Vereniging Vrienden
van de
Museumwoning Tuindorp Vreewijk
De Museumwoning Lede 40 geeft een uniek beeld van het oorspronkelijke
Tuindorp Vreewijk aan het begin van de twintigste eeuw. De laatste bewoner op
dit huisadres heeft er tot aan zijn dood gedurende tachtig jaar onafgebroken
gewoond. Zodoende is deze woning in de oorspronkelijke staat gebleven. Er is
geen douche en geen centrale verwarming, de keuken is authentiek en ook de
kleurstelling van het interieur is origineel. Hierdoor krijgen bezoekers van de
Museumwoning Lede 40 het gevoel in het verleden van het Tuindorp te stappen.
1. Voor wie?
De Museumwoning Lede 40 richt zich op verschillende groepen belangstellenden:
- Vreewijkers, ex-Vreewijkers en nieuwe Vreewijkers: huidige bewoners en oudbewoners die herinneringen komen ophalen aan de tijd dat ze in Vreewijk gewoond
hebben. Deze doelgroep vormt een belangrijke ‘leverancier’ van materiaal, verhalen
en kennis voor de Museumwoning. Maar ook voor nieuwe bewoners wordt in de
Museumwoning de betekenis van Vreewijk duidelijk gemaakt.
- Geïnteresseerden in cultureel erfgoed: Vreewijk trekt met haar unieke geschiedenis
en bijzondere bouwstijl veel belangstellenden uit het hele land.
- Studenten en professionals op het vakgebied van stedenbouw, volkshuisvesting,
architectuur en monumenten.

2. Doelstellingen
In hoofdlijn zijn de doelstellingen voor de functie van de Museumwoning in drie
punten samen te vatten
a) Verzamelen van kennis en materiaal over het verleden van Vreewijk
De Museumwoning functioneert als “het geheugen van Vreewijk”, opgebouwd uit
opmerkelijke foto’s, particuliere familieverhalen en huisraad en oude spullen van
(ex)-bewoners van Vreewijk. De medewerkers van de Museumwoning gaan actief op
zoek en stimuleren bezoekers materialen aan te brengen.
b) Verspreiden van informatie over de unieke historie
De Museumwoning verspreidt kennis door middel van de aanwezige informatie in de
Museumwoning, aparte tentoonstellingen en presentaties, een website én een
regelmatige nieuwsbrief. Op aanvraag kunnen de medewerkers van de
Museumwoning ook specifieke informatie verzorgen voor bijvoorbeeld werkstukken,
spreekbeurten en andere gelegenheden. De Museumwoning krijgt op die manier een
archieffunctie, zodanig dat informatie snel en gemakkelijk beschikbaar is voor
derden.
c) Trefpunt in een veranderend Vreewijk
Het Vreewijk van 2013 is een wijk van veranderingen. Het vanaf 2013 uit te voeren
Verbeterplan (voor de aanpak van een groot aantal woningen) gaat ongetwijfeld
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zorgen voor een onrustige periode. Juist in deze tijd is het van groot belang dat aan
huidige en toekomstige bewoners wordt getoond dat er naast alle veranderingen ook
ruim aandacht is voor het in ere houden van de bijzondere geschiedenis van
Vreewijk. En wat het betekent om in een wijk te mogen wonen, die inmiddels door
het Rijk officieel als ‘Beschermd Stadsgezicht’ is aangewezen. De Museumwoning
gaat daarom ook functioneren als ontmoetingsplek voor bewoners en vertrekpunt of
vaste bezoeklocatie bij excursies.

3. Activiteiten
De realisatie van de hierboven genoemde doelstellingen vraagt om vele activiteiten.
Allereerst is het gastheerschap/gastvrouwschap van de Museumwoning Lede 40 op
vaste openingstijden (en eventueel op afspraak) van wezenlijk belang. Naast deze
basale taak om de Museumwoning als locatie te bemensen zijn nog de volgende
werkzaamheden te benoemen:
Verzamelen van kennis en materiaal
- het systematisch archiveren en documenteren van al het aangeboden of in
bruikleen gegeven materiaal (desgewenst opstellen van
bruikleenovereenkomsten)
- opzetten en onderhouden van een openbaar toegankelijke ‘database’ van al
het historisch materiaal
- actief op zoek gaan (al of niet themagericht) naar documenten en
beeldmateriaal van en over Vreewijk
- professioneel vastleggen (op geluidsdrager) van verhalen en herinneringen
van wijkbewoners en ex-wijkbewoners (oral history)
- beheer van de collectie officiële publicaties over Vreewijk (bibliotheekfunctie)
- beheer van de ledenadministratie
Verspreiden van informatie
- functioneren als uniek kennis- en informatiecentrum over de historie en het
cultureel erfgoed in Vreewijk.
- Beheer van de eigen website van de Museumwoning
- Opstellen en verspreiden van de halfjaarlijkse digitale Nieuwsbrief
- Vertegenwoordigen van de Museumwoning Lede 40 bij externe overleggen
- Het extern presenteren van de activiteiten van de Museumwoning Lede 40
tijdens markten, beurzen en andere gelegenheden
- Organiseren van de jaarlijkse ‘Vreewijk-lezing’
- organiseren van speciale thematentoonstellingen over Vreewijk
- bijdragen aan nieuwe publicaties over Vreewijk
- het (in samenwerking met andere partijen) organiseren van wijkwandelingen
en fietstochten op het gebied van architectuur, stedenbouw, cultureel erfgoed,
monumenten, etc.
- opstellen en uitvoeren van een communicatieplan
Trefpunt in veranderend Vreewijk
- bij wijkfestiviteiten (zoals Midzomerfeest) maar ook bij stedelijke en landelijke
evenementen (zoals Dag van de Architectuur, Open Monumentendagen,
Week van de Geschiedenis), wordt de Museumwoning opengesteld,
eventueel aangevuld met een extra activiteit als rondleidingen door de wijk.
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in samenwerking met de woningcorporatie Havensteder kunnen verschillende
activiteiten worden georganiseerd in de Museumwoning voor bewoners die
direct betrokken zijn bij het Verbetertraject. (bijvoorbeeld: presentaties,
voorleesavonden, filmvertoningen, kleinschalige bewonersavonden, etc.)
in samenwerking met verschillende partners kan de Museumwoning een rol
vervullen in het opstellen en vastleggen van familiegeschiedenissen uit
Vreewijk.
bijzondere openstellingen op afspraak: (ex-)bewoners kunnen op aanvraag
met elkaar afspreken in de Museumwoning voor een rondleiding, reünie,
familiefeest, etc.

