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Stichting Present
In nieuwsbrief 6 hebt u al eens kunnen lezen over Stichting Present Barendrecht. 

Deze stichting biedt hulp aan bewoners tijdens de verbouwing. De hulp komt 

meestal van aangesloten vrijwilligers. Dit gebeurt allemaal in overleg met de 

bewoner. Er zijn al diverse huurders die dankbaar gebruik hebben gemaakt van deze 

hulp.

Heeft u zich nog niet aangemeld en kunt u extra ondersteuning gebruiken? 
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Neem dan gerust contact op met de bewonersadviseur in uw blok of met sociaal 

projectleider Kim van der Woude van Patrimonium.

Agenda
November 2018
Wat staat er te gebeuren in uw woning voor de komende maand?

Oude Haven 1 t/m 27

• steenstrips plaatsen
• stuc- en schilderwerk
• zonnepanelen installeren en aansluiten
• videofoon installeren en aansluiten op nieuw bellentablaeu
• postvakken inrichten
• vloeren coaten
• hekwerken plaatsen
• hemelwaterafvoeren plaatsen
• afwerken dakrand
• opleverpunten afhandelen
• steiger demonteren en aanhelen van het straatwerk

Oude Haven 29 t/m 55

• kozijnen vervangen
• nieuwe lift en entree plaatsen
• isoleren, stucen en steenstrips plaatsen
• zonnepanelen installeren en aansluiten
• schilderwerk
• isoleren van garage's
• voorbereidend boorwerk voor de hemelwaterafvoer

Oude Haven 57 t/m 74

• nieuwe entree en lift plaatsen
• voorbereidend boorwerk voor de hemelwaterafvoer
• voorbereiding voor de zonnepanelen
• steigerwerk
• plaatsen van rijplaten
• isoleren van bergingen en garage's
• dakranden plaatsen
• asbest saneren



Heeft 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. 

Neem contact op met Patrimonium

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

• Kim van der Woude sociaal projectleider bij Patrimonium 

◦ (0180) 64 13 67

◦ k.vanderwoude@patrimoniumbarendrecht.nl

• IJsbrand den Breems opzichter bij Patrimonium 

◦ opzichter@patrimoniumbarendrecht.nl

• Klaas Spruyt uitvoerder van Hemubo 

◦ 06-57 76 71 26

• Teun van Schaik bewonerscoördinator van Hemubo 

◦ 06-13 32 65 59

◦ 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.

Deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Uitschrijven 


