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Bloemkweekerij Hooghuis te Ameide
Op de foto’s, genomen vanuit de Molenstraat, zien we duidelijk de boonstaken en de vele werklieden en op de voorgrond de witte kool, 
voor de inmaak van zuurkool. Op de achtergrond de oude pastorie die in 1967 werd afgebroken. 

de sfeer in het oude Stadhuis op de Dam in 
Ameide was op zaterdag 26 februari van dit 
jaar in de tweede helft van de middag opper-

best. Daar was ook alle reden voor: het bestuur van 
onze vereniging en de redactie van het Nieuwsblad 
verwelkomden met champagne en een grote taart 
het vijfhonderdste lid. Het betrof de 43-jarige Alex 
Vuurens, een in Ameide geboren en getogen zelf-
standige ondernemer.

Alex Vuurens is een van de tien leden, die zich sinds 
de publicatie van de vorige editie van het Nieuws-
blad hebben aangemeld. De anderen zijn de dames T. 
van Belle (Meerkerk) en M. van Voorthuysen 
(Doorn) en de heren ir. T.A. Bikker (Culemborg), 
C.J.J. van Ee (IJsselstein Ut), A.A. van Holten (Amei-
de), H.J. van Loenen (Vianen), A.G. Oskam (Wer-
kendam) en A. Versluis (Ameide). De heer Van Ee is 
de eerder dit jaar aangetreden burgemeester van Ze-
derik. 
Voorts heeft ook de vestiging Ameide van het biblio-

Ons lid Fred van Veldhuizen vereeuwigde het gezelschap. Zittend: Alex Vuurens  (in de antieke burgemeestersstoel, achter de taart) en 
Aldert den Oudsten, een van de drie ereleden van de vereniging. Staand: (v.l.n.r.): Herman Beckmann, Jetty Stasse, Annie Terlouw-van  
der Grijn, Gert Groenendijk, Cees van der Grijn, Hans van den Heuvel, Cees Broekman, Kees Rijnhout en Dout Siegersma.

Ontwikkeling ledenbestand: in een periode  
   van zeven jaar van 175 naar 502 leden

theeknetwerk Zuid-Holland Zuid-Oost zich bij onze 
vereniging aangesloten.

bij de overgang van het 
verenigingsjaar 2010 
naar het verenigingsjaar 
2011 kwam er om rede-
nen van uiteenlopende 
aard een einde aan zes 
lidmaatschappen, 
waardoor de Histori-
sche Vereniging 
Ameide en Tienhoven 
thans 502 leden telt.
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Walraven IV van Brederode (15??-1620)  
heer van Vianen, Ameide en Noordeloos  

en de kasteelheer van Batestein

D
e Rotterdam

se architect en aquarellist J. Verheul D
zn. aquarelleerde in augustus 1932 de boerderij van G

errit van der G
rijn aan de Lekdijk 46 in Tienhoven.

Bij de grote brand op 24 juli 1947 ging deze prachtige boerderij in vlam
m

en op. Collectie G
em

eentearchief Rotterdam
. Catalogus num

m
er: Verheul nr. 359.


