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In 2016 vierde tuindorp Vreewijk zijn 100-jarig bestaan. Ons museum heeft hieraan op 
verschillende manieren een bijdrage geleverd. Het aantal bezoekers zagen we mede dankzij deze 
festiviteiten verder groeien. En verder vormde de museumwoning het decor voor een tv-reportage, 
een theatervoorstelling en een prijswinnende korte film. Aan belangstelling geen gebrek dus in 
2016. 
 
Bovendien is het museum nog beter geïntegreerd geraakt in de Vreewijkse gemeenschap, door 
nieuwe samenwerkingsverbanden met organisaties zoals de Leeszaal Vreewijk en de Educatieve 
tuin de Enk. Al met al kunnen we opnieuw terugkijken op een prettig en succesvol museumjaar. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur van de vereniging heeft in 2016 vijf keer vergaderd. Van deze vergaderingen worden 
verslagen gemaakt.  
 
Onze penningmeester Eric Wander heeft aangekondigd dat hij zal aftreden bij de volgende 
ledenvergadering in mei 2017. Hij is niet herkiesbaar. 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 april is Rolf Bartels benoemd tot secretaris van de 
vereniging. Verder is de samenstelling van het bestuur ongewijzigd gebleven.  
 
Vrijwilligers 
In 2016 heeft het museum een nieuwe vrijwilliger aangetrokken: Leny Wery. In totaal heeft het 
museum nu acht vrijwilligers. 
 
Ledenaantal 
Het aantal leden van onze vereniging is in 2016 toegenomen. Eind 2015 hadden we 93 leden. Op 31 
december 2016 waren het er 114. 
 
De jaarlijkse contributie bedraagt nog steeds € 5,-.  
 
Ledenvergaderingen 
Op zaterdagmiddag 23 april hebben wij in het Vreewijkhuis onze algemene ledenvergadering 
gehouden. Hierbij waren vijftien leden aanwezig. Een teleurstellend lage opkomst die waarschijnlijk 
vooral het gevolg was van de late aankondiging.  
 
Na afloop van de vergadering hield cultuurhistorica Lydia Lansink een boeiende lezing over leven en 
werk van architect Pierre Cuypers. Bovendien legde zij uit hoe het Cuypersgenootschap zich inzet 
voor het behoud van bouwkundig erfgoed, onder meer in Vreewijk. 
 
Vervolgens is op 12 mei een extra ledenvergadering gehouden. Deze was nodig om een wijziging in 
de statuten goedgekeurd te krijgen. Dat is gelukt. In de nieuwe statuten staat expliciet vermeld dat 
het bevorderen van sociale cohesie een doelstelling is van ons museum. 
 
ANBI-status 
Dankzij bovengenoemde statutenwijziging heeft het museum de ANBI-status gekregen. Een ANBI is 
een algemeen nut beogende instelling.  
 
Donateurs van ons museum mogen hun giften hierdoor voortaan aftrekken van hun inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. 
 
 



Bezoekersaantal 
De belangstelling voor ons museum blijft groeien. In 2016 hadden wij in totaal 1.051 bezoekers. Een 
verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, toen we 534 gasten mochten ontvangen. 
 
Deze toename is deels te danken de festiviteiten rond het 100-jarig bestaan van Vreewijk. Bovendien 
waren er weer extra openingen, zoals tijdens de Oldtimerdag en in het weekend van de Open 
Monumentendagen. 
 
De reguliere openingstijden zijn onveranderd: elke woensdag en elke eerste zaterdag van de maand. 
Van 11.00 tot 16.00 uur. Daarnaast kunnen groepen op aanvraag buiten deze vaste openingstijden 
het museum bezoeken. Een groep bestaat uit maximaal 15 personen en betaalt in totaal € 25,- per 
bezoek. 
 
Verdere uitbreiding van collectie 
We hebben in 2016 opnieuw tientallen bijzondere museumstukken ontvangen, al dan niet in 
bruikleen. Bijvoorbeeld een vooroorlogse typemachine, kinderkleding, boekenkastjes en 
gereedschap. Alle IKEA-spullen zijn inmiddels de woning uit. 
 
Bovendien stelden Vreewijkers en oud-Vreewijkers ons weer veel archieffoto’s beschikbaar die we 
hebben gescand voor ons digitale archief. 
 
Publiciteit 
Publicitair kende 2016 voor ons museum een goede start. In het kader van de tv-serie ‘7 minuten’ 
zond TV Rijnmond op 16 februari een mooie reportage uit over de museumwoning. De uitzending is 
te zien op youtube: https://youtu.be/_6nY5gAk6Kc. 
 
Enkele maanden later vormde het museum het decor voor een korte film over twee geliefden: 
‘Leentje en Bertus’. Filmgroep Capelle heeft met deze film meerdere prijzen gewonnen. Als 
tegenprestatie zal de filmclub een promotiefilm maken over ons museum. 
 
Bovendien verschenen in 2016 de volgende artikelen over de museumwoning: 

 Magazine VoorNUenLater (pg 110-111): 
http://www.sduvoornuenlater.nl/site/magazine/bekijk-het-laatste-magazine.html 

 Haags Straatnieuws: http://www.haagsstraatnieuws.nl/wp-
content/uploads/2016/08/Straatnieuws2016_102.pdf 

 Havenloods: http://oud.rotterdam010.nl/711-Publicatie/040-Museum-Vreewijk.htm 
 
Activiteiten voor het jubileumjaar 
De organisatie van het jubileumjaar lag in handen van de Stichting Vreewijk 100 jaar. Het museum 
heeft op verschillende manieren meegewerkt aan de festiviteiten: 

 10 extra openingen in oktober voor de theatervoorstelling Status Aparte. 

 Aanlevering van archieffoto’s en –films voor Bioscoop Vreewijk. 

 Fotopresentatie in Vredeskerk op 20 april. 
 
Overige activiteiten 

 Fotopresentatie in zorgcentrum Simeon & Anna op 12 oktober. 

 Extra opening ter gelegenheid van Oldtimersdag op 27 augustus. 

 Extra opening tijdens Open Monumentendagen op 11 en 12 september. 
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Lopende projecten 
In samenwerking met diverse organisaties in Vreewijk blijven we werken aan verbetering van de 
museumwoning, binnen en buiten. Hierbij mag uiteraard de financiële en praktische ondersteuning 
door Havensteder, eigenaar van het pand, niet onvermeld blijven. 
 
Leeszaal Vreewijk 
De Leeszaal Vreewijk heeft in 2016 aangeboden onze collectie te verrijken met een verzameling 
bijzondere historische boeken. Het eerste stapeltje is al binnen: werken van Wim van Iependaal.  
 
Digitalisering van de collectie 
Ook in 2016 zijn we bezig geweest met de inventarisering en digitalisering van onze collectie.  Alle 
museumstukken worden beschreven en gefotografeerd. Voor het bouwen van een ‘database’ 
werken we samen met het Vreewijk Lyceum.  
 
In 2017 schaffen we een multimediaal ‘touch screen’ aan dat verwerkt wordt in een tafelblad. Op dit 
beeldscherm kunnen museumbezoekers straks foto’s en filmbeelden uit onze collectie bekijken. Dit 
project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een donatie van de Stichting Steunfonds Vreewijk. 
 
Museumtuin 
Wat is een museumwoning in Vreewijk zonder museumtuin? In 2016 zijn we een samenwerking 
aangegaan met de Educatieve tuin de Enk. In het voorjaar van 2017 willen de tuin van de 
museumwoning in oude staat herstellen. Voor de beplanting  kijken we naar soorten die in 
Vreewijkse tuinontwerpen uit de jaren twintig van de vorige eeuw zijn gebruikt. Naast sierbeplanting 
wordt een moestuintje en een bleekveldje aangelegd.  
 
Aan de achtergevel monteren we een klassieke markies. Op die manier houden we het 's zomers 
binnen wat koeler. Daarnaast willen we vanaf 2017 samen met de Enk regelmatig historische 
maaltijden voorschotelen aan belangstellenden, bereid met al dan niet vergeten groenten uit eigen 
tuin. 
 


