
  
www.shhs.nl  

• Steun de Stichting 

 

Jaarverslag 2021 

 

Algemeen: 
Ook in 2021 stond het bestrijden van corona centraal; de door de overheid genomen maatregelen 
beperkten wederom de activiteiten van SHHS. Slechts één lezing kon doorgang vinden, exposities 
zijn nog wel ingericht, maar konden lange tijd niet worden bezocht. In samenwerking met de 
Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) heeft SHHS in het 2x per jaar verschijnende 
tijdschrift van VSW 12 extra bladzijden kunnen vullen met historische artikelen betreffende 
Hillegersberg en Schiebroek. Zo kon toch een grote groep geïnteresseerden door SHHS worden 
bereikt. 

In 2021 is het bestuur van de Stichting aangevuld door toetreding van Chris Buitendijk per 10 
december. Het bestuur bestaat ultimo 2021 uit: Jan Cees van Duin (voorzitter), Jan Sytze Bezemer 
(penningmeester), Norman Langelaan (lid) en Chris Buitendijk (lid).  

SHHS 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). 
 
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 Arcadia zijn 
exposities die eerder in het Gebiedskantoor waren te zien. De volgende exposities waren in 2021 
in de hal het Gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek: 

• Tot 4 oktober 2021 was er een expositie met foto’s van werken van de Hillegersbergse 
edelsmid Siem van den Hoonaard.  

• Vanaf 4 oktober 2021 is er een expositie met fotomateriaal over opgravingen in 1991 in 
het Terbregsepark met vondsten uit de Midden-Late IJzertijd (400-200 jaar voor Christus) 

In “De Buurvrouw” in Schiebroek is tot 28 januari 2021 een expositie ingericht met foto’s van Oud-
Schiebroek. De expositie kon helaas grotendeels van de tijd niet worden bezocht in verband met 
de coronamaatregelen.  

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. 
 

 

http://www.shhs.nl/
http://www.stichtinghistorieshillegersberg.nl/steun-de-stichting/


 

Lezingen/ publicaties: 
Op maandag 27 september 2021 vond in de Hillegondakerk een lezing plaats gehouden door 
Jurrien Moree van Archeologie Rotterdam (voorheen BOOR) over de archeologie in Hillegersberg. 
De overige geplande lezingen, waaronder de jaarlijkse Willem van den Hoonaardlezing op de 
eerste maandag in februari, konden geen doorgang vinden als gevolg van de coronamaatregelen.  

Om toch te kunnen voldoen aan de doelstelling informatie over historisch Hillegersberg en 
Schiebroek te verstekken en daarover een wisselwerking te hebben met ‘het publiek’ is er ook 
voor het jaar 2022 voor gekozen in samenwerking met de VSW in het blad “Tussen Wilgenplas & 
Rotte” (oplage ruim 700 ex.) extra artikelen te schrijven over historische onderwerpen in ‘ons’ 
gebied. Dit is in lijn met de bij de Gebiedscommissie Hillegersberg-Schiebroek aangevraagde en 
toegekende subsidie over 2022.  

Webite: 
De website www.shhs.nl geeft de actuele informatie betreffende de activiteiten van de Stichting 
en wordt doorlopend  geüpdatet met historische informatie en materiaal.  
 
In 2021 is intensief contact geweest met het Zijper Collectie Beheers Systeem (ZCBS) om te komen 
tot het inrichten van beeldbanken op de website. Ook hier is nauwe samenwerking met VSW. Bij 
VSW is in december 2021 een daadwerkelijke start gemaakt met het gaan opzetten van 
beeldbanken, om te beginnen een beeldbank betreffende beelden in de buitenruimte van 
Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge. Nadat voldoende kennis is opgedaan van het inrichten 
van een beeldbank zal SHHS zich mogelijk ook aansluiten, met name voor het opzetten van een 
beeldbank van het beschikbare fotomateriaal. 

Overig: 
SHHS heeft een tweetal uitzendingen van het programma ‘Dwars door Rijnmond’ van Radio 
Rijnmond georganiseerd en begeleid. De uitzendingen waren van 10.00-13.00 uur op 5 oktober 
2021 (Hillegersberg) en op 16 november 2021 (Schiebroek). SHHS werkte ook mee aan Gers! 
magazine nummer 31 (december 2021), dat geheel gewijd was aan Hillegersberg-Schiebroek. 
 
In 2021 zijn diverse schenkingen ontvangen: 

• Een schilderij van een boerderij aan de Hooge Limiet (ca. 1930) 

• Een kom vervaardigd door de edelsmid Sien van den Hoonaard (ca. 1915) 

• Een gebrandschilderd raam met o.a. het Wapen van Hillegersberg (1938) 

• Het vaandel van de NCVB, afdeling Hillegersberg Schiebroek (1954) 

• In bruikleen: een schilderij van Herman Bieling van het theehuis van Freericks in de winter 
(1937) 

 

Financiën:  

• Banksaldo per 1 januari 2021: 2276 euro  

• Banksaldo per 31 december 2021: 3323 euro.  

• Inkomsten in 2021: subsidies 2550 euro (ten behoeve van 2022), donaties 1080 euro, diversen 
70 euro.  

• Uitgaven in 2021: exposities 140 euro, lezingen 359 euro, bijdrage aan TW&R 1761 euro,                            
bankkosten e.d. 119 euro, website 274 euro.  
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