Jaarverslag 2020 van de
Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas
Op 23 januari 2020 kwam het bestuur voor het eerst in vergadering bijeen, waarbij het gehele jaarprogramma
werd doorgenomen. Naast 27 april en sinds 2019 4 mei, zal er in het kader van 75 Jaar Vrijheid ook op 5 mei
2020 een dagvullend programma in Westmaas gehouden.
Lampionoptocht
Op vrijdag 31 januari werd ter gelegenheid van de verjaardag van onze oud-vorstin, de huidige Prinses Beatrix,
weer de traditionele lampionoptocht gehouden. Aan deze tocht deden zo’n 40 kinderen mee. Met hun ouders en
sommige oma’s en opa’s liepen er een kleine 70 personen aan deze optocht mee. Na afloop werd er gezellig
een glaasje limonade voor de kinderen met een stroopwafel genuttigd, terwijl de ouderen genoten van de
geserveerde glühwein. Een aandachtspunt voor een volgende keer is de verkoop van lampionnen, die moeilijk
verkrijgbaar zijn. Misschien dat de oranjevereniging hierin zelf kan voorzien.
Stamppottenbuffet
Ook dit jaar is weer in samenwerking met onze zustervereniging uit Mijnsheerenland ten behoeve van senioren
bij De Koningshoeve een stamppottenbuffet gehouden. Hiervoor hadden zich 64 personen opgegeven. Hulde
aan Henk en Mariëlle en hun medewerkers en zeker niet in de laatste plaats aan de bestuursleden van de beide
Oranjeverenigingen die op uitstekende wijze de medewerkers van “De Koningshoeve” behulpzaam waren.
Iedereen was vol lof over dit buffet, de accommodatie en de gezellige sfeer van elkaar ontmoeten en in gesprek
gaan.
Coronacrisis
Er werden voorbereidingen getroffen voor het programma van Koningsdag. Aan het programma van 4 en 5 mei
werd extra aandacht besteed t.g.v. het 75-jarig bestaan van de Bevrijding. In Hoeksche Waards verband hadden
de oranjevereniging onder leiding van de gemeente Hoeksche Waard nauw samengewerkt om een programma
voor ieder dorp te maken. Er werd nauw samengewerkt met de Historische verenigingen, Museum Hoeksche
Waard en niet te vergeten de Veteranen. Het was een mooi programma dat tot stand kwam en waarbij ieder dorp
op één of andere wijze een Vrijheidsmaaltijd zou organiseren. Maar als gevolg van de coronacrisis is alles
afgelast, namelijk het programma van Koningsdag en 5 mei. De 4 mei-herdenking werd op verzoek van de
burgemeester, ondanks dat dit in strijd was met de landelijke richtlijnen van het nationaal Comité 4 en 5 mei, op
aangepaste wijze gehouden.
Sporenroute WOII
In maart werden op 16 locaties borden in Westmaas geplaatst waarop een tekst met illustratie is vermeld van
een oorlogsfeit dat zich in of rondom Westmaas inzake Westmazenaars afspeelden. Er is een sporenroute
gemaakt die door veel ouders met kinderen en grootouders met kleinkinderen gelopen is. Zelfs van buiten het
dorp werd hieraan meegedaan.
Op zondagmiddag 24 mei 2020 stonden er 2 jongetjes (broertjes van ± 8 en 10 jaar) voor de deur met hun
ouders. Ze wonen in Maasdam en kwamen de formulieren inleveren van de sporenroute die ze zojuist hadden
gelopen. Ze waren alle vier erg enthousiast. Teja Belder heeft even met ze staan praten en ook de ouders
hadden veel waardering voor dit project. Wat ze zo bijzonder vinden is dat het over inwoners in Westmaas gaat,
dus kleinschalig en geen verhaal over heel Nederland. Ze vroegen hoe lang de borden nog blijven staan want
ze gaan meer mensen enthousiast maken hiervoor. De jongens kregen enkele dagen daarna een attentie
bezorgd.
Bestuur etentje
Op zaterdag 20 juni was het bestuur en partners te gast bij Henk en Mariëlle de Koning die een voortreffelijke
barbecue hadden georganiseerd. Het was goed weer zodat de barbecue in de tuin werd gehouden.
Zomeravondconcert
Als gevolg van de coronacrisis is het geplande zomeravondconcert op 1 juli 2020, dat “Da Capo” jaarlijks
verzorgt, niet doorgegaan. Wij hopen dat dit concert in 2021, het is dan voor de tiende achtereenvolgende keer,
wel kan plaatsvinden.
Geen St. Nicolaasintocht
Ook vanwege de coronacrisis kon de voor zaterdag 21 november geplande intocht van St. Nicolaas niet
doorgaan. Ook het alternatief, dat alleen de Sint met auto of eventueel met paard door een aantal straten in ons

dorp zou rijden, werd niet door de gemeente Hoeksche Waard gehonoreerd. De kinderen van beide scholen den
de kinderen van de Minimaasjes kregen een cadeautje van de goedheiligman. Verder is met medewerking van
de scholen de jaarlijkse kleurwedstrijd gehouden en hebben alle kinderen via de scholen, inclusief de
Minimaasjes, ook een prijsje via de scholen gekregen.
Aandacht voor eenzamen, zieken en ouderen en de kerstnacht
Ook het Kerstcafé, waarmee in 2019 met succes is gestart, kon niet doorgaan. Op initiatief van ons bestuur is
samen met Hanneke van der Giesen, die dit voorjaar met een eigen actie aandacht aan eenzame en zieke
mensen in Westmaas besteedde, op 19 december een activiteit gehouden om specifieke aandacht te vragen
voor eenzame, zieke en oudere mensen door hen een leuke attentie te geven. Vanaf 19.00 uur trok een
arrenslee door Westmaas om deze activiteit in te luiden. Hierna gingen 8 bewoners, w.o. enkele bestuursleden
van onze vereniging, de circa 260 eenzame, zieke en oudere mensen langs om hen het pakje te bezorgen. Er
zat van alles in, waaronder een elektrische kaars. De oproep werd gedaan om die brandend in het raam te
zetten. Na de kerstnachtdienst op 24 december werd vanaf 21.30 uur vanuit de kerktoren kerstliederen gespeeld
door organist Wim van Herk en trompettist Nelly van der Vegt. Doordat enkele speakers op de torentrans waren
geplaatst, kon heel Westmaas zo’n 20 minuten genieten van zeer gevarieerde kerstmuziek. Deze activiteiten,
waarbij onze vereniging nauw betrokken was, werden door Hanneke van der Giesen opgezet. Zij had ook voor
de nodige sponsors gezorgd. Het restant is door onze vereniging en door de gemeente Hoeksche Waard
gefinancierd.
Corona
De coronacrisis die nog steeds voortduurt, heeft er voor gezorgd dat onze samenleving er anders uit ziet. Wat
anders vanzelfsprekend was, is nu een terugkerend aandachtspunt in de zin van “kan het wel of niet doorgaan”.
Onze vereniging en dit jaarverslag geeft daar blijk van, heeft vrijwel alle geplande activiteiten voor het afgelopen
jaar moeten annuleren. En aan het eind van 2020 is nog onduidelijk of we in 2021 weer de gebruikelijke
feestelijkheden kunnen organiseren.
Maar wij spreken de hoop uit dat het ons mogelijk wordt gemaakt volgend jaar ten behoeve van onze
dorpsgemeenschap Westmaas weer enkele gebruikelijke evenementen te mogen organiseren.
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