
het lijkt of ze echt alles
weet, misschien krijgt ze dagelijks
dezelfde vragen?

1 van de 4 vaste vrijwilligers,
er werken nu ook 3 stagiaires
(+bestuursleden)

niemand krijgt een vergoeding, zelfs
reiskosten voor de stagiairs is lastig

ik kijk en luister een uur
naar louise, ze is ongelooflijk
vriendelijk en neemt
de tijd voor iedere vraag

Sociaal
Maatschappelijke
dienstverlening

In het vreewijkhuis zitten;
- bov, bewoners0rganisatie vreewijk
- huurdersvereniging vreewijk
- havensteder
- platform vreewijk

bov mag de ruimte
om-niet van havensteder
gebruiken

erg aardig en zeker na
het stopzetten van de 
deelgemeente-subsidie,
brood nodig

boven zijn nu nog 2
huurwoningen
à Euro 841,- voor 58 m2

van origine zat er
een huishoudwinkel
op de bgg met drie
woningen er boven

historisering 
is doorgeslagen!

volgens de huidige
gebruikers is de
renovatie het
speeltje van
architect endry
van velzen (nijl
architecten)

we zijn terug naar
de originele, kleine
dakramen. het zijn
nu donkere
werkhokken.
heel zonde!

bronzen beeld van
k.p. van der mandele
(1880-1975)

gemaakt door
Charlotte van 
Pallandt

als eerste stalen buisframe stoel
wordt de Wassily Chair van
Marcel Breuer gezien (ca. 1925)

vragen gaan over
belastingen, boetes,
aanmaningen, energie,
huur, buren, groen
en verzekeringen.

werkte bij het
opleidingsinstituut
bauhaus dat stond voor
functionalisme en modernisme

(architectuur)stroming
waarbij uiterlijk bepaald
wordt door de functie
van het gebouw

onder andere gekenmerkt
door het gebruik van
nieuwe materialen als
staal en beton

functie moet te
zien zijn aan de vorm
van een gebouw, met traditionele
materialen als bakstenen,
dakpannen en hout

boerenschuur
als sprekend
voorbeeld

deze buisstoelen van lande,
type jami, staan zowel
beneden als boven
op kantoor

drie dagen per week
kan iedere vreewijker
binnenlopen en gratis
geholpen worden

archetypisch
woonhuis
‘de boogerd’ in
rotterdam 

er is ook een krant,
internet site en 
facebook paginade mannen van stichting

de uil lopen ook gezellig
binnen

klussjesmannen voor alles
in en om het huis bij mensen
die dit niet zelf kunnen (betalen)

bureau bestaat nog steeds
onder de naam kuijper compagnons

buitengewoon gewoon
vreewijkhuis

bescherming van
stedenbouwkundige en
cultuurhistorische waarden

houtwerk in 
originele
kleuren
terug
gebracht

ons succes is het
failliet van de
maatschappij

vrijwilliger
van het
jaar 2008

Frenk,
bestuurder BOV

gaf architect
m.j. Granpré Molière
opdracht voor
ontwerp op dreef 81
(nu vreewijkhuis)

rotterdamse bankier
en ‘vader’ van tuindorp
vreewijk

VREEWIJK IS EEN BESCHERMD
STADSGEZICHT

modernisme
ten top!

gevestigd in de
van nelle
ontwerpfabriek

ontwikkelde zich
tot een voorvechter
van het traditionalisme

gebouwd in 
1918, nu een
rijksmonument

sluit helemaal
aan bij
Granpré Molière

past helemaal
niet bij Granpré Molière.
hij zou deze
stoelen verfoeien

ontwerpt ook het
kralingse bos (1921) en
het privehuis van
mandele (1930)


