
JAARVERSLAG  HISTORISCHE  VERENIGING  AMEIDE  EN  TIENHOVEN

(periode: april 2012 tot en met maart 2013)

1. De vereniging
De vereniging is statutair opgericht op 8 februari 1991 en bestaat inmiddels dus ruim
22 jaar. Het ledental is sinds begin april vorig jaar gestegen van 540 tot 568.

2. Het Nieuwsblad
In het verslagjaar zijn vier edities van het Nieuwsblad gepubliceerd, waarvan een  met
een kleurenkatern. Voor zowel de vorm als de inhoud van het blad bestaat allerwegen
zeer veel waardering.

      3.   De locatie
Het gemeentebestuur van Zederik heeft de exploitatie van het oude stadhuis op de
Dam in Ameide voor onbepaalde tijd toebedeeld aan onze vereniging. De herinrichting
van zowel de zolderdieping als de vroegere raadszaal is voltooid. De herinrichting van
de parterre vordert gestaag.

      4.   Het bestuur
Het bestuur was gedurende het verslagjaar als volgt samengesteld: Hans van den
Heuvel (voorzitter), Gert Groenendijk (vice-voorzitter), Cees Broekman (secretaris),
Jetty Stasse (penningmeester), Jannet Maatkamp (algemeen adjunct), Annie
Terlouw-van der Grijn, Dout Siegersma, Cees van Gelderen en Jory Verwolf (leden).
Het bestuur kwam in de verslagperiode bijeen op  respectievelijk 6 april, 18 augustus,
3 november en 8 december 2012 en 9 januari, 2 maart en 2 april 2013.

      5.   Beschermheer
De vereniging heeft een Beschermheer in de persoon van dr. Christiaan C. van Stolk,
de Ambachtsheer van Ameide.

      6.   Ereleden
De heer Paul Will, een van de vier ereleden van onze vereniging, overleed op 26
augustus 2012.

      7.  Werkgroepen
De vereniging telt naast de redactie van het Nieuwsblad de volgende werkgroepen:
Herdenking 4 mei, Genealogie, Lezingen en excursies en Herinrichting oude stadhuis
op de Dam.



       8.   Projecten

a. De terugplaatsing van de balie aan de Lekdijk bij Ameide, die werd verricht door
Krijn van der Grijn en Kees van Toor, voltrok zich onder grote belangstelling op
zaterdag 1 september 2012.

            b    In  de Gereformeerde Sionkerk aan de Prinsengracht in Ameide werd vorig jaar in  

                  de week van de “vanouds bekende Ameidese Paardenmarkt” de expositie “Kersen-
                  tijd in Ameide en Tienhoven” gehouden. De expositie trok bijna tweeduizend 
                  bezoekers en oogstte veel lof. 

9. Open Monumentendag 2012
De Werkgroep Genealogie en enkele bestuursleden hielden ter gelegenheid van de
Open Monumentendag op zaterdag 8 september 2012 zitting in het oude stadhuis op
de Dam. De belangstelling was alleszins redelijk.

10. Dodenherdenking 2012
De Dodenherdenking 2012 is in alle opzichten naar behoren verlopen. De
belangstelling was andermaal zeer groot. Bij de herdenking was wederom een
wethouder van de gemeente Zederik aanwezig, die ook een toespraak hield.

11. Contacten
De vereniging onderhield contacten met:

 Historische Overleg Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (HOAV)
 Gemeente Zederik (op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau)
 De Koninklijke Landmacht
 Stichting Paardenmarkt Ameide
 Oranjevereniging “Beatrix” Ameide-Tienhoven
 Bestuur locale kerken
 Stedelijk archieven van Gorinchem en Vianen
 Verscheidene particulieren


