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‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

Dit programmaboekje is mede mogelijk gemaakt door: 
Di Più, Paul Burger, www.di-piu.nl
Fairtrade, www.fairtradevlaardingen.nl
Rob van Herwaarden Fotografie, www.vanherwaarden-fotografie.nl
Vlaardings Energie Collectief, www.vlaardingsenergiecollectief.nl
Lentiz Geuzencollege Vlaardingen, www.lentiz.nl/geuzencollege
Verhagen Concept, VVE bestuurder, www.bestuur-vve.nl
Jac. Verkuil Bloemsierkunst, www.jacverkuil.nl
Aannemersbedrijf F.Bijl en zn BV, www.aannemerbijl.nl
Ir. Aad den Hoedt, Architect, aad.denhoedt@planet.nl
Lokaal 97, www.lokaal97.nl
Boekhandel Het Keizerrijk, www.hetkeizerrijk.nl
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Inleiding 

Dit programmaboekje bevat een beknopt, maar wel zo compleet mogelijk overzicht van wat u in 
de maanden september t/m december 2018 aan activiteiten in De Windwijzer kunt verwachten. 
Wilt u meer lezen over de verschillende programma’s? Kijk dan op www.dewindwijzer.nl 
Als u via de mail op de hoogte gehouden wilt worden van de programma’s in De Windwijzer, dan 
kunt u zich via de website aanmelden voor de tweewekelijks verschijnende digitale nieuwsbrief. 
Een mail naar nieuwsbrief@dewindwijzer.nl is ook voldoende. 
Hiermede bent u ook altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen en veranderingen in het 
programma. 
Meer informatie over De Windwijzer en het laatste programmanieuws vindt u op onze site www.
dewindwijzer.nl en op onze facebookpagina. 
Reserveren en/of aanmelden voor een programmaonderdeel kan via info@dewindwijzer.nl of 
telefonisch via 010 - 4347887. De vermelde toegangsprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief 
een kopje koffie of thee vooraf. 
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‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

De Windwijzer, een bijzonder huis

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en 
dienstverlening. Een huis waar men terecht kan voor een kop koffie 
en ontmoeting, waar aandacht voor elkaar is. De Windwijzer wil een 
plek zijn waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Een 
huis met veel verschillende activiteiten en mogelijkheden. In dit 
programmaboekje ziet u en herkent u de veelheid van activiteiten, 
een grote verscheidenheid. Van maaltijden tot weggeefwinkel, van 
tweedehands boekenmarkt tot film- en schrijversavonden.

In De Windwijzer staan we open voor mensen met hun vragen, hun ideeën maar zeker ook voor hun 
inspiratie en spiritualiteit. Het is een plek waar de verhalen uit de bijbel mogen klinken. Waar stadslezingen, 
debatten, gespreksgroepen en cursussen georganiseerd worden. Een plaats voor kleine concerten, voor 
(solo)toneel, kunstlezingen, exposities, en activiteiten voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Een plek 
waar ook een kaars kan worden aangestoken in het stiltecentrum. De Windwijzer, wees en voel u welkom.

Indien u denkt dat u ook iets kunt bijdragen aan De Windwijzer, als vrijwilliger of met een programma-
activiteit, schroom niet om met ons contact op te nemen. Dat geldt ook wanneer u de grote zaal of een of 
meer van onze kleine zalen wilt huren. Bijvoorbeeld voor uitvoeringen, vergaderingen of een congres. Veel 
is mogelijk en bespreekbaar.

We kijken ernaar uit u in de komende maanden in De Windwijzer gastvrij te ontvangen en te ontmoeten. 
Namens het bestuur en de vele vrijwilligers wens ik u in het komende half jaar mooie en inspirerende 
momenten en ontmoetingen toe. 

Theo Werner 
Voorzitter bestuur van De Windwijzer 
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Binnenlopen 

Stilteruimte 
In stilteruimte de ‘Windstilte’ is er de mogelijkheid voor bezinning, gebed en meditatie. U kunt er 
ook een kaars aansteken. Hier kunt u tot uzelf komen in het leven van alledag dat soms druk en 
overrompelend kan zijn. 
Wanneer  : dagelijks 09.00 - 14.00 uur en op de momenten dat er activiteiten zijn 

Koffieochtend – boekenmarkt en weggeefwinkel
U bent van harte welkom voor een kopje koffie. Er zijn vrijwilligers die u 
gastvrij ontvangen en een luisterend oor bieden. Ook kunt u een krantje 
lezen en de Weggeefwinkel /Boekenmarkt bezoeken. 
Wanneer : elke maandag 09.30 - 12.00 uur 

Pastoraal spreekuur 
U kunt terecht voor een luisterend oor of een pastoraal gesprek bij een van de twee coördinatoren. 
Zij zijn op dat tijdstip ook telefonisch bereikbaar om een afspraak met u te maken. 
Wanneer  : elke maandag 10.00 - 12.00 uur 

Diaconaal spreekuur 
Een diaken is aanwezig om u te woord te staan als u hulp zoekt bij problemen van financiële of 
praktische aard. 
Wanneer  : elke maandag 10.00 - 12.00 uur 
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Diaconaal bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen 

In De Windwijzer is ook het diaconaal bureau van de Protestantse Gemeente Vlaardingen gevestigd. Hier 
wordt de administratie van de diaconie verzorgd en wordt het werk van o.a. de voedselbank, Noodfonds 
Vlaardingen, Schuldhulpmaatje, de diaconale vakantieweken en de commissie maatschappelijk werk 
gecoördineerd. Op het diaconaal bureau werken diaconaal consulent Rob van Herwaarden en administratief 
medewerkster Marjan van Voorden. Kantoortijden: dinsdag en donderdag van 09.00 tot 13.00 uur; tel.nr. 
010 - 434 68 55. Giften voor de diaconie (fiscaal aftrekbaar) op rekening NL40 FVLB 0635 8114 05. Zie ook: 
www.protestantsediaconievlaardingen.nl 

