
Beste bewoners, mantelzorgers en collega's, 

Op woensdag 3 november was het zover: de bewoners van Het Anker van de 2e etage in Het
Uiterjoon verhuisden naar De Eshoeve. Een spannende dag! Nadat de medewerkers 's morgens
om half zeven waren gestart, maakten de verhuizers van Mondial Movers zich op, om in hun
grote verhuiswagens richting de Vissershavenstraat te vertrekken. Wat was er een goede sfeer op
de 8e etage; alle bewoners van Het Anker waren daar al vanaf 9.00 uur, om samen de dag door te
brengen. Zelfs een bed was er neergezet waarin een cliënt kon rusten met jawel, nog één keertje
dat uitzicht op zee. De dag verliep in alle rust. Er werd gepraat, gelachen, er werden spelletjes
gedaan en de zorgmedewerkers, activiteitenbegeleider en ds. Maasland waren present om er
samen met de bewoners een sfeervolle dag van te maken. En dat is goed gelukt! Intussen
maakten de mantelzorgers de kamers in De Eshoeve tot een fijne plek, zodat de bewoners als in
een warm bad welkom konden worden geheten. Ook de collega's van HWW Zorg De Eshoeve
deden alles aan een warm onthaal voor de bewoners en medewerkers.  

Respect informeert u in deze nieuwsbrief over de renovatieplannen van
zorglocatie Het Uiterjoon in Scheveningen.

 No. 6 - december 2021

Op 10 en 11 november verhuisden de andere bewoners,
zij gingen naar het Novotel. In de donkere morgen om
6.15 uur waren de medewerkers paraat. Nadat ze een
ontbijtje konden nuttigen en de laatste instructies kregen,
gingen ze al snel op pad om alle bewoners te helpen. Hier
nog een kleine douchebeurt, daar nog even haren wassen
en föhnen, de laatste spullen in de tas en vlot naar de 8e
etage waar de bewoners samenkwamen. Heerlijk ontbeten
met croissantjes en met koffietijd een lekker gebakje. Niets
was de medewerkers te veel om het de bewoners naar de
zin te maken op deze bijzondere dag. Wat ging dit goed en
hoewel natuurlijk af en toe zenuwen door de keel gierden,
vonden de meeste bewoners het ook wel fijn, dat het nu
eindelijk zover was. Want ja ‘we gaan toch en we kijken er
al zo lang naar toe!’. Voor de bewoners en naasten is het
een intensieve tijd geweest. We realiseren ons heel goed
wat zo'n verhuizing vraagt van mensen. Temeer als we ons
realiseren dat de bewoners op hoge leeftijd zijn, waarbij de
oudste bewoner van Het Uiterjoon maar liefst 104 jaar
oud is en dan nog naar een hotel is verhuisd!

Irma de Jong



Wij realiseren ons dat wij een groot beroep
op de mantelzorgers hebben gedaan om de
verhuizing van hun naaste goed te laten
verlopen. En wat konden we rekenen op de
mantelzorgers om er een warm en fijn
verblijf met een echt thuisgevoel van te
maken. De kamers zijn echt heel mooi
geworden, een groot compliment waard!
Daarnaast hebben de medewerkers en
mantelzorgers er met elkaar alles aan
gedaan, om de bewoners op te vangen en te
ondersteunen. Warmte, aandacht en begrip
voor wat het betekent om op hoge leeftijd te
verhuizen. Het beeld dat de bewoners in het
donker met de bus aankwamen bij zo'n groot
gebouw als het Novotel en het ontroerende
moment waarop de bewoners hun naasten
buiten voor het Novotel begroetten, zal ik
nooit vergeten. 

Intussen zijn de bewoners op de locaties
alweer een beetje ingeburgerd en neemt het
alledaagse leven weer zijn loop en dat is
maar goed ook. Want verhuizen doe je liefst
niet al te vaak. Dank aan eenieder voor alles
wat u heeft gedaan voor de bewoners. 
 
Ik wens u hele fijne en gezonde feestdagen
toe!

Met warme groet,
Irma de Jong
Locatiemanager Het Uiterjoon



Dank aan vrijwilligers 
Een aantal vrijwilligers  van
Het Uiterjoon nam bij deze
gelegenheid afscheid en
ontving een mooi bloemstuk.
Veel dank voor uw goede
zorgen!

“Diner Dansant” 
Met een gezellig “Diner Dansant” namen de bewoners afscheid
van Het Uiterjoon zoals we dat kenden. De Senioren Zanger
bracht prachtige liederen ten gehore en natuurlijk was er ook
voor iedereen een hapje en een drankje. 



Een nieuw thuis: De Eshoeve
In De Eshoeve wennen de bewoners aan hun nieuwe thuis. Samen gezellig kerstukjes maken,
helpt daarbij zeker!  



Een nieuw thuis: Het Novotel 
Op de foto een van de huiskamers in het Novotel. Respect heeft twee etages van het Novotel in
gebruik en op elke etage zijn twee gezamenlijke ruimtes: een grote huiskamer en een wat
kleinere kamer met een zitje.  

Fraai uitzicht 
Vanaf de 10e en 11e etage hebben de bewoners van Het Uiterjoon een fraai uitzicht. 



Nawoord: heel veel dank! 
We kijken met elkaar terug op een hectisch jaar, waarin
veel is gebeurd. Niet alleen hadden we helaas nog steeds
te maken met corona, de verhuizing kwam daar nog eens
bij. Een en ander heeft veel gevraagd van u en uw
mantelzorgers. En natuurlijk ook van de vrijwilligers en de
medewerkers. De veranderingen vroegen om flexibiliteit
van alle betrokkenen. Dankzij  de medewerking van
medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers bent u nu
gesetteld op uw tijdelijke locatie. We hebben dat echt met
elkaar voor elkaar gekregen en ik ben u daar heel
dankbaar voor. Ik wens u met uw dierbaren fijne
feestdagen toe. Blijf gezond! 

Klaas Smilde
bestuurder Respect

Vuurwerk
Ook de medewerkers namen afscheid
van het oude Uiterjoon. Voor hen
werd een mooi vuurwerk
georganiseerd op het strand. Een
deel van de medewerkers verhuisde
mee naar De Eshoeve, anderen
volgden de bewoners naar het
Novotel. De medewerkers van de
thuiszorg verhuisden naar ‘Kasteel
Duinstraat’: tijdens de renovatie het
tijdelijke kantoor aan de Duinstraat
23.  


