Jaarverslag 2021 van de
Oranjevereniging Koningin Wilhelmina
Westmaas

Corona
Werd onze samenleving in 2020 voor een groot
gedeelte door de coronapandemie beïnvloed, dat
was ook in 2021 het geval, zij het dat er tussendoor
versoepelingen waren. Eind 2021 was de situatie
vrijwel gelijk aan die van eind 2020.
Er zijn in 2021 enkele digitale en fysieke bestuursvergaderingen belegd. Dat was ook het geval met
de ledenvergadering die digitaal werd gehouden
om enkele huishoudelijke, zoals de statuten die
voorschrijven, te kunnen vaststellen.
Ook traditionele lampionoptocht rond de verjaardag van onze voormalige vorstin kon geen
doorgang vinden omdat de gemeente Hoeksche
Waard hiervoor geen evenementenvergunning
afgeeft.
Andere invulling
Met de burgemeester heeft de Werkgroep
Oranjeverenigingen Hoeksche Waard een digitaal
gesprek gevoerd over de (on)mogelijkheden voor
Koningsdag en 4 mei. De conclusie daaruit is:
Oranjeverenigingen mogen in feite niets zelf
organiseren want dat leidt tot groepsvorming van
mensen. Dus zoveel mogelijk overlaten aan de
mensen in de straat/wijk. Om toch een feestelijk
tintje aan Koningsdag te geven, werden er twee
grote bloembakken op het plateau op het kerkplein
geplaatst met oranje planten voorzien van 2 borden
met de tekst “De Oranjevereniging Koningin
Wilhelmina Westmaas wenst u een fijne Koningsdag”.
Om toch enig contact met de inwoners te onderhouden, werd in maart een huis-aan-huis flyer bij
de inwoners bezorgd met de mededeling dat er
eigenlijk op Koningsdag geen festiviteiten zijn zoals
die normaal worden georganiseerd. Er werd
uitgebreid aandacht gevraagd voor de Sporenroute
WOII Westmaas, waarvoor nieuwe vragen zijn
gemaakt. Deze vragenlijsten zijn aan beide scholen
gegeven vergezeld van een deelnemersmedaille.
Ook particulieren namen het initiatief de route te
lopen. De eerste deelnemers waren Hanna en

Willem Dijkers die na afloop op de foto gingen en
de deelnemersmedaille ontvingen. “Kompas” van 9
april 2021 besteedde hieraan aandacht.
Willem en Hanna Dijkers
tonen trots de medaille die
ze verdiend hadden door
aan de Sporenroute WOII
in Westmaas mee te doen.

De 65-plussers in ons dorp en buitenwijken kregen
rond 10 april 2021 een 4-tal ansichten, gemaakt
door Betske Schipper en zeer fraai gedrukt door De
Snelle Drukkers.
Om de kinderen van de hogere groepen van beide
scholen passende informatie over het oorlogsmonument te geven, werd een flyer gemaakt voorzien
van het gedicht van Eelse Bies en een korte uiteenzetting waarom pas in 2018 in Westmaas een oorlogsmonument werd onthuld.
Eind maart 2021 was er een overleg met de
besturen van de oranjeverenigingen over wat wel
en niet mogelijk is. Ons idee om inwoners op te

Om toch enkele feestuitingen te presenteren, waren er
op het plateau bij het kerkplein twee bloembakken
geplaatst.