Spreekuur SchuldHulpMaatje Vlaardingen 
SchuldHulpMaatje koppelt vrijwilligers (maatjes) aan mensen die in financiële problemen zitten of dreigen 
te raken en daar zonder hulp niet meer uitkomen. Het maatje helpt de hulpvrager het overzicht over zijn/ 
haar schulden te krijgen, bij het treffen van betalingsregelingen voor kleine schulden, bij toeleiding naar 
de schuldhulpverlening of bewindvoering, budgettering enz. Op het spreekuur kunnen hulpvragers zich 
aanmelden en/of informatie krijgen. Voor meer informatie: www.schuldhulpmaatje.nl 
Wanneer  : 2e maandag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur / 4e donderdag van de maand 
  van 14.00 tot 15.30 uur 

Kerstavond in De Windwijzer 
Voor het eerst is De Windwijzer open op kerstavond. Als je 
behoefte hebt om anderen te ontmoeten, om niet alleen 
thuis te zijn, om verhalen te delen, om te zingen, om jouw 
gedachten af te stemmen op die van anderen, om met 
elkaar een drankje te drinken en je te bezinnen op wat kerst 
voor jou betekent, kom dan naar De Windwijzer. Met elkaar zullen we een avond maken van ontmoeten, 
plezier hebben, delen en nadenken. 
Kosten : De avond is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom 
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : maandag 24 december vanaf 19.00 uur
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Exposities 

Juan Heinsohn Huala en Jorge Kata Núñez
Juan Heinsohn Huala (1958, Chili), is dichter, kunstenaar en organisator van 
culturele evenementen.  In 1978 vluchtte hij met zijn ouders naar Argentinië en 
in 1979 werd de familie in Nederland uitgenodigd als politieke vluchtelingen. Hij 
exposeerde in Nederland, Argentinië, Chili, Duitsland en Zwitserland.
 Over zijn actuele werk zegt hij:
“De laatste jaren werk ik veel op basis van hergebruik van materiaal, oude 
afgedane schilderijen op papier of doek, stukjes krant, drukinkt, verf, lak, acryl, 
enzovoorts. Alles lijkt over de datum te zijn. Uit de opgestapelde lagen materiaal, inkt, geplakte 
papier, komen de contouren van de mens tevoorschijn, ook als brokstukken van een pijnlijke 
realiteit. Daar ben ik op zoek naar menselijkheid.”

Jorge Kata Núñez, geboren (1953, Chili), was metallurgisch werker, begon zijn 
artistieke werk in de muurschilderingbrigade Ramona Parra in Valdivia. In 1974 
werd hij gearresteerd door de strijdkrachten van Pinochet en veroordeeld tot 20 
jaar. In 1977 wordt hij voor 15 jaar naar Nederland verbannen. Sinds 1979 was hij 
oprichter en nam hij deel aan verschillende muurschilderingbrigades in Nederland. 
Van de muurschilderingen die nog in Rotterdam bewaard zijn, kunnen 
we de muurschildering ter ere van Salvador Allende op de gevel van het 
bejaardentehuis De Leeuwenhoek op de West-Kruiskade noemen.
Jorge Kata Núñez keerde terug naar Chili in oktober 2012 en woont momenteel in de buurt van 
Valdivia, zijn geboortestad. Na zes jaar komt hij terug naar Nederland voor een bezoek van drie 
maanden. Hij zal, in opdracht van CBK Rotterdam twee van zijn muurschilderingen restaureren en 
een expositie in september presenteren. 
Wanneer : van 1 september tot 19 oktober 
Opening  : zaterdag 1 september om 15.30 uur
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Portretten van Vlaardingen
Op en rond het Verploegh Chasséplein hebben tekstschrijver Marleen Bos en 
beeldend kunstenaar Bojoura Stolz in de maanden juni en september aan 
een mobiele dialoogtafel voorbijgangers ontvangen om te luisteren naar hun 
verhaal. Beiden tekenden de ontmoeting op, de een in woord, de ander in beeld. 
De dialoogtafel werd druk bezocht en er vonden veel openhartige en boeiende 
gesprekken plaats en er werden mooie tekeningen en aquarellen gemaakt 
op A5-formaat. De getekende portretten vormen de basis voor een kleurrijke 
tentoonstelling van en voor Vlaardingers, die twee weken in De Windwijzer komt te hangen.
Wanneer : van 19 oktober tot 2 november
Opening  : vrijdag 19 oktober, 20.00 uur

Ronald de Jong
Op zijn zestigste stopte Ronald de Jong (1946) als psycholoog om 
meer tijd te krijgen voor schilderen. Dit doet hij in het eigen atelier 
en in Galerie De Duig.
Na zijn pensioen volgde hij diverse cursussen en studeerde een jaar 
aan de Willem de Kooning Academie voor Beeldende Kunsten maar 
vond daar niet wat hij zocht.

Hij maakt schilderijen die voor zichzelf spreken. “What you see is what you get”; bij zijn werk is geen uitleg 
nodig. Zijn werk is divers; hij heeft niet één vast thema. De kleuren zijn helder, de stijl is realistisch.
Wanneer : van 3 november tot 4 januari 2019
Opening  : zaterdag 3 november 2018 om 15.30 uur
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Overzicht activiteiten september tot en met december

1. Bezinning en spiritualiteit 

Kliederkerk 
Kliederkerk is een nieuwe vorm van kerk beleven voor jong én oud. Samen met je ouders, opa 
en oma, vriendjes en vriendinnetjes, en ga zo maar door, ontdekken, vieren en eten rondom 
een Bijbelverhaal. Door kliederen, spelen, zingen en dansen ontdekken we op een speelse wijze 
een Bijbelverhaal of thema. Daarna wordt het verhaal in een korte viering verder uitgelegd. We 
sluiten af met een heerlijke maaltijd of high tea, waarbij we elkaar beter kunnen leren kennen en 
vrienden kunnen maken. Kennis van Bijbel of geloof is niet noodzakelijk, nieuwsgierigheid wel! 
De Kliederkerk is voor kinderen met hun familie in de leeftijd van (ongeveer) 0-12 jaar. 
Kosten  : vrijwillige bijdrage voor het eten 
Aanmelden  : via de facebookpagina van Kliederkerk Vlaardingen of via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer  :  tweede zondag van de maand: 9 september, 14 oktober, 11 november,  

9 december van 15.00 - 17.00 uur (incl. maaltijd) 

