Jaarverslag 2017 van de
Oranjevereniging Koningin Wilhelmina Westmaas
De activiteiten van de sinds 1923 voor de gemeenschap van Westmaas functionerende Oranjevereniging
Koningin Wilhelmina, begonnen op zaterdagavond 28 januari 2017. Toen werd de traditionele lampionoptocht
gehouden ter gelegenheid van de verjaardag van onze voormalige vorstin, de huidige Prinses Beatrix. Onder
begeleiding van de drumfanfare “Oranje Garde” Heinenoord trokken zo’n 60 á 70 kinderen met hun ouders en
grootouders door de straten van Westmaas. De optocht, die startte vanaf De Munnik, kon onder gunstige
weersomstandigheden plaatsvinden. De aanwezige kinderen en volwassenen hebben genoten. Na afloop werd
er gezellig een glaasje limonade en/of glühwein gedronken.
Op 13 februari 2017 vond in De Munnik de ledenvergadering plaats. Van hetgeen daar besproken en besloten is,
wordt verwezen naar het verslag van deze bijeenkomst.
Koningsdag 2017: een bijzondere Koningsdag omdat onze koning die dag 50 jaar werd. Ook in Westmaas was
dat goed te merken. Ondanks de meivakantie waren er relatief veel kinderen en ouderen op en rondom het
kerkplein aanwezig bij het ballonnen oplaten en de aubade. Medewerking hierbij werd verleend door wethouder,
de heer A. Mol, en de muziekvereniging “Da Capo”. Veel kinderen hadden aan de hierna volgende optocht extra
aandacht besteed aan het thema “Wie is de mooiste koning of koningin van Westmaas”. Er is door diverse
kinderen en hun ouders veel aandacht hieraan besteed. De mooiste koning en koningin waren Bas de Nooy en
Floor Reulen. Zij kwamen in aanmerking voor het koningsmaal dat hen door De Koningshoeve was aangeboden.
Plezierig was verder dat, ondanks de weersvooruitzichten het gehele programma buiten kon worden uitgevoerd.
De optocht werd weer begeleid door drumfanfare “Oranje Garde”.
Na de optocht was er weer de vrijmarkt en Mathijs Kleinendorst, die met zijn collega’s die dag het geluid
verzorgde, presenteerde een kinderdisco waaraan door enkele kinderen werd deelgenomen. Het oranjebitter
drinken vond in de tent plaats en ook nu weer waren heel veel mensen gekomen om dit jaarlijks terugkerend
festijn mee te maken. De fooienpot, waarvan de opbrengst bestemd is voor “Geven Voor Jong Leven”, bracht €
91,79 op. Voor de kinderen waren er drie springkussens beschikbaar. Hiervan werd veel gebruik gemaakt.
De truckers waren ook dit jaar weer van de partij. Het was voor de 26ste keer en ook nu kwamen ze langs
Westmaas in plaats van door Westmaas. De activiteiten werden afgesloten met de Westmaasse volksspelen
waarvoor zes teams zich hadden opgegeven. Onder aansporing van veel aanwezigen namen zij hieraan op
enthousiaste wijze deel. Het team “De Willempies” werd winnaar. Zij kregen de shirts die door Binnenmaas
Natuursteen beschikbaar is gesteld met de daarbij behorende Binnenmaas Natuursteen Wisselbokaal.
Omdat het ’s middags steeds zonniger werd, bleef de belangstelling toenemen, zodat ook aan het eind van het
programma nog veel mensen nableven om onder het genot van de muziek en een drankje en een hapje nog een
paar uur gezellig bijeen bleven.
Op zaterdag 28 april werd samen met onze zustervereniging uit Mijnsheerenland de seniorenmiddag in De
Koningshoeve gehouden.’s Morgens werd de zaal aangekleed en werden de bingoprijzen gereed gezet.