roepen om een tuintjesmarkt te organiseren, kreeg
bij de burgemeester geen enthousiaste bijval
omdat dit mogelijk tot groepsvorming leidt.
Hij stond echter niet toe dat we de herdenkingsbijeenkomst in de Dorpskerk, die vrijwel identiek is
aan die van een kerkdienst, met zo’n 30 mensen
houden. Hij zou liever zien om deze dienst geheel af
te gelasten en de herdenking te beperken tot de
plechtigheid rondom het oorlogsmonument.
Hiermee is het bestuur tenslotte akkoord gegaan.
Sporenroute WOII
Op 15 april 2021 kreeg de vereniging van een
familie uit ’s-Gravendeel een mooi compliment.
Naar aanleiding van de publicatie in Kompas over
de Sporenroute WOII Westmaas heeft dit gezin de
route gelopen. Men was zeer onder de indruk van
hetgeen in Westmaas gebeurd was, maar bovenal
voor de wijze waarop dit in korte heldere fragmenten op de borden is uitgelegd en gepresenteerd. Het was een mooie wandelroute met veel
interessante informatie. Men zal dit aan anderen
doorgeven.
Op 22 april 2021 was er een herdenkingsbijeenkomst waarbij leerlingen van De Weerklank een
bloemstuk bij het monument legden. Piet van der
Mark zette uiteen waarom in Westmaas pas in
2018 een oorlogsmonument werd geplaatst.
Diverse leerlingen stelden vragen die door Piet en
Rook beantwoord werden. ’s Morgens had Aloys
Bijl (Veteranen Hoeksche Waard) op de
“Weerklank” al een gastles gegeven over de oorlog.
’s Middags was Aloys ook aanwezig en legde de
leerlingen van groep 5 uit waarom wij juist 76 jaar
na de bevrijding de mensen herdenken die destijds
gesneuveld zijn of op andere wijze door
bijzondere bijeenkomst met complimenten aan de
docenten van De Weerklank.
Alternatieven
De andere week, dinsdag 27 april, was het
Koningsdag. Om 07.50 uur was het bestuur bijeen
om de vlag te hijsen en daarmee waren de formele
handelingen die dag vervuld. De tuintjesmarkt
mocht niet doorgaan. Gelukkig waren er enkele
enthousiaste inwoners uit Westmaas die in hun
buurt, hoewel dit niet direct was toegestaan, aan
Koningsdag een feestelijke gaven. Een heel mooi
initiatief hadden kinderen uit de Beneden Nieuwstraat bedacht. Zij tekenden op een pleintje een
koets met paard en reden zelf mee. Zij kregen de
andere dag van Marieke Reulen een leuk prijsje.

Kinderen aan de Beneden Nieuwstraat hadden hun eigen

koets getekend en ingekleurd.
Koningsdag 2021 aan de Cabbeweide

Koningsdag 2021 in het Kartuizerveld.

Wat anders van opzet was de 4-meiherdenking bij
ons monument bij de kerk. Een eerder geplande
herdenkingsbijeenkomst in de kerk werd in verband
met de coronamaatregelen afgelast. Alleen buiten
vond de plechtigheid plaats. Na welkom door
Sebastian aan de vertegenwoordigers die een krans
of bloemstuk legden (gemeente Hoeksche Waard,
protestantse gemeente Nieuwland, Veteranencomité Hoeksche Waard, LHBT en 2 kinderen van
beide scholen), hield wethouder Piet van Leenen

o.a. het bestuur gelegd onder orgelspel van Engelse
hymnes door Wim van Herk. Een zeer plechtige
gebeurtenis waarop we met tevredenheid mogen
terugzien. Ook met dank aan Herman van Dijk die
voor ons weer de foto’s maakte.
Veel belangstelling voor sporenroute
Op Bevrijdingsdag 5 mei bleven onze activiteiten
beperkt tot het vlag hijsen bij het monument en die
’s avonds weer laten strijken. Overigens liepen
verschillende mensen die dag de Sporenroute
WOII. Op 6 mei was er een familie uit Numansdorp
die de route liep en na afloop, als blijk van waardering voor deze opzet, een gift van € 5 gaf.
Op 11 mei liepen 15 kinderen en 2 juffen van de
Rehoboth school uit Klaaswaal de route. Ze vonden
het allemaal erg interessant en leerzaam. Een
prima initiatief en educatief zit het goed in elkaar
aldus de beide juffen, toen hen de medailles
werden uitgereikt. Na een publicatie in “Kompas”
dat de routeborden tot eind september blijven
staan, gingen diverse mensen de route met hun
kinderen of kleinkinderen lopen. Moeders uit ZuidBeijerland, Klaaswaal en Numansdorp. Een mevrouw uit Oud-Beijerland liep de tocht met haar
kleinkinderen. Zij vond het een uitstekend initiatief
en zegde toe dat haar kleinkinderen hiervan een
werkstuk voor school gaan maken. Zij had er geen
idee van wat er zich in dat kleine Westmaas tijdens
de oorlog had afgespeeld.

Een impressie van de 4-mei herdenking 2021 in
Westmaas.

een toespraak met als titel “Na 75 jaar vrijheid”.
Hierna speelde Esther van der Mark het taptoesignaal, waarna 2 minuten Stilte volgde. Voorts
speelde organist Wim van Herk twee coupletten
van het Wilhelmus. Tenslotte werden de kransen
geplaatst en de bloemstukken en rode rozen door

Plannen najaar 2021
Na de zomervakantie werden er wat plannen
gemaakt om na te gaan of we bepaalde evenementen het komende najaar weer kunnen uitvoeren. Maar voor een dorpsfeest, op de eerste
zaterdag van september, werd nog geen toestemming verleend. Er werden afspraken gemaakt om
op zaterdag 20 november in de Koningshoeve weer
de gebruikelijke St. Nicolaasaankomst te vieren.
Maar de corona-ontwikkelingen waren van dien
aard dat het kabinet op 12 november 2021 scherpere maatregelen aankondigde. De intocht werd
aangepast. Ouders en hun kinderen, die zich
tevoren voor deelname bij de Koningshoeve
hadden gemeld, kregen een mailtje waarin stond
dat zij tussen een bepaalde tijd met de auto langs
kunnen komen en een aangegeven route bij de
Koningshoeve volgen. Daar kregen kinderen wat
snoep en een attentie. De kinderen bleven in de
auto en de ouders verlieten weer de Koningshoeve.
Hulde voor de vindingrijkheid van de initiatiefne-

Op 7 december 2021 werd Prinses Amalia achttien
jaar. Ter gelegenheid daarvan luidden om 10.00 uur
alle klokken om op deze wijze hulde te brengen aan
onze kroonprinses. Eerder was bekend dat de
Koninklijke Nederlandse Klokkenspel Vereniging
een speciale compositie voor de jarige kroonprinses
had gemaakt. Het werk met de titel “Amalia
Achttien” werd op haar verjaardag en de dagen
daarna door beiaardiers uit het gehele land gespeeld.
Kerstavond 2021
Tijdens Kerstavond op 24 december was er
’s avonds orgel- en trompetmuziek vanuit de kerk,
waarbij kerstliederen, dankzij de aangebrachte
versterking, over het dorp werden uitgeschald.
Onze vereniging heeft hierbij een bescheiden rol
mogen vervullen.
Wij spreken de hoop uit dat het nieuwe jaar 2022
voor iedereen en dus ook voor onze vereniging
nieuwe kansen en mogelijkheden mag bieden. Dat
wij ons als vereniging voor onze dorpsgemeenschap
mogen inzetten, zodat wij onze doelstelling, o.a.
het bevorderen van de vitaliteit in ons dorp, in de
meest brede zin van het woord kunnen uitvoeren.
De samenstelling van het bestuur per 31 december
2021 is:
Sebastian van Etten, voorzitter
Rook Belder, secretaris-penningmeester
Bianca Hagendoorn, lid
Marieke Reulen, lid
Henk de Koning, lid
Piet van der Mark, lid
Bart de Wit, lid

Een impressie van de St. Nicolaasaankomst in De
Koningshoeve

nemers die er voor zorgden dat er toch weer een
herkenbaar, zij het anders, Sint Nicolaasfeest voor
de kinderen werd gehouden.
Aanvankelijk was het de bedoeling om op 18
december 2021 het Kerstcafé op het kerkplein te
houden, maar door de aanscherping van de
coronamaatregelen is hiervan afgezien.

Dit verslag is vastgesteld tijdens een digitale
bijeenkomst van het bestuur op 12 januari 2022.