Zin op Zondag –‘ik geloof het wel’, ‘wat bezielt je?’
Zin op Zondag wil mensen, die verlangend op zoek zijn naar zinvol en betekenisvol leven, een 
ontmoetingsplek bieden waar zij zich bezinnend (opnieuw) kunnen oriënteren op wat voor hen 
het leven zin en betekenis geeft. Daarbij kunnen ook de randen van geloven (verder) worden 
verkend. Zinzoekers hebben gidsen nodig. Verschillende sprekers worden als gids uitgenodigd. Zij 
spreken op een open wijze en vanuit eigen levenservaring. De verhalen van hen kunnen dienen 
als wegwijzers of vensters. Zin op Zondag is van 15.00 – 16.00 uur met na afloop de gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder een goed glas wijn of sap. De bijeenkomsten zijn gratis, wel wordt 
aan het eind een vrijwillige bijdrage gevaagd. Voor het komende halfjaar zijn de volgende ‘Zin op 
Zondagen’ gepland: 

Zin op Zondag, 16 september – geloofsweg als flipperkast?
Jean Jacques Suurmond neemt ons mee op een spirituele reis in zijn boek ‘God zijn, een 
oefening in bescheidenheid’. Claartje Kruijff schrijft: ”Dit boek is als een sprankelende, originele 
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en diepzinnige reisgenoot en beschrijft een geloofsruimte die ik meer 
en meer zoek – of die mij zoekt”. Jean Jacques Suurmond wijst ons 
vanmiddag op de bron van de christelijke wijsheid of spiritualiteit 
(levenskunst) die in en onder de geloofsbelijdenis van Nicea verscholen 
ligt. “De geloofsbelijdenis dient in de tuin geplant te worden, op een 
doek geschilderd, over het volleybalnet gegooid, op iemands mond 
gezoend, over een kipfilet gestrooid. Dan komt de tekst tot leven en opent hij ons voor de dieptedimensie 
van het bestaan”.

Zin op Zondag, 21 oktober – bidden, waarom zou je?
Er zijn mensen die niet (meer) kunnen bidden maar het wel zouden willen. 
Ze branden tijdens vakanties soms een kaarsje in een oude kathedraal. 
Ze zouden misschien meer willen, maar weten eenvoudig niet hoe ze dat 
geloofwaardig en eerlijk kunnen invullen. Bidden? Waarom zou je? Tot wat 
of wie? En wat verstaan we onder bidden? Vragen waar Wim Jansen eerlijk 
op in gaat. Hij ontdekt dat bidden een universeel menselijk verlangen is, 
een bron van kracht, rust en liefde. Door te bidden word je je bewust van 
de totale werkelijkheid, verbind je je met het eeuwige dat jou overstijgt 
en kun je je gemakkelijker concentreren op het heilige in jezelf en in de 
buitenwereld. Zo wordt bidden een levenskunst.

Zin op Zondag, 18 november – opnieuw zin van het leven vinden – wie of wat helpt ons?
“Natuurlijk kunnen wij de wereld niet maken en natuurlijk is onze beste bijdrage niet meer dan een 
gebaar van goede wil. Maar we worden wel zes dagen van de week betrokken bij de opdracht om deze 
wereld in te richten tot een duurzame woning voor mensen en dieren. Een aarde waar mensen een 
plaats kunnen vinden onder de zon en met een zee waarin mensen niet zomaar verdrinken zonder dat 
iemand het ziet. Als we daarin slagen, kunnen we met een goed geweten rust nemen. Dat is de zin van 
het leven” Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste 
verhalen uit de Bijbel. De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken 
een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden 
wat ons te wachten en te doen staat – een nieuw begin! 
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Zin op Zondag, 16 december – ‘het eigenlijke leeft in het binnenste van de ziel’
Voor wie verdieping zoekt, is de mysticus Meester Eckhart (1260-
1328) een onmisbare wegwijzer. Hij wijst ons een weg van verstilling 
en helpt ons onszelf te hervinden. Hij stimuleert ons de weg naar 
binnen te gaan, God in jezelf te onderkennen en met God en in 
God vruchtbaar te worden. Jezelf leeg maken, je te onthechten en 
opnieuw beginnen met leven heeft nog niets aan actualiteit ingeboet 
voor wie zoekt naar verdieping, naar een anker, naar innerlijke vrede. Marga Haas neemt ons 
vanmiddag stap voor stap mee in het denken van Meester Eckhart. Zij is theoloog, begeleider van 
bezinningsactiviteiten en stiltedagen en schrijver van het boekje ‘God en ik, wij zijn één; veertig 
dagen met Meester Eckhart’.

Meditatiekring 
Ook in het najaar is er weer de meditatiekring. Eenvoudig weg samen 
de stilte opzoeken – dat is de kern van deze kring. Allerlei besognes en 
onrust even tussen haakjes zetten. Iedereen is uitgenodigd om mee 
te doen. Je bent óók welkom als je geen meditatie-ervaring hebt of 
eens een keer wilt aanschuiven. Misschien handig om te weten: er is 
niks zweverigs aan meditatie. We zitten gewoon op stoelen, rond een 
brandende kaars. De begeleiding van de meditatiekring is in handen van Sjoerd Zwaan, emeritus-
predikant en begeleider van meditatiekringen.
Kosten : € 5,-- per keer
Wanneer :  iedere eerste woensdag van de maand van 14.00 – 15.30 uur: 5 september,  

