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Algemeen: 
De Stichting Histories Hillegersberg (SHH) heeft in 2019 haar werknaam gewijzigd in 
Stichting Historisch Hillegersberg Schiebroek (SHHS). De formele naamswijziging zal in 
2020 in een statutenwijziging worden vastgelegd. Ook de doelstellingen zullen worden 
aangepast, waarbij de belangrijkste wijziging is dat het werkgebied van de Stichting 
naast Hillegersberg ook expliciet Schiebroek betreft. 

In 2019 is de samenstelling van het bestuur van de Stichting ongewijzigd gebleven. Het 
bestuur bestaat uit: Jan Cees van Duin (voorzitter), Jan Sytze Bezemer 
(penningmeester) en Norman Langelaan (lid). De Stichting kent een 
samenwerkingsverband met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) en 
participeert in de Stichting ‘Rotterdam is vele Dorpen’.  

De Stichting beheert een tweetal expositieruimten: in het restaurant van het 'Huis van 
de wijk' Laurens Arcadia, Apollostraat 207 (een vitrine en een wand) en in het 
Gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek, Argonautenweg 23 (drie vitrines en een 
wand). 

De activiteiten van de Stichting bestaan uit: 

• het inrichten van de exposities  

• het beheren van historisch materiaal 

• het organiseren van lezingen  

• het beheren van een website 

• het doen van onderzoek  

• het verstrekken van informatie 

• het mogelijk maken van publicaties 

betreffende historische onderwerpen in Hillegersberg en Schiebroek. De activiteiten 
van de Stichting zijn wederom weer mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers, 
door onze donateurs en door medewerking van de Gebiedscommissie Hillegersberg-
Schiebroek. 
 
Exposities: 
In de vitrines is een min of meer permanente expositie. Het materiaal wordt af en toe 
aangevuld dan wel voor een klein deel vervangen. Aan de wand in het Gebiedskantoor 
zijn wisseltentoonstellingen betreffende het gebied dan wel betreffende personen met 
een achtergrond in het gebied. Aan de wand van het restaurant in het Huis van Wijk 
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Arcadia zijn exposities die eerder in het Gebiedskantoor waren te zien. De volgende 
drie exposities waren in 2019 in de hal het Gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek: 

• tot 1 mei 2019: Fotomateriaal over de Sunrise Limonadefabrieken aan de 
Adriaen van der Doeslaan in Hillegersberg (1938-1958) en aan de 
Weegbreestraat in Schiebroek (1958-1978). 

• van 1 mei tot 19 september 2019: fotomateriaal over de Hillegondakerk. 

• vanaf 19 september 2019 was er een expositie met fotomateriaal van 1900-
1935 van het Kleiwegkwartier. 

De Stichting staat open voor het in bezit of bruikleen krijgen van historisch materiaal 
van haar gebied teneinde dit onder ogen van een groter publiek te brengen. 
 
Lezingen: 
Op maandag 4 februari 2019 vond bij Boekhandel Maximus de jaarlijkse Willem van 
den Hoonaardlezing plaats. Marius Heijenk sprak over Willem van Hildegaersberch 
(circa 1350 - circa 1408), een groot dichter en sprookspreker geboren te Hillegersberg. 
Heijenk ging ook in op verschillende gedichten van Van Hildegaersberch en plaatste 
deze tegen de achtergrond van de tijd waarin hij leefde. 

Op 17 juni 2019 hield de koster van de Hillegondakerk, Frans van Vliet, in de 
Hillegondakerk een lezing over het ontstaan van de donk, het “kasteel” en de kerk. 
Voor en na de lezing waren er rondleidingen in de kerk en op de begraafplaats, 
verzorgd door Jaco Groenewoud. 

Op 1 oktober 2019 presenteerden de Stichting en Boekhandel Maximus de het nieuwe 
boek "Een eeuw Kleiwegkwartier". Spreker was de auteur Henk Koetsveld. Vanuit 
SHHS is ook meegewerkt aan het boek o.a. in de vorm van ‘meelezen’ en het schrijven 
van een tekst op de achterzijde van het boek. 

Website: 
De website www.shhs.nl geeft de actuele informatie betreffend ede activiteiten van de 
Stichting, en wordt overigens voortdurend aangevuld met historische informatie en 
materiaal. 

  

Financiën:  

Banksaldo per 1 januari 2019: 1104 euro.  

Banksaldo per 31 december 2019: 1677 euro.  

Inkomsten in 2019: subsidies 1550 euro, donaties 225 euro.  

Uitgaven in 2019: exposities 210 euro, lezingen 280 euro, bankkosten e.d. 126 euro,  
                                 website 272 euro, flyers 315 euro.  
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