
Tuindorp Vreewijk Bed & Breakfast 

Uitnodiging aan oud-bewoners en andere bezoekers 

Dit jaar bestaat het Rotterdamse Tuindorp Vreewijk 100 jaar! En dat wordt gevierd met tal 
van feestelijke evenementen in 2016. Stichting Vreewijk 100 jaar organiseert de viering van 
dit eeuwfeest en wil oud-bewoners en andere belangstellenden de gelegenheid bieden om 
tijdens de feestelijke activiteiten ook te kunnen overnachten in Tuindorp Vreewijk. 
	  

Zoals bekend houden oud-bewoners een bijzondere band met 
Vreewijk. Dat blijkt alleen al uit het grote aantal inschrijvingen op de 
Facebookpagina van Tuindorp Vreewijk en de museumwoning aan 
de Lede, de vele herinneringen die daar worden opgehaald, vaak 
aan de hand van oude foto’s van de wijk en familiefoto’s. 

We hopen dat veel oud-bewoners, maar ook andere 
belangstellenden in dit jubileumjaar een bezoek zullen brengen aan 
Tuindorp Vreewijk. 

Wat is er te doen tijdens het eeuwfeest? 
Vanaf 8 april kunt u in Bioscoop Vreewijk genieten van oude, vaak nog niet eerder vertoonde 
filmbeelden van ons tuindorp. Aan de hand van de gratis verkrijgbare monumentenkaart kan een 
wandeling worden gemaakt langs alle bijzondere locaties binnen het als beschermd stadsgezicht 
aangemerkte gebied. De singels zijn speciaal voor deze gelegenheid ieder avond sfeervol verlicht. 

Of eet mee met de bewoners bij één van de vele maaltijden die onder de noemer ‘Vreewijk aan 
tafel’ tussen maart en september gezamenlijk worden bereid op de pleinen en in parkjes en straten 
in Vreewijk. Bezoek de Oldtimerdag op 27 augustus, of bezoek de theatervoorstelling “Tuindorp 
Vreewijk, Status Apart” die door het Rotterdams Wijktheater samen met bewoners in oktober wordt 
uitgevoerd, met als prachtig decor het voormalige Zuiderziekenhuis. 

Teveel om te doen op één dag? 
Dan biedt Vreewijk Bed & Breakfast uitkomst. Rond speciale evenementen is er de mogelijkheid 
om in een woning in Vreewijk te overnachten op basis van Bed & Breakfast. Zo maakt u van uw 
bezoek een gezellig uitstapje en ervaart u het leven in dit mooie tuindorp van nabij. Geen 
stedentrip, maar een dorpstrip in een grote stad. Combineer de dynamiek van de moderne 
architectuur- en havenstad Rotterdam met de gemoedelijkheid, de rust en de sfeer van Tuindorp 
Vreewijk. 

Aanmelden voor B&B 
Als u gebruik wilt maken van Tuindorp Vreewijk Bed & Breakfast, dan kunt u zich per email 
aanmelden via contact@vreewijk100jaar.nl of telefonisch via ’t Trefpunt, T: 010 – 4865555 op ma t/m 
do 09:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00. 

Stichting Vreewijk 100 jaar biedt per persoon per overnachting, een ontbijtpakket aan bij één van 
de B&B adressen in Tuindorp Vreewijk. Al het andere regelt u zelf met uw gastheer of -vrouw. Voor 
een overnachting met twee personen gaan we uit van een prijs van maximaal € 50,-. Afrekening 
geschiedt door uzelf.  

Bekijk de website www.vreewijk100jaar.nl voor meer informatie over het programma. 
We hopen u in 2016 te mogen verwelkomen! 

Over Tuindorp Vreewijk 
Deze bijzondere wijk in Rotterdam is sinds 2012 beschermd stadsgezicht en telt bijna 300 
monumenten. Het is het grootste tuindorp in Europa en is gebouwd op initiatief van Rotterdamse 
notabelen. Zij hadden de moed en de visie om een tuindorp te bouwen als vorm van 
stadsuitbreiding op een schaal die niet eerder was vertoond. En ook nooit is overtroffen. 
Bovendien wisten zij door de architectuur en structuur van de wijk – prachtige groene singels en 
een bijzonder stratenplan – een unieke sfeer te creëren. En dat midden in een grote havenstad!
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