3 oktober, 7 november, 5 december

Gesprekskring ‘Huis vol verhalen’ 
Laagdrempelige gespreksgroep over zin en onzin in het dagelijks leven. Een plek van ontmoeting 
waar jouw verhaal gehoord kan worden. Aan de hand van een thema worden in gesprek met 
anderen ervaringen en zingevingvragen uit het leven gedeeld. 
Kosten  : toegang vrij 
Wanneer  :  derde woensdag van de maand: 19 september, 17 oktober, 21 november,    

en 19 december, alle om 14.00 uur.
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Gespreksgroep Christendom (op)nieuw
Wat bedoelen mensen met God, Jezus en geestelijk leven? Wat moet je met de Bijbel als geloofsboek? Of je 
nu hoort bij een kerk, of je nu christelijk gelooft of niet, we hebben er allemaal wel onze ideeën bij. In drie 
bijeenkomsten ligt de nadruk op het delen van kennis en verheldering van vragen. Bovendien is er ruimte 
om met elkaar in gesprek te gaan. Ook ter ondersteuning wordt gebruik gemaakt van het boek ‘alles voor 
allen; een nieuwe catechismus’ met teksten van Huub Oosterhuis. Jan de Geus en Lydia Roosendaal willen 
uw gidsen zijn op deze gezamenlijke reis. U bent van harte welkom.
De bijeenkomsten zijn bestemd voor iedereen die meer wil weten over de inhoud van het christendom of 
zoals in de inleiding van het boek staat: voor alle mensen van goede wil. Zowel mensen die vorig seizoen 
hebben deelgenomen als mensen die voor de eerste keer willen meedoen aan deze gespreksgroep zijn van 
harte welkom. De teksten worden gekopieerd.
Kosten  : toegang vrij 
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : maandagavonden 17 september, 1 oktober en 15 oktober 19.30 – 21.00 uur

Gespreksgroep ‘Opnieuw beginnen’ 
In de vrijzinnige lezing ‘Opnieuw beginnen’ die Frits de Lange in het voorjaar hield, gaat hij op zoek naar 
een radicaal nieuw begin voor de christelijke theologie. Deze theologie lijdt volgens De Lange voortdurend 
schipbreuk in haar pogingen om de christelijke traditie te doen landen in de hedendaagse cultuur. De 
Lange wil in het spoor van Dietrich Bonhoeffer verkennen of een radicaal nieuw begin mogelijk is voor de 
christelijke theologie. ‘In de overtuiging dat het daarin blijft draaien om Jezus van Nazareth, maar dat we 
verraad aan hem plegen als we opnieuw een religie van hem maken’.
De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die graag samen nadenken over wat Bonhoeffer zei: ”We zijn 
weer helemaal op de aanvang van ons verstaan teruggeworpen”. Samen lezen we de tekst van de lezing van 
De Lange opnieuw. Lydia Roosendaal en Jan de Geus willen daarbij uw gids zijn. De tekst wordt gekopieerd. 
Kosten : toegang vrij
Opgave : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : maandagavonden 29 oktober, 5 en 12 november 19.30 – 21.00 uur

Lezing ‘Heilige Onrust’ Frits de Lange
Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de PThU, onderzoekt wat ‘geloven zonder religie’ behelst als je afscheid 
hebt genomen van een bovennatuurlijke werkelijkheid en je kiest voor dit leven. Hij schreef daarover het 
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boek ‘Heilige Onrust’ waarin hij zich identificeert met moderne pelgrims. 
Voor de pelgrim 2.0 is niet Santiago of het hiernamaals de bestemming, 
maar de spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage zelf. De 
pelgrim ervaart volgens De Lange het leven in zijn naakte essentie, door 
te erkennen ‘dat er iets is dat ervoor zorgt dat we de ene voet voor de andere blijven zetten’. Geloof 
als overgave aan dit leven, zonder religieus vangnet, verbonden met fysieke beweging, dansen en 
pelgrimeren. De Lange laat zich inspireren door theologen als Augustinus en Bonhoeffer, filosofen 
als Nietzsche en Derrida, en schrijvers als Sándor Márai en Leonard Cohen.
Kosten : € 5,--
Opgave : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : dinsdagavond 27 november, 20.00 uur

Inspirerende ontmoeting met Annemiek Jetten
Onze gast aan tafel is Annemiek Jetten, sinds begin 2017 burgermeester van Vlaardingen. Tijdens 
de maaltijd zal met haar gesproken worden over haar levensloop, haar eerdere activiteiten, haar 
interesses en natuurlijk haar ervaringen na bijna 2 jaar Vlaardingen.
Kosten : toegang is € 12,50 (dit is inclusief de maaltijd) 
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : maandag 23 oktober vanaf 18.00 uur 

Inspirerende ontmoeting met Ismael Shaikuli
Ik ontmoette hem op een maandagmorgen in De Windwijzer. Irakees van geboorte. Bevoer als 
kapitein van een schip van de Irakese vloot de wereldzeeën. Leefde in heel veel verschillende 
landen. Was o.a. journalist voor een groot Frans tijdschrift in Afghanistan. Kortom, ik ontmoette 
een echte wereldburger, een man met een eindeloos rijke ervaring. Rijk is hij, maar niet wat geld 
betreft, maar wel wat levenswijsheid betreft.
Graag wil ik hem aan u voorstellen tijdens de maaltijd van 6 december. Het zal voor u zijn, wat 
het voor mij was: een inspirerende ontmoeting. U bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn op 
donderdag 6 december vanaf 18.00 uur.
Kosten : toegang is € 12,50 (dit is inclusief de maaltijd)
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 6 december vanaf 18.00 uur
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2. Cultuur en creativiteit 

Kinderspeelmiddagen 
Op de eerste woensdag van de maand verzorgt Desirée een leuke 
middag voor kinderen van 4 tot 8 jaar met spel, muziek, dans, toneel, 
knutselen en tekenen. Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig 
de middagen meemaken, dus dat ouders/verzorgers de kinderen 
alleen maar brengen en ophalen. 
Kosten  : deelname is gratis 
Aanmelden : graag het kind aanmelden via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer  :  op de eerste woensdag van de maand, 5 september, 3 oktober, 7 november, 12  december, 

van 13.30 tot 15.30 uur.