Ondanks het feit dat et aantal senioren lager was dan in 2016 (nu 57), is het een gezellig samenzijn dat muzikaal
omlijst werd door De Polderzangers.
Op donderdagavond 4 mei 2017 werden de doden tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vanuit de
gemeente Binnenmaas gebeurde dat zoals te doen gebruikelijk door de “Stille Tocht” die vanuit “De Tienvoet” te
Heinenoord onder leiding van “Da Capo” startte en langs de algemene begraafplaats van Heinenoord voerde. Bij
het monument “Moeder” sprak burgemeester namens het gemeentebestuur. Aan deze tocht namen circa 350
mensen deel, waaronder veel jongeren.
Voor de zevende achtereenvolgende maal werd het jaarlijkse zomeravondconcert gehouden, ter afsluiting van
de activiteiten van de vereniging en de laatste muziekoptredens van “Da Capo” voor hun vakantie. Dat gebeurde
op woensdagavond 28 juni 2017. Ondanks de minder gunste voorspellingen kon het concert op het kerkplein
plaatsvinden, terwijl er bijna 60 mensen de moeite hadden genomen dit concert van “Da Capo” te bezoeken.
Zaterdag 25 november 2017 was er weer de jaarlijkse intocht van St. Nicolaas in De Koningshoeve. Veel
kinderen waren met hun ouders naar de grote zaal van De Koningshoeve getrokken die Henk de Koning ons
beschikbaar stelde. Het weer en de sfeer waren erg goed. Een belangrijke rol speelde Bakker (Rijk) van der
Linden die de pepernoten voor de kinderen kwam brengen, omdat één van de pieten die hiervoor moest zorgen,
deze vergeten was. Ook werden twee pieten voor hun jarenlange werk door wethouder Van Etten geridderd in
de Orde van Madrid. In een bomvolle zaal genoten kinderen van 09.30 – 11.00 uur van de aanwezigheid van
Sinterklaas en zijn pieten. De opbrengst aan giften via de melkbus bedroeg € 100,60.

Bijna een week later, op vrijdag 1 december 2017 werden diverse flyers van de Oranjevereniging aan
verschillende personen, bedrijven en instellingen bezorgd met de vraag of zij een financiële bijdrage willen geven
voor het nog aanwezige tekort voor de levering van het oorlogsgedenkteken. De totale kosten zijn bijna € 19.000.
Subsidies zijn ontvangen van Rabobank Het Haringvliet (€ 2.500), Karel Doorman Fonds (€ 1.500), terwijl B&W
van de Gemeente Binnenmaas de raad van december 2017 voorstelt een bijdrage te geven van ruim € 3.500.
De Oranjevereniging zet uit eigen middelen € 5.500 in, zodat er nog een tekort is van bijna € 6.000. Dit tekort
hopen we te financieren uit de actie die op 1 december 2017 van start is gegaan en door Kompas op 8
december 2017 flink ondersteund werd.
Op zaterdag 9 december 2017 werd er voor de zevende achtereenvolgende maal de Kerstmarkt Westmaas
gehouden die werd georganiseerd door de Stichting Dorpsfeest Westmaas die uit onze vereniging is ontstaan.
Ondanks het feit dat er minder kramen waren dan voorgaande jaren, was het met de kerstboom en de
activiteiten in de kerk weer een echt dorps gebeuren. De belangstelling was wat geringer dan in 2016 maar de
aanwezigen die we spraken vonden het weer een echte gezellige Kerstmarkt die zo langzamerhand een traditie
in Westmaas is geworden.
Dit waren de belangrijkste activiteiten van onze vereniging in 2017. Dankzij een zeer gemotiveerd bestuur,
ondersteund door verschillende vrijwilligers die allerlei hand- en spandiensten verrichten, was het mogelijk voor
de Westmaasse bevolking deze activiteiten te organiseren. Het bestuur hoopt op deze basis ook in 2018 weer
enthousiast aan de slag te gaan.
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