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W E S T Z A A N

ZUIDERVERMANING

Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan

Matthäuspassion 
in korte versie 
met gastoptreden 
van violiste Kirsti 
Apajalahti
Het is de muziek van het prille voorjaar, de 
muziek van de passietijd: de Matthäuspassion 
van Johann Sebastian Bach. Even aangrijpen-
de als prachtige muziek, die snel weer overal 
in het land zal klinken en nu al naar Westzaan 
komt. Voor het derde jaar zal het Mini Matthäu-
sensemble in de oude, houten kerk haar eigen 
intieme, solistische versie van de Matthäuspas-
sion laten horen. Een sterk verkorte versie van 
anderhalf uur, waarin toch geen van de bekende 
delen ontbreekt en waarin de nadruk ligt op de 
harmonie tussen de stemmen. En waarin het 
publiek deze keer ook nog een gastoptreden 
van violiste Kirsti Apajalahti te wachten staat. 
Voor kenners en liefhebbers, voor iedereen die 
er vorig jaar van genoten heeft, voor iedereen 
die niet zo lang wil zitten of voor een vriende-
lijke prijs wel eens kennis wil maken met Bachs 
meesterwerk.

Er is koffie, er zijn drankjes, er is een informatief 
programmaboekje en het concert vindt plaats 
bij kaarslicht.

Datum: 
23 februari 20.15 uur (kerk open vanaf 19:45 uur)

Toegang:
€17,50 (te betalen aan de zaal)

Reserveren kan via Marian Bruijn op 
075-6284 662 of via minimatthaus.nl.

De in december gehouden kerstmarkt was 
een succes. De fraaie Grote Kerk van West-
zaan was omgetoverd in een sfeervolle 
markt met een veelheid aan kramen met 
mooie artikelen, veelal gemaakt door de 
mensen zelf. Buiten was het koud. Binnen 
oergezellig. Het resulteerde in een heerlijke 
dag met veel lieve mensen.

Aan het eind van de dag mochten we € 1300,- 
overhandigen aan ds. Leon Rasser voor het werk 
onder koopvaardijmensen die het Noordzee 
kanaal aandoen. Hij was aangenaam verrast door 
het mooie bedrag. In zijn dankwoord vertelde hij 
over de situatie van, vaak slecht betaalde, mensen 
die jaren van huis zijn. De lange werktijd, soms 
maanden op zee, is nodig om geld naar huis te 
kunnen sturen om daar in het levensonderhoud 
te kunnen voorzien.
De volgende kerstmarkt is op 8 december 2018. 
Zet het maar in uw agenda. De Westzaanse Win-
terfair sluit er naadloos op aan.

Peter Huisman overhandigt de cheque van  

€ 1300,- aan ds. Leon Rasser.

Mooi resultaat kerstmarkt
Grote Kerk

Op Tweede Kerstdag hebben we bij zons-
opkomst op de Gouw bij molen Het 
Prinsenhof gekitesurft. Of het ook hele-
maal legaal was weten we niet, maar met 
een watertemperatuur van 2 graden waren 
we uiteraard verder niemand tot last. De 
wind was ook uitzonderlijk hard: snelhe-
den tot 30 knopen uit westzuidwestelijke 
richting. Alleen met zeer harde wind uit 
die richting kan er in de polder gekitesurft 
worden,  aangezien de wind haaks op de 
sloot moet staan. Anders is kitesurfen op 
zulk smal water onmogelijk. 
We hadden kitesurfer en fotograaf Romy San-
ches bij ons. Zij heeft ons kunnen voorzien van 
ruim 300 spectaculaire foto’s, waarvan er hier 
een te zien is. Ook hadden we een boot bij ons 
voor het geval er kitesurfers in het riet zouden 
belanden. Die hebben we helaas een aantal 
keren moeten gebruiken.

Leon van Bergen 

Kitesurfen in 
Westzaan

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van De Wessaner werd puzzel-

maker Peter Sanders bedankt voor zijn jarenlange mede-

werking. Peters puzzels blonken uit in creativiteit en waren 

een uitdaging voor de echte puzzelliefhebber. De Wessaner 

plaats nu elke maand een puzzel van Ingrid. 

Foto: Fred Eerenberg.

Op de nieuwjaarreceptie van De Wessaner voor bestuur,  

bezorgers, vaste medewerkers en redactie werden Wil en 

Cees van  Slooten in het zonnetje gezet vanwege hun 50-jarig  

huwelijk. Wil en Cees brengen al jarenlang de stapels bladen 

naar de bezorgers en lopen zelf ook een bezorgwijk. 

Foto: Fred Eerenberg.