Alhambra revisited – vertelconcert met voorafgaande multiculturele maaltijd (in het kader van 
de vredesweek) 
Uit de ontmoeting van moslims, joden en christenen in Middeleeuws 
Spanje ontstond een bijzondere smeltkroes van muziek, poëzie en 
verhalen. Het Alhambra-paleis in Granada staat symbool voor een 
muzische ontdekkingsreis naar dat rijke verleden. In dit vertelconcert 
klinken niet alleen Sefardische (Spaans-joodse) liederen, Arabo-
Andalusische muziek en andere oriëntaalse stijlen, maar worden ook oude legenden over het Alhambra tot 
leven gewekt. 
Opvallend aan deze voorstelling is ook dat meerdere culturen samenkomen in de uitvoerenden: twee 
Nederlandse muzikanten op viool en klarinet, Monique Lansdorp en Gottfrid van Eck, spelen samen met 
Rolinha Kross, een joodse zangeres (met Surinaamse en Tsjechische roots) en Haytham Safia, een Arabisch-
Israëlische ud-speler. Verteller is Gottfrid van Eck. Vóór de voorstelling is er de gelegenheid om, samen met 
Vlaardingers uit alle windstreken, van een multicultureel maaltijdbuffet te genieten.
Kosten : € 10,- (voorstelling) / € 15,- (maaltijd + voorstelling)
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer  : donderdag 20 september, maaltijd: 18.00 uur / voorstelling: 20.00 uur
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V� r � n ieder wat wils!

Noordvliet 27
Maassluis

010-5923298
info@hetkeizerrijk.nl

Geen kantoorartikelen, 
geen tijdschriften, maar......

wat een boeken!

het

eizerrijk

b o e k h a n d e l

Ir. Aad  den Hoedt,  Architect

Ontwerpwerk, tekenwerk, vergunningaanvragen, 

bouwbegeleiding, directievoering

Nieuwbouw, verbouwingen, uitbreidingen, 

herontwikkeling, groot onderhoud  

Aletta Jacobskade 132, 3137 TD Vlaardingen.  

aad.denhoedt@planet.nl, tel. 06 – 437 666 55
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PROGRAMMAOVERZICHT 

De Windwijzer
Najaar 2018

SEPTEMBER   

Zaterdag 1 15.30 Opening expositie Huala en Núñez 7  
 
Zondag 2   
Maandag 3 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 4 09.30 - 12.00 Baanloos …. en dan? 21
Woensdag 5 14.00 - 16.00  Computerinloop 22
 13.30 - 15.30 Kinderspeelmiddag 14
 14.00 - 15.30 Meditatiekring 11
Donderdag 6 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
Vrijdag 7   
Zaterdag 8 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 25
   
Zondag 9 15.00 - 17.00 Kliederkerk 21
Maandag 10 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  26
Dinsdag 11   
Woensdag 12   
Donderdag 13 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
 17.30 Warm onthaal 26
Vrijdag 14   
Zaterdag 15   
   
Zondag 16 15.00 - 16.30  Zin op zondag - Jean Jacques Suurmond 9
Maandag 17 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.30 - 21.00 Gespreksgroep Christendom (Op)nieuw 12
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Dinsdag 18   
Woensdag 19 14.00  Huis vol verhalen 11
Donderdag 20 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
 18.00 Alhambra revisited - maaltijd - muziek/theater 14
Vrijdag 21   
Zaterdag 22 14.30 - 16.30 Zingen in Nederland 23
   
Zondag 23   
Maandag 24 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 25 17.30 Warm onthaal 26
Woensdag 26 14.00 - 16.00  Computerinloop 22
Donderdag 27 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
Vrijdag 28 20.00 - 22.00 Filmavond: Three billboards outside Ebbing, Montana 19
Zaterdag 29   
   
Zondag 30   

OKTOBER   

Maandag 1 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.30 - 21.00 Gespreksgroep Christendom (Op)nieuw 12
Dinsdag 2 09.30 - 12.00 Baanloos …. en dan? 21
Woensdag 3 13.30 - 15.30 Kinderspeelmiddag 14
 14.00 - 15.30 Meditatiekring 11
Donderdag 4 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
Vrijdag 5   
Zaterdag 6 20.00 - 22.00 Vocaal Ensemble Voxtet 15
   
Zondag 7   
Maandag 8 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 9   
Woensdag 10   
Donderdag 11 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
 17.30 Warm onthaal 26
Vrijdag 12   
Zaterdag 13 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 25
 09.00 - 12.00 Nokkiebeurs 26
   
Zondag 14 15.00 - 17.00 Kliederkerk 9
Maandag 15 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.30 - 21.00 Gespreksgroep Christendom Opnieuw 12
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Dinsdag 16   
Woensdag 17 14.00 Huis vol verhalen 11
 14.00 - 16.00  Computerinloop 22
Donderdag 18 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
Vrijdag 19 20.00 - 22.00 Opening expositie portretten van Vlaardingen 7
Zaterdag 20 14.30 - 16.30 Zingen in Nederland 23
   
Zondag 21 15.00 - 16.30  Zin op zondag - Wim Jansen 10
Maandag 22 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 14.00 - 16.00 Kinderfilm - Toy Story 3 15
Dinsdag 23 17.30 Inspirerende ontmoeting met Annemiek Jetten 13
Woensdag 24   
Donderdag 25 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
 17.30 Warm onthaal (let op: dit is een afwijkende datum) 26
Vrijdag 26 20.00 22.00 Filmavond - Médecin de campagne (met maaltijd) 19
Zaterdag 27   
   
Zondag 28   
Maandag 29 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.30 - 21.00 Gespreksavond nav lezing Opnieuw Beginnen Frits de Lange 12
Dinsdag 30   
Woensdag 31   

NOVEMBER   

Donderdag 1 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
  Schrijversavond O.C. Hooymeijer 16
Vrijdag 2 18.00 - 20.00 Stamppottenquiz met maaltijd 23
Zaterdag 3 15.30  Opening expositie Ronald de Jong 8
   
Zondag 4   
Maandag 5 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.30 - 21.00 Gespreksavond nav lezing Opnieuw Beginnen Frits de Lange 12
Dinsdag 6 09.30 - 12.00 Baanloos …. en dan? 21
 09.30 - 11.30 Held met je geld 24
Woensdag 7 14.00 - 16.00  Computerinloop 22
 13.30 - 15.30 Kinderspeelmiddag 14
 14.00 - 15.30 Meditatiekring 11
Donderdag 8 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
 17.30 Warm onthaal 26
Vrijdag 9 12.00 - 14.00  Dag van de Dialoog - lunch 24
Zaterdag 10 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 25