4. Organisatie (bestuur, team, adviesraad)
Er wordt een officiële Vereniging Vrienden van Vreewijk opgericht die als
rechtspersoon de eindverantwoordelijkheid krijgt voor de bovengenoemde functies
en activiteiten van de Museumwoning Lede 40. Voor het lidmaatschap voor deze
vereniging wordt een contributie gevraagd van € 5,- per jaar. Het streven is om te
groeien naar een aantal van 500 leden.
Er wordt minimaal een bestuur gevormd van een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester. Daarnaast zijn er in principe ook enkele zetels voor inhoudelijke
disciplines. (zoals architectuur, cultureel erfgoed, etc.)
Behalve de gebruikelijke algemene ledenvergaderingen wordt er één keer per jaar
een speciale ‘Vreewijklezing’ voor de leden georganiseerd.
De Vereniging Vrienden van Vreewijk is een vrijwilligersorganisatie zonder betaalde
functies. (Uiteraard wel onkostenvergoedingen.) De dagelijkse leiding is in handen
van een coördinator die in overleg met een of meer vrijwilligers het functioneren van
de Museumwoning regelt. In feite wordt dit team verantwoordelijk voor alle onder
paragraaf 3 genoemde activiteiten.
Dit vrijwilligersteam en met name de coördinator legt verantwoording af aan het
bestuur, dat verder ‘op afstand’ bestuurt. Het bestuur stelt een beleidsplan op,
onderhoudt de contacten met fondsen en sponsoren, beheert de financiën.
Desgewenst springt het bestuur bij als vertegenwoordiging in externe overleggen en
bij het leggen van nieuwe contacten.
Naast het vrijwilligersteam en het bestuur wordt er een Adviesraad in het leven
geroepen van deskundigen en betrokkenen. (zie bijlage 1)

5. Samenwerkingspartners
De Museumwoning werkt samen met een groot aantal partners op diverse gebieden,
zoals:
Partners in Vreewijk
- Havensteder (woningcorporatie en huisbaas)
- Platform Vreewijk (overleg van bewoners en bewonersorganisaties)
- TuinenKeuringsCommissie (TKC)
- Stichting De Uil (klussendienst voor Vreewijkers met een laag inkomen)
- Stichting Ondernemend Vreewijk (winkeliersvereniging)
- Bewonersorganisatie Vreewijk (BOV)
- Huurdersvereniging Vreewijk
- Stichting Vreewijk Cultuur
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Educatieve Tuin De Enk

Partners in Rotterdam
- Stadsarchief Rotterdam
- Museum Rotterdam
- AIR-foundation
- Historisch Genootschap Roterodanum
- Gilde Rotterdam
- Stichting Zuidzijde
- Belvédère Verhalenhuis Rotterdam
- Andere Rotterdamse Museumwoningen
- Gemeente Rotterdam (m.n. Bureau Monumenten)
Partners in Nederland
- Andere museumwoningen en Historische Verenigingen in Nederland
- Erfgoedhuis Zuid-Holland
- Het Nieuwe Instituut (voorheen NAi)

6. Financiën
De belangrijkste financiële basis voor de Museumwoning Lede 40 is de meerjarige
toezegging (voor minimaal 5 jaar) van de eigenaar van het pand, de
woningcorporatie Havensteder, om de jaarlijkse huisvestingslasten voor haar
rekening te nemen, als bijdrage ‘in natura’
Wat betreft de ‘inhoud’ (activiteiten en specifieke projecten) zorgt de Vereniging zelf
voor financiering via de ledencontributie, de fondswerving en sponsoring. In dit
verband is inmiddels een substantiële meerjarige bijdrage toegezegd door de
Stichting Steunfonds Vreewijk.
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