
Renovatie in volle gang

De renovatie van Het nieuwe Uiterjoon is deels buiten zichtbaar, deels ook niet. 
Daarom nemen we u mee achter de bouwhekken. Hieronder vindt u het belangrijkste
nieuws over de voortgang. Daarnaast hebben we een kort filmpje gemaakt waarin de
projectleider van aannemer Weboma u als het ware door het gebouw leidt.  

Respect informeert u in deze nieuwsbrief over de renovatie van Het Uiterjoon in Scheveningen. 
Meer informatie & filmpje: www.respect.nl/nieuwuiterjoon.

 No. 9 - December 2022

De bouwvakkers van Weboma werken in en aan Het Uiterjoon. Bij de nieuwe entree storten ze 
de betonvloeren en monteren ze de gevelkozijnen. Een deel van het werk speelt zich aan de 
buitenkant af. Zo worden de werkzaamheden aan het dak afgerond. Rond het gebouw zakken 
de steigers alweer, waarbij per verdieping de balustrades en zonneschermen worden 
gemonteerd. Er wordt een aantal nieuwe, vrij hangende balkons geplaatst. Aan de zeezijde 
wordt ook gewerkt aan de terrassen. Aan het gebouw van Staedion, direct naar Het Uiterjoon, 
worden herstelwerkzaamheden verricht, deels omdat daar de loopbruggen verwijderd zijn. 
Binnen in Het Uiterjoon wordt ook veel werk verzet. Denk aan stucwerk, spuitwerk, tegelwerk en
de vloerafwerking. Ook worden de Alcomel badkamers (met bijzondere 'wanddeur') geplaatst.

Filmpje
Op de website staat een nieuw filmpje over de 
actuele werkzaamheden. Een leuke manier om tóch 
iets van het werk aan de binnenzijde te zien! 
Kijk op www.respectzorg.nl/hetnieuweuiterjoon



Aanbod voor buren
Als tegemoetkoming voor de bouwoverlast die de buren in het gebouw van Staedion ervaren, 
heeft Respect hen uitgenodigd om langs te komen in Grand Café 't Bosch-uitje op locatie Bosch 
en Duin of Brasserie De Windes op locatie Zeewinde. Dit kan soms net even een welkome 
verandering van omgeving zijn, wanneer er hard gewerkt wordt aan Het nieuwe Uiterjoon.

Ondertussen in De Eshoeve, het Novotel en Quintus... 
In De Eshoeve (links) houden ze van muziek. Met z'n allen naar de concertzaal voor een optreden 
van het Shanty koor, maar ook zelf thuis zingen. De bewoners in het Novotel (midden) doen graag
spelletjes. De heren haalden hun hart op aan oude schepen. In Quintus (rechts) kwam Diva 
Dichtbij zingen met de bewoners en natuurlijk vierden ze ook Sinterklaas.  

Fijne feestdagen en een gelukkig 2023!  