Inlay programma WW 02_2018.indd   4 13-08-18   11:37



Zondag 11 15.00 - 17.00 Kliederkerk 9
Maandag 12 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.30 - 21.00 Gespreksavond nav lezing Opnieuw Beginnen Frits de Lange 12
Dinsdag 13 09.30 - 11.30 Held met je geld 24
Woensdag 14   
Donderdag 15 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
 20.15 - 22.00 Kunstlezing door Juan Heinsohn Huala - kunst in Zuid Amerika 16
Vrijdag 16   
Zaterdag 17 10.00 - 16.00 Creatieve verwendag 17
   
Zondag 18 15.00 - 16.30  Zin op zondag - Maarten den Dulk 10
Maandag 19 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 20 09.30 - 11.30 Held met je geld 24
Woensdag 21 14.00 Huis vol verhalen 11
Donderdag 22 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
Vrijdag 23   
Zaterdag 24 14.30 - 16.30 Zingen in Nederland 23
   
Zondag 25   
Maandag 26 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 27 17.30 Warm onthaal 26
 20.00 - 22.00 Frits de Lange - lezing - nav boek 12
Woensdag 28 14.00 - 16.00  Computerinloop 22
Donderdag 29 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
Vrijdag 30 20.00 - 22.00 Filmavond The Insult (met maaltijd) 20
 20.15 Ma - theater - Stadsgehoorzaal 22

DECEMBER   

Zaterdag 1 10.00 - 12.00 Workshop adventsstuk maken 17
   
Zondag 2   
Maandag 3 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 4 9.30 Baanloos …. en dan? 21
Woensdag 5 14.00 - 15.30 Meditatiekring 11
Donderdag 6 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
 20.00 - 22.00 Inspirerende ontmoeting - Ismael Shaikuli 13
Vrijdag 7   
Zaterdag 8 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 25
  Dag van de Mensenrechten 
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Zondag 9 15.00 - 17.00 Kliederkerk 9
Maandag 10 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 11   
Woensdag 12 13.30 - 15.30 Kinderspeelmiddag 14
Donderdag 13 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
 17.30 Warm onthaal - kerstmaaltijd 26
Vrijdag 14   
Zaterdag 15   
   
Zondag 16 15.00 - 16.30  Zin op zondag - Marga Haas 11
Maandag 17 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 18   
Woensdag 19 14.00 - 16.00  Computerinloop 22
 14.00 Huis vol verhalen 11
 20.00 - 22.00 Kerstconcert  met JUN 17
Donderdag 20 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
Vrtijdag 21   
Zaterdag 22   
   
Zondag 23   
Maandag 24 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.00 - later Kerstavond in De Windwijzer 
Dinsdag 25   
Woensdag 26   
Donderdag 27 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 21
Vrijdag 28 20.00 - 22.00 Filmavond Finding your feet (onder voorbehoud) 20
Zaterdag 29   
   
Zondag 30   
Maandag 31 09.30 - 12.00 Koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
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Concert Vocaal Ensemble Voxtet uit Amersfoort – Bachprogramma
Het dubbelkwartet Voxtet bestaat uit acht jonge, zeer geoefende 
amateurzangers, o.l.v. sopraan Lydia Liefting. Het ensemble is 
begonnen in 2010 vanuit het verlangen om intiem maar ook groots 
te musiceren. Vanuit een lange ervaring als amateurzangers zijn ze 
enthousiast en voortvarend aan de slag gegaan. De meeste zangers zijn 
lid of lid geweest van verschillende goede koren zoals het VU Kamerkoor 
en de Sweelinck Cantorij. Het ensemble kenmerkt zich door een mooie heldere, en doorzichtige 
koorklank. In de Windwijzer zingen ze een programma met muziek van Johan Sebastian Bach, 
zowel serieus cantatewerk, het Sanctus uit de Hohe Messe en gedeelten uit Jesu meine Freude, 
als lichte Bacharrangementen van Daniele Murra en Jetze Bremer. Kortom een mooi en spannend 
programma, dat u niet mag missen. In Jesu Meine Freude zal het ensemble begeleid worden door 
Rien Donkersloot op kistorgel.
Kosten : € 7,50
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : zaterdag 6 oktober om 20.00 uur

Kinderfilm: Toy Story 3
In samenwerking met de Spring Foundation bieden we in de herfstvakantie 
weer een gratis kinderfilm aan. Dat is deze keer de derde film in de succesvolle 
Walt Disney Pixar animatiefilm reeks Toy Story over de speelgoedfiguren Woody 
en Buzz die op een kinderdagverblijf worden gedumpt.
Woody, Buzz en Co. komen terug in een gloednieuw verhaal, want er is veel 
gebeurd sinds we Andy’s speelgoed hebben verlaten in Toy Story 2. Andy is 
ouder geworden en staat op het punt om te gaan studeren. Het speelgoed 
is gespannen en zenuwachtig, want wat gaat er met hen gebeuren nu Andy 
weggaat? 
Kosten : de toegang is gratis (en er is ook nog limonade en wat te snoepen). 
Aanmelden : wel graag plaatsen reserveren via info@dewindwijzer.nl
Wanneer  : maandag 22 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur
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Schrijversavond: ‘De wondere wereld van O.C. Hooymeijer
O. C. Hooymeijer is beeldend kunstenaar en ook schrijver van het boek 
‘De kleine gids voor de niet-bestaande vogels van Europa’. Vogels zijn de 
afgelopen jaren ‘zijn’ thema geweest. Hij heeft met een ongebreidelde 
fantasie niet-bestaande vogels getekend en geschilderd en daar ook 
beschrijvingen bij geleverd die zo uit een vogelgids zouden kunnen zijn 
‘weggelopen’, maar dan wel gelardeerd met de onnavolgbare humor van 
de kunstenaar/schrijver.
Tijdens deze lezing neemt kunstenaar, vogelaar en rasverteller 
O.C. Hooymeijer ons mee in zijn wereld. Een wereld waarin alles draait om vogels en kunst en waarin 
werkelijkheid en fantasie vaak niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. In zijn wondere wereld geldt 
immers het motto ‘het is niet waar, maar het had waar kunnen zijn’. 
Kosten : € 7,50,- (Scholieren: 5,00 euro, op vertoon van hun schoolpas)
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 1 november om 20.00 uur

