
Huiskamers, flexibele badkamers én een 'Kraaiennest' 

Op 31 maart werden bewoners geïnformeerd over het ontwerp en de inrichting van 
Het nieuwe Uiterjoon. Het publiek bestond uit een mengeling van bewoners die tijdelijk 
in het Novotel verblijven, hun mantelzorgers, huurders van vrije sectorwoningen, familie
en contactpersonen van bewoners van Het Anker, die tijdelijk verblijven in De Eshoeve. 
Ook waren er al enkele mensen bij die niet eerder in Het Uiterjoon woonden en daar 
straks graag naar toe willen verhuizen. 

Respect informeert u in deze nieuwsbrief over de renovatieplannen van
zorglocatie Het Uiterjoon in Scheveningen.
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Na inleidende woorden van bestuurder Klaas Smilde keken we met elkaar naar een filmpje
waarop de nieuwe indeling in een paar minuten op een rijtje werd gezet. Na afloop namen we alle
tijd voor vragen van de aanwezigen. Zij waardeerden de informatiemiddag en het filmpje zeer. Op
de volgende twee pagina's noemen we beknopt de belangrijkste zaken over Het nieuwe Uiterjoon.  



Onder: het petit café 
Op de begane grond zit het petit
café: een gezellige ruimte met 
een zogeheten kleine 
menukaart: drankjes, snacks en 
dergelijke.   

(Bovenin Het nieuwe Uiterjoon 
komt overigens wel een plek 
terug met zicht op zee: 't 
Kraaiennest).

Rechts: de nieuwe entree 
De entree is straks licht en ruim. 
Een warm welkom! U kijkt hier in 
de richting van het petit café.  



Filmpje terugkijken
Het filmpje over Het nieuwe Uiterjoon 
is terug te zien op de website 
www.respectzorg.nl/nieuwuiterjoon. 
Kijk bij het kopje Het nieuwe Uiterjoon 
en onderaan vindt u de link naar het 
filmpje.  

Rechts: een huiskamer 
Elke verdieping heeft meerdere 
gezamenlijke huiskamers. Het eten 
wordt hier bereid en opgediend. 
Bewoners kunnen ook op hun eigen 
kamer eten als ze dat willen. 

Onder: kamer  
De sfeer in hun kamer maken bewoners
natuurlijk zelf, met hun eigen spulletjes 
en foto's. 

Rechtsonder: badkamer
Heel bijzonder is dat de badkamer bij 
het gebruik deels kan worden 
opengezet. Hierdoor kan de badkamer 
vrij klein blijven, wat meer ruimte 
oplevert om te wonen in de kamer. 



Stand van zaken sloop/renovatie
Het huidige Uiterjoon is momenteel een grote bouwplaats. Op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan de sloop, vooral van de binnenzijde. Nog in dit kwartaal start de opbouw en 
aankleding van het pand. Vanaf dan kunt u ook steeds meer foto's verwachten van de 
voortgang. De renovatie duurt naar verwachting tot halverwege 2023. Vanaf dat moment 
kunnen de bewoners die dat willen terugverhuizen naar Het nieuwe Uiterjoon. En uiteraard zijn 
er dan ook nieuwe bewoners welkom.

Het Uiterjoon in het nieuws
De werkzaamheden aan en in Het Uiterjoon worden uitgevoerd 
door Weboma. Een aannemer waar Respect al vaker mee heeft 
samengewerkt. In maart ondertekenden Weboma en Respect de
samenwerkingsovereenkomst. Weboma vond dit een mooi
moment om in de krant te brengen. Het bedrijf bestaat al 70 jaar
en hun slogan is 'Bouwen aan geluk'. Respect vertrouwt erop dat
ze dit ook in Het nieuwe Uiterjoon weer zullen waarmaken. 
 

Vertrekkende leden Cliëntenraad: veel dank! 
Wolfgang Nanninga, jarenlang lid en voorzitter van de Cliëntenraad Het Uiterjoon, ziet zich door 
omstandigheden gedwongen zijn functie neer te leggen. De heer Nanninga heeft, naast de 
belangenbehartiging voor de bewoners van Het Uiterjoon, veel energie gestopt in de 
renovatieplannen en het bijbehorende Sociaal Plan van Het Uiterjoon. Een proces dat veel tijd 
kostte. Ook cliëntenraadslid Channa de Jong legt haar werkzaamheden neer. Wij danken beiden 
hartelijk voor hun tijd en energie en wensen hen het allerbeste toe! 
 

"Het petit café ziet er mooi uit. Daar gaan we straks zeker zitten." 
"Is de begane grond wel licht genoeg?" 
"Fijn dat er toch een plekje met uitzicht op zee terugkomt!"  

Eerste reacties bewoners 
Naar aanleiding van de informatiemiddag gaf een aantal bewoners en contactpersonen hun 
eerste reacties. Een bloemlezing:


