Hermans (klein liedje) 