Kunstlezing: Juan Heinsohn Huala - ‘Street art’
Schilder en dichter Juan Heinsohn Huala , kind van in 1976 uit Chili 
gevluchte ouders, is actief geweest in het Salvador Allende Centrum 
in Rotterdam met de organisatie van culturele activiteiten. Verder is 
hij programmeur geweest van het Mandela Festival, Poetry Park en 
het Dunya Festival. Tegenwoordig woont hij met vrouw en kinderen 
in de multiculturele Rotterdamse wijk Delfshaven. Behalve dat hij zelf 
werk maakt, wat dit najaar ook in De Windwijzer geëxposeerd wordt, is hij al heel lang betrokken bij allerlei 
kunstprojecten in de openbare ruimte. Zo maakt hij samen met asielzoekers bijvoorbeeld muurschilderingen 
en ook in de vredesweek en bij Vele Vlaardingers Eén Huis maakte hij met mensen uit verschillende culturen 
mooie kunstwerken. Van die straatkunst en kunst in de openbare ruimte zal hij voorbeelden laten zien en 
erover vertellen. Hij legt daarbij verbinding met de kleurrijke beeldende kunst uit zijn geboorteland Chili.
Kosten : € 7,50
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 15 november, 20.15 uur
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Creatieve Verwendag
Op deze verwendag gaat het niet om de lichamelijke verzorging 
maar om lekker creatief bezig zijn. Een hele dag lang kunt u in een 
vijftal workshops kennismaken met theater, percussie, knutselen, 
zingen en creatief schrijven. De workshops worden verzorgd door 
ervaren docenten. Om 15.15 uur zullen er vanuit de verschillende 
workshops korte presentaties gegeven worden van wat er is gemaakt 
en ingestudeerd. Tussen de middag is er voor alle deelnemers en 
medewerkers een heerlijke lunch. Deelname aan de dag en de lunch zijn gratis. Wel graag opgave 
vooraf (voor de hele dag!) via: info@dewindwijzer.nl. Iedereen vanaf 12 jaar kan deelnemen. Er is 
geen kinderprogramma en geen kinderopvang. 
Kosten  : het hele programma wordt u grátis aangeboden. 
Aanmelden  : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer  : op zaterdag 17 november, van 10.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Workshop ‘bloemschikken – Adventsstuk maken
Onder leiding van Jacolien van Oosten en Jacoline Wapenaar kan er 
weer een bloemstuk gemaakt worden. Voor de benodigde materialen 
wordt gezorgd. Wat u zelf van huis mee moet nemen, krijgt u twee 
weken vóór de workshop te horen.
Kosten : € 10,-
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl (u mag niet meer dan 2 personen tegelijk aanmelden!)
Wanneer : zaterdag 1 december, van 10.00 tot 12.00 uur

Kerstconcert met JUN
Al jarenlang maken André en Marja van Aperen samen met hun vier kinderen muziek, de laatste 
tien jaar uitgebreid met zwager Ed en schoonzoon Deniz. Samen vormen zij muziekgroep JUN, 
een korte maar krachtige (Chinese) 
naam die staat voor ‘puur en echt’. 
En dat is de muziek die de muzikale 
familie maakt op gitaar, bluesharp, 
fluit, viool, basgitaar en snaredrums. 
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Met een aanstekelijk enthousiasme en muzikaliteit brengen ze een repertoire van luisterliedjes, spirituals, 
Keltische muziek en zelfgeschreven songs. In 2011 zag hun cd ‘So take my hand’ het licht en begin dit jaar 
trad JUN op in een uitverkochte Stadsgehoorzaal. We zijn vereerd dat ze in De Windwijzer een concert van 
kerst- en volksmuziek willen komen geven. Zang en muziek zullen worden afgewisseld met beelden en 
gesproken tekst (gedichten en verhalen) door Jan de Geus zodat een mooi en stemmig programma ontstaat.
Kosten : € 7,50
Aanmelden : via info@dwindwijzer.nl
Wanneer : woensdag 19 december, 20.00 uur
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3. Filmavonden 

28 september - Three billboards outside Ebbing, Montana
Nadat er maanden voorbij gaan zonder dat er een dader 
wordt gevonden in de moordzaak van haar dochter, neemt 
Mildred Hayes een besluit: zij laat drie controversiële 
boodschappen plaatsen op reclameborden langs de weg 
richting haar dorp. Die teksten zijn bedoeld voor het 
gerespecteerde hoofd van de politie, William Willoughby. 
Wanneer politieagent Dixon, een onvolwassen moederskindje met een voorliefde voor geweld, 
betrokken raakt, wordt de strijdt tussen Mildred en Ebbing’s ordehandhaving alleen maar 
heftiger. 
In het dorp dat bijna is ingeslapen en waar weinig gebeurt is nu ineens van alles aan de hand. 
Een prachtige en intrigerende rol van Frances McDormand; zij kreeg terecht de Oscar voor beste 
vrouwelijke hoofdrol dit jaar. Een film met een sterk verhaal en messcherpe dialogen met veel 
humor.

