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Algemeen:
De Stichting Histories Hillegersberg (SHH) kan wederom terugzien op een succesvol
jaar: verschillende lezingen, nieuwe exposities en expositieruimte en een volledig
vernieuwde website. Mede dankzij de inzet van de Stichting kon ook een nieuw boek
over Hillegersberg en Schiebroek worden uitgebracht: “En voor mij een fles Sunrise”
door Marcel Hendriks. 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.
In 2018 is de samenstelling van het bestuur van de Stichting gewijzigd. Het bestuur
bestaat ultimo 2018 uit: Jan Cees van Duin (voorzitter), Jan Sytze Bezemer
(penningmeester) en Norman Langelaan (lid). De Stichting is een
samenwerkingsverband aangegaan met de Vereniging Stedebouwkundig Wijkbehoud
(VSW) wat o.a. vorm heeft gekregen in het dubbele bestuurslidmaatschap van SHH en
VSW van Norman Langelaan en Jan Cees van Duin. Sinds 2018 participeert de Stichting
Histories Hillegersberg actief in de Stichting ‘Rotterdam is vele dorpen’, een
samenwerkingsverband van de historische verenigingen binnen Rotterdam.
Het bestuur heeft in 2018, mede met het oog op de nieuwe wetgeving, een
privicyverklaring opgesteld. Deze is gepubliceerd op de website.

Exposities:
Vanaf 6 januari 2018 beschikt de Stichting Histories Hillegersberg over een
permanente expositieruimte in het restaurant van het 'Huis van de wijk' Laurens
Arcadia, Apollostraat 163, Rotterdam-110-Morgen. Naast afbeeldingen van
schilderijen, in 2018 van de Hillegersbergse schilder Gerrit van Yperen (1882-1955), is
een vitrine ingericht met historisch materiaal van Hillegersberg en Schiebroek.
De volgende vier exposities waren in 2018 te zien in de hal het Gebiedskantoor
Hillegersberg-Schiebroek:

 tot februari 2018: Een selectie van het werk van de kunstschilder Herman
Bieling (1887-1964), zeer actief in Hillegersberg, voorvechter van de ‘moderne’
kunst.
 februari – mei 2018: Een selectie van het werk van de hedendaagse
Hillegersbergse kunstschilder Dick Carlier.
 mei– oktober 2018: Fotogalerij over historisch Schiebroek.
 vanaf november 2018: Fotomateriaal over de Sunrise Limonadefabrieken aan de
Adriaen van der Doeslaan in Hillegersberg (1938-1958) en aan de
Weegbreestraat in Schiebroek (1958-1978).
In het Gebiedskantoor Hillegersberg-Schiebroek is de permanente expositieruimte
substantieel uitgebreid. Naast de ‘galerij’ zijn op 5 november 2018 drie vitrines
ingericht met historisch materiaal uit Hillegersberg, Schiebroek resp. Terbregge.
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 5 februari 2018 vond de 'historische' lezing in het kader van de jaarlijkse
Willem van den Hoonaardlezing plaats. De lezing van 2018 ging over: Carlier voor
Kunst en Kunstenaar. De Hillegerbergse aquarellist Dick Carlier vertelde over zijn
kunstzinnige familie.
Op dinsdag 5 juni 2018 hield Jan-Willem Tol een lezing over ‘zijn’ Slagerij Tol, meer dan
100 jaar in Hillegersberg, een bedrijf dat is onderscheiden als "Hofleverancier".
Op dinsdag 11 december 2018 presenteerden Stichting Histories Hillegersberg en
Boekhandel Maximus de het nieuwe boek "En voor mij een fles Sunrise". Sprekers
waren: de auteur Marcel Hendriks, de laatste werknemer van de fabriek die van 19381978 in Hillegersberg en Schiebroek stond Jan Hendriks en Jan Cees van Duin, o.a. de
auteur van het boek "Bouwers & bottelaars", waar dit nieuwe boek een vervolg op is.

Financiën:
Banksaldo per 1 januari 2018: 995 euro.
Banksaldo per 31 december 2018: 1104 euro.
Inkomsten in 2018: subsidies 2200 euro, donaties 220 euro.
Uitgaven in 2018: exposities 183 euro, lezingen 471 euro, bankkosten 121 euro,
website 1536 euro.
Word donateur van de Stichting Histories Hillegersberg:
NL68 RABO 0171 9047 53

