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Let op: niet boren in de gevel!
Uw complex is (of wordt) voorzien van een nieuwe isolerende gevel. De gevel krijgt 
een laag die is afgewerkt met steenstrips. Daardoor kunt u niet zomaar in de gevel 
boren. Kijk altijd eerst in de bewonershandleiding voordat u zelf gaat klussen in uw 
woning. Twijfelt u of er iets mogelijk is of niet? Neem dan contact op met 
Patrimonium.
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Even voorstellen tijdelijke opzichter 
De taken van opzichter Marcel Berkenpeis aan de Oude Haven worden een aantal 
maanden overgenomen door opzichter IJsbrand den Breems.

Wie is IJsbrand den Breems?
"Mijn naam is IJsbrand den Breems, 55 jaar oud en al heel wat jaren werkzaam als 
bouwkundig opzichter in vooral de corporatiewereld. Ik ben een geboren en getogen 
Vlaardinger, getrouwd en vader van een zoon en een dochter.
De komende maanden kunt u mij regelmatig vinden op de bouwplaats. Vraag gerust 
om advies of meer informatie. Verder ben ik bereikbaar via Patrimonium, op 
telefoonnummer (0180) 55 59 24 of via opzichter@patrimoniumbarendrecht.nl
Mijn eerste ervaringen met dit onderhoudsproject zijn positief. Ik ben ervan overtuigd 
u straks  tevreden bent met het verloop én natuurlijk met het resultaat van het 
project."

Raamfolie
In de vorige nieuwsbrief raadden we 

u af om folie te plakken op de ruiten 

van de nieuwe kozijnen. Nu blijkt dat 

een bepaald type folie verkrijgbaar 

waardoor de kans op een breuk 

Modelwoning Oude Haven
In een eerdere nieuwsbrief nodigden 

Patrimonium en Hemubo u uit om 

een kijkje te nemen in de 

modelwoning. Daar ziet u welke 

resultaten al onze werkzaamheden 



aanzienlijk kleiner is. Vraag hierover 

advies bij bedrijven die raamfolie 

verkopen. Bij de oplevering van uw 

woning krijgt u van ons een 

bewonershandleiding. Hierin staan 

richtlijnen en tips over alle nieuwe 

voorzieningen in uw huis, onder 

andere welk type raamfolie geschikt 

is voor uw ramen.

uiteindelijk opleveren. Jammer 

genoeg zijn in de modelwoningen de 

verkeerde kozijnen geplaatst, 

waardoor u nog niet het juiste 

resultaat kon bekijken. Onze 

excuses hiervoor. Vanaf 22 oktober 

bent u iedere doordeweekse dag 

van 7.00 uur tot 15.30 uur welkom 

om de modelwoning te bekijken.

Agenda

Oktober           Oude Haven 1 - 27
                          kozijnvervanging woningen en traphuis /entree gereed 10 oktober
                          isoleren gevels / stucen weefselen / plaatsen steenstrips
                          schilderwerk kozijnen berging buiten en vervangen klepraampjes
                          bergingen
                          vervangen hemelwaterafvoer (na gereed steenstrips)
                          balkonvloeren coaten (na gereed steenstrips)
                          fundering gestort ter plaatse van de nieuwe noodtrap
                          plaatsen zonnepanelen vanaf 25 oktober
                          schilderwerk trappenhuis

                        Oude Haven 29 - 55
                         kozijnvervanging woningen vanaf 11 oktober
                         werkzaamheden nieuwe entree en lift
                         schilderwerk kozijnen bergingen buiten / vervangen klepraampjes
                         bergingen
                         schilderwerk garagedeuren
                         vanaf week 43 / start isoleren buitengevels
                         vervangen boeidelen garages

Oude Haven 57 - 74
                         noodlift is geplaatst
                         sloopwerk oude lift en entree
                         ruwbouw nieuwe entree
                         schilderwerk garagedeuren
                         schilderwerk kozijnen berging / vervangen klepraampjes bergingen
                         vervangen boeidelen garages

Oude Haven 67 - 93 



                         schilderwerk kozijnen berging / vervangen klepraampjes
                         bergingen                        

Kim nu nog beter bereikbaar
Kim van der Woude was tot en met september één dag per week werkzaam bij 

Patrimonium voor de Oude Haven. Vanaf oktober is Kim van maandag tot en met 

donderdag aanwezig en kunt u met al uw vragen bij haar terecht.

Hebt u vragen? Stel ze gerust!
Wanneer is de uitvoering? Kan ik tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden nog 

wel mijn woning verlaten? Wie zijn al die onbekende mensen die steeds in het 

gebouw rondlopen? Wat verwacht Patrimonium van mij als de aannemer aan het 

werk is in de Oude haven?

Dit zijn allemaal vragen waar u graag zo snel mogelijk antwoord op wilt hebben. Blijf 

niet rondlopen met deze vragen maar stel ze aan één van de onderstaande 

personen. Hierdoor krijgt u duidelijkheid wat er gaat gebeuren en wat wij van u 

verwachten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Margit Don (sociaal projectleider 

Patrimonium) via (0180) 55 59 30 of via e-mail m.don@patrimoniumbarendrecht.nl, 

Kim van der Woude (sociaal projectleider Patrimonium) via (0180) 64 13 67,  e-mail 

k.vanderwoude@patrimoniumbarendrecht.nl, IJsbrand den Breems (opzichter 

Patrimonium) via e-mail opzichter@patrimoniumbarendrecht.nl. Klaas Spruijt 

(uitvoerder Hemubo) via 06-57 76 71 26 of Teun van Schaik (bewonerscoördinator 

Hemubo) via 06-13 32 65 59 of via e-mail t.vanschaik@hemubo.nl .

In ieder woongebouw is een bewonersadviseur die u over het project kan informeren. 

Dit zijn John van Hoek, Bas Bijl, Greta Kelder, Rien van der Hoek, Gerda Boeren

en Hans Kuppen. Spreek hen gerust aan.