26 oktober - Médecin de campagne (voorafgegaan door een maaltijd)
Jean-Pierre Werner is dokter op het Franse platteland. Hij 
leeft voor zijn werk, is goed voor zijn patiënten. Maar hij 
wordt zelf ziek: zijn arts constateert kanker en adviseert 
hem een vervanger te zoeken. Dat vindt Jean-Pierre erg 
lastig. Na wat aandringen van zijn arts komt Nathalie 
hem helpen in zijn praktijk. Ze moet erg wennen aan haar 
nieuwe werk. Bovendien kost het Jean-Pierre grote moeite zijn patiënten aan zijn vervanger te 
laten, en de patiënten zitten ook niet op verandering te wachten.
Een zware film? Nee, zeker niet. Het acteerwerk van Francois Cluzet en Marianne Denicourt is 
erg goed: veel subtiele bewegingen laten de kijker zelf voelen hoe de relatie tussen hen beiden 
langzaamaan verandert. Daarbij is zeker ook ruimte voor humor, bijvoorbeeld als Nathalie op een 
van haar eerste zelfstandige bezoeken van het erf gejaagd wordt door de ganzen. Een fijne film! 
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30 november - The insult (voorafgegaan door een maaltijd)
Een film, die zich afspeelt in Libanon. Een land, dat een enerverende 
geschiedenis achter zich heeft. Van mondain Westers land tot een burgeroorlog, 
waarin Hezbollah een belangrijke rol speelde. Maar ook een land, dat veel 
vluchtelingen heeft opgenomen. Er wonen veel Palestijnen en inmiddels ook 
veel Syriers. Op een bevolking van 4 mln. heeft Libanon 1,5 mln. vluchtelingen 
binnen haar landsgrenzen. Dat dit spanningen oplevert in de samenleving komt 
naar voren in deze film. Ook de invloed van advocaten in een proces, heeft een 
belangrijke plaats in de film.
Het begint zo alledaags. Er lekt wat water van Toni’s balkon op aannemer Yasser. Die zegt daar wat van, Toni 
scheldt terug. Een ruzie zoals er iedere dag vele plaatsvinden. Alleen: dit is Beiroet, en Toni en Yasser staan 
aan weerszijden van een diepe politieke, culturele en religieuze kloof.
Daardoor escaleert hun persoonlijke vete al snel tot een nationale rel. De opvliegende Toni is een christen, 
een groep die zich in hedendaags Libanon meer en meer bedreigd voelt. Yasser is een Palestijnse 
vluchteling. Beiden voelen zich persoonlijk gekwetst door de beledigingen die de ander in het wilde weg 
uitkraamt. De twee worden gedwongen hun diepgewortelde vooroordelen onder ogen te komen.
De film is van de Libanese filmmaker Ziad Doueiri, die begin dit jaar te zien was op het IFFR.

28 december - Finding your feet (onder voorbehoud)
“Lady” Sandra Abbott is een dame van stand... tot ze 
ontdekt dat haar man al jaren een affaire heeft met haar 
vriendin. Ze ziet geen andere uitweg dan aan te kloppen bij 
haar zus Bif en bij haar in te trekken, in haar kleine flatje. 
Het moet wel botsen tussen de twee zussen, die totaal 
verschillend in het leven staan. In deze heerlijke feelgood-
film ontdekt Sandra dat het leven meer te bieden heeft dan high-tea met nepvriendinnen en het grootste 
huis van de buurt. Zo is er een uitvoering van een dansgroep van Bif en haar vrienden, waar Sandra in eerste 
instantie niets van wil weten. Typisch Britse humor met karaktervolle acteurs in een film die ook gaat over 
oud worden, over het eind van het leven, maar het blijft allemaal uiterst luchtig.
Kosten : € 5,- per filmbezoek 
Wanneer : op de laatste vrijdag van de maand, 20.00 uur 
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4. Maatschappelijke thema’s 

‘Baanloos…en dan?’ 
Ook dit half jaar bieden wij tijdens de netwerkbijeenkomsten op 
de eerste dinsdagochtend van de maand een programma aan. De 
bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen zonder baan een netwerk 
te bieden, hen te bemoedigen en mogelijkheden en middelen aan 
te reiken om weer aan de slag te komen. Ons najaarsprogramma: 
4 september :  Ontmoeting met ‘verbinder’, Rob Mes, over het 

belang en de mogelijkheden van netwerken
2 oktober : individuele coaching
6 november : nog nader in te vullen
4 december : nog nader in te vullen 
Kosten  : toegang € 2,50 per keer voor koffie en thee
Aanmelden  : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer  : op de 1e dinsdag van de maand van 09.30 tot 12.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur)

De Bovenkamer
Voor sommigen zijn het de kleuren, de geuren of de klanken. Voor anderen zit `t meer in 
beweging of in eten…of het klaarmaken daarvan. De Bovenkamer is de huiskamer in 
Vlaardingen van en voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en buurtbewoners. 
Wekelijks komen we bij elkaar in De Windwijzer. 
Iedere eerste donderdag van de maand wordt er ook in een aparte ruimte een mantelzorggesprek 
gehouden onder leiding van de coördinator van De Bovenkamer, Marjan van Dorp. In het najaar 
worden er, als extra activiteit, 4 gespreks-informatieavonden georganiseerd voor kinderen en 
volwassen kleinkinderen van mensen met (beginnende)dementie.
Alle informatie vindt u op www.debovenkamer.info en www.facebook.com/debovenkamerNWN 
of gewoon door te bellen naar 0615371474. De Bovenkamer wordt 
ondersteund door de gemeente Vlaardingen.
Kosten : wij vragen een bijdrage van €2,50
Wanneer :  de bijeenkomsten zijn iedere donderdagochtend 

van 10.00-13.00 uur. Naar
  verwachting kunnen we in het najaar een tweede dagdeel opengaan.
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Toneelstuk Ma met inleiding en nagesprek
Voor deze avond zijn de Stadsgehoorzaal en De Windwijzer 
een samenwerking aangegaan. Marjan van Dorp, coördinator-
dementiedeskundige van De Bovenkamer (onderdeel van De 
Windwijzer) zal na afloop van de voorstelling met u in gesprek 
gaan over wat u raakt. Het nagesprek vindt plaats in de Glazen Foyer van het theater die omgetoverd wordt 
tot Bovenkamer.

“MA is in al zijn intimiteit een juweel van een voorstelling” – AD
Ma stond altijd klaar voor haar zoon. Nu draait ‘meneer Alzheimer’ de rollen om. Maar hoe zorgt een zoon 
voor zijn moeder? De tragikomische solovoorstelling Ma is gebaseerd op het boek dat Hugo Borst schreef 
over de aftakelende geest van zijn moeder en haar onvermijdelijke verhuizing naar een verpleeghuis. De 
makers van LEEF! en PAAZ brengen met Ma een liefdevol portret van een moeder in de woorden van haar 
zoon. Zijn dilemma’s, angsten én moederliefde worden vertolkt door Loek Peters.

Bij deze voorstelling is er een inleiding bij te boeken voorafgaand de voorstelling. De inleiding wordt gegeven 
door dramaturg Annemiek Lely. De inleiding duurt 30 minuten en start om 19:15 uur in de Glazen Foyer. 
Kosten : € 22,50 incl. pauzedrankje
Aanmelding : kaartverkoop alleen bij de Stadsgehoorzaal
Wanneer : Vrijdag 30 november 2018 - 20:15 uur in De Stadsgehoorzaