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Algemeen: 
In de eerste maanden van 2022 stond het bestrijden van corona centraal; desondanks konden de 
drie geplande lezingen alle doorgaan. Er zijn minder exposities gewisseld mede omdat het bezoek 
aan de exposities als gevolg van corona minder is.  

In 2022 heeft Norman Langelaan het bestuur van VSW en ook van SHHS verlaten vanwege zijn 
leeftijd. Hij blijft adviseur van SHHS. Het bestuur bestaat ultimo 2022 uit: Jan Cees van Duin 
(voorzitter), Jan Sytze Bezemer (penningmeester), 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). Er is een derde 
expositieruimte bijgekomen: in het 'Teldershuis' in Schiebroek staat sinds 24 november 2022 een 
SHHS-vitrine met enkele voorwerpen en documenten uit 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 Arcadia zijn 
exposities die eerder in het Gebiedskantoor waren te zien. De volgende exposities waren in 2022 
in de hal het Gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek: 

• Tot 28 juli 2022 was er een expositie met fotomateriaal over opgravingen in 1991 in het 
Terbregsepark met vondsten uit de Midden-Late IJzertijd (400-200 jaar voor Christus) 

• Vanaf 28 juli 2022 is een expositie met foto's over de nieuwbouw van woningen en winkels 
van de wijk 110-Morgen in de jaren '50 van de vorige eeuw. 

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/ publicaties: 
Op maandag 7 februari 2022 sprak Siebe Thissen in de Hillegondakerk over "Beelden in de 
buitenruimte, in het bijzonder in Hillegersberg en Schiebroek".  
In 2022 werd 75 wederopbouw van Rotterdam herdacht. De tweede lezing van SHHS in 2022 vond 
plaats op 13 juni en ging over de wederopbouw van Rotterdam, in het bijzonder over de 
wederopbouwwijken Schiebroek en 110-Morgen. Spreker in de Hillegondakerk was Paul 
Groenendijk van het 'Platform Wederopbouw Rotterdam'. Ook toonde Rob 't Hart foto's van 
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moderne Rotterdamse architectuur in binnen- en buitenland. Waaronder veel foto's van 
Schiebroek uit de jaren '50 waarbij de wederopbouw centraal stond. 
De titel van de lezing op 24 oktober 2022 van Youri Zomerdijk van het Bureau Monumenten & 
Cultuurhistorie van de gemeente Rotterdam was: “Gebouwd erfgoed in Hillegersberg en 
Schiebroek, nu en in de toekomst”. Wat zijn de mooie of bijzondere gebouwen in ons gebied? 
Maar ook over de een zoektocht naar nieuwe ‘parels’. Wat zal toekomstig erfgoed zijn, erfgoed 
van na 1965? Ook deze lezing vond plaats in de Hillegondakerk. 

De lezingen in 2022 trokken in totaal meer dan 250 bezoekers. 
 
Op 1 april 2022 is door SHHS een lezing georganiseerd over “Beelden in de buitenruimte” voor de 
bewoners van Borghave en belangstellenden in Borghave in Schiebroek. Hier waren ruim 25 
belangstellende toehoorders. 

In samenwerking met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud (VSW) heeft SHHS in het 2x 
per jaar verschijnende tijdschrift van VSW, Tussen Wilgenplas en Rotte, in totaal ruim 20 extra 
bladzijden kunnen vullen met historische artikelen betreffende Hillegersberg en Schiebroek. Zo 
kon een grote groep geïnteresseerden door SHHS worden bereikt (oplage ruim 700 ex.).  

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 en 2022 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. Deze beeldbank heeft verder vorm gekregen in 2022. 
Daarmee is een basis gelegd voor meer beeldbanken in 2023, mogelijk eerst een beeldbank over 
de monumenten en andere iconische gebouwen in ons gebied. 

Overig: 
In 2022 zijn diverse schenkingen ontvangen: 

• Map met knipsels en documenten over oud-Hillegersberg 

• Een archief van een nazaat van C.N.A Loos 

• Foto’s van de boerderij Hoge Limiet 15 

• Een wandbord met de tekst: “14-9-1885 1925, 40 jarig bestaan der Openbare School te 
Hillegersberg” 

• Een wandbord met de tekst: “Rotterdam-Hillegersberg 14 januari 1924-1949” 
 
Financiën:  

• Banksaldo per 1 januari 2022: 3.323 euro  

• Banksaldo per 31 december 2022: 923 euro.  

• Inkomsten in 2022: donaties 904 euro. 

• Uitgaven in 2022: exposities 152 euro, lezingen 850 euro (incl. consumpties, n.b.: een factuur 
moet nog binnenkomen), bijdrage aan TW&R 1.872 euro, bankkosten e.d. 119 euro, website 
312 euro.  
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