Jaarverslag 2017 Museumwoning tuindorp Vreewijk
Na het turbulente jubileumjaar 2016 is de Museumwoning in 2017 weer in
rustiger vaarwater terechtgekomen. Dat wil zeggen: minder publiciteit en
minder bezoekers. Maar we hebben zeker niet stilgezeten: we hebben een
beeldscherm aangeschaft voor archieffoto’s en –films en de tuin is historisch
heringericht. Vanaf 2018 zullen deze vernieuwingen ons museum nog
aantrekkelijker maken.
Samenwerking met Vreewijk Lyceum
In 2017 hebben we gesprekken gevoerd met het Vreewijk Lyceum over een nauwere
samenwerking. De school heeft zich tot taak gesteld meer Vreewijk te brengen in het
Vreewijk Lyceum en meer Vreewijk Lyceum in Vreewijk. Wij herkennen onszelf in het
streven om de banden tussen de verschillende instellingen in Vreewijk te
verstevigen.
Het museum en de school hebben een gemeenschappelijk doel: kennis vergaren
over Vreewijk en deze kennis delen. We willen allereerst leerlingen enthousiast
krijgen om een profielwerkstuk over een onderwerp gerelateerd aan Vreewijk te laten
maken.
Uiteraard onderhouden wij ook onze contacten met andere organisaties zoals
Havensteder, educatieve tuin De Enk, de Leeszaal Vreewijk, de Breepleinkerk,
Stichting Rotterdam is vele Dorpen en het Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Stichting Steunfonds Vreewijk
Het bestuur van de Stichting Steunfonds Vreewijk heeft de afgelopen jaren financieel
steun verleend aan de oprichting en ontwikkeling van onze Museumwoning. Volgens
afspraak ontvingen wij in 2016 voor het laatst subsidie. Wij hebben de stichting
hartelijk bedankt voor de financiële bijdragen.
Nieuwe museumstukken
Ook in 2017 ontvingen wij weer diverse fraaie museumstukken, als geschenk of in
bruikleen. Hiervoor zijn wij alle betrokken zeer dankbaar.
Een aparte vermelding verdient de schenking van mevrouw Elles Kiesling uit Putten.
In een tijdschrift, gekregen van de notaris, had zij een artikel gelezen over ons
museum. Mevrouw mailde ons dat zij erg had genoten van het verhaal met de mooie
foto’s van David de Vos. Des te meer omdat zij is geboren in Vreewijk. Zij heeft
daarom een deel van haar vooroorlogse inboedel gedoneerd aan ons museum.

Nieuwe museumstukken
Bezoekersaantal
Het totaal aantal bezoekers kwam in 2017 met 539 weer ongeveer uit op het niveau
van 2015. Achteraf gezien lijkt het jubileumjaar 2016 met ruim 1000 bezoekers een
uitschieter te zijn geweest.
Vooral de opkomst tijdens de Open Monumentendag Rotterdam viel in 2017 tegen:
slechts 22 bezoekers. Waarschijnlijk omdat we in tegenstelling tot voorgaande jaren
niet vermeld stonden op de website en de plattegrond. Hiervan hebben we melding
gemaakt bij de organisatie. Bovendien ontbrak dit jaar een grote publiekstrekker als
de Oldtimers Dag, dat onderdeel was van het jubileumjaar.
We hebben in 2017 in totaal 12 groepen ontvangen buiten de gewone
openingstijden, waarvan 11 betalend. We kregen bijvoorbeeld een groepje
enthousiaste kinderen met begeleidsters op bezoek van de buitenschoolse opvang
Kiddoozz.
Rotterdamse Dag
De Museumwoning is in 2017 een paar keer naar buiten getreden. Zo maakte onze
vrijwilligerscoördinator Jan Haak een filmpresentatie met archiefbeelden ter
gelegenheid van het 95-jarig bestaan van de Speeltuin Vreewijk de Vaan.
Bovendien was ons museum ook dit jaar weer vertegenwoordigd met een stand in de
Laurenskerk tijdens de jaarlijkse Rotterdamse Dag.

Rotterdamse Dag 2017
Bestuursvergadering
Het bestuur heeft in 2017 in totaal 5 keer vergaderd. Dat wil zeggen 1 keer in de 2
maanden, met uitzondering van de zomervakantie. Bij deze vergaderingen zijn altijd
meerdere vrijwilligers aanwezig.
Voor de dagelijkse gang van zaken hebben bestuursleden en vrijwilligers daarnaast
regelmatig met elkaar contact.
Ledenvergadering 2017
Op woensdagavond 24 mei 2017 hebben we de algemene ledenvergadering
gehouden in het Vreewijkhuis. De ledenvergadering van 2016 was overdag en slecht
bezocht. Vandaar dat we besloten hadden weer naar de avond te gaan maar dan wel
iets later in het jaar zodat het minder vroeg donker is. Helaas waren er nu weer
allerlei omstandigheden waardoor de vergadering een laag aantal bezoekers had.
Zoals onvoldoende publiciteit vooraf, en de finale van de Europa League tussen Ajax
en Manchester United die blijkbaar ook bij ons op Zuid werd bekeken.
Nieuwe penningmeester
Ondanks de lage opkomst was het een goede vergadering. Alle jaarstukken over
2016 zijn goedgekeurd en daarna gepubliceerd. Bovendien hebben we een nieuwe
penningmeester aangesteld. Eric Wander was aftredend bestuurslid en niet
herkiesbaar. In Ruud van Vuurde hebben we een goede vervanger gevonden. Hij is
voormalig docent economie, tegenwoordig zzp’er en bewoner van Vreewijk.

Lezing van Han Timmer
Na afloop van de ledenvergadering hield architectuurhistoricus Han Timmer een
boeiende lezing over de doorgaans onderbelichte architecten Herman de Roos en
Willem Overeijnder. Zij ontwierpen voor Vreewijk onder meer de Museumwoning, het
Zuider Volkshuis en de overige panden rondom de Brink.

Han Timmer
Communicatie
Het bestuur heeft mede naar aanleiding van vragen hierover tijdens de algemene
ledenvergadering besloten tot een verbetering van onze interne en externe
communicatie. Er worden nieuwe afspraken gemaakt over communicatie met onze
leden en het verzorgen van publiciteit via de lokale media. In 2018 worden deze
afspraken vastgelegd in een communicatieplan.
Nieuwe vrijwilliger
In 2017 heeft zich weer een nieuwe vrijwilliger bij ons aangemeld: Marian
Groeneweg. Zij is hoofdredacteur van het historisch tijdschrift Ons Rotterdam en
heeft grote belangstelling voor de geschiedenis van tuindorp Vreewijk. Wij zijn erg blij
met haar enthousiaste ondersteuning, onder meer op het gebied van communicatie.
Aanleg historische Museumtuin
De voor- en achtertuin van de Museumwoning worden opnieuw ingericht aan de
hand van vooroorlogse Vreewijkse tuinontwerpen. Er is al volop werk verricht:
muurtjes zijn gemetseld en de paden aangelegd. Op de achtergevel is een klassieke
markies aangebracht, zodat het 's zomers binnen wat koeler blijft.

Het is nu even wachten op de laatste planten die besteld zijn en de grond in kunnen.
Hopelijk in het voorjaar van 2018 kan de tuin feestelijk worden onthuld.
Multimediaal beeldscherm
Eind 2017 hebben we een multimediaal beeldscherm met ‘touch screen’
aangeschaft. Het beeldscherm is verwerkt in een tafelblad. Museumbezoekers
kunnen hierop vanaf januari 2018 historische foto’s en filmbeelden bekijken.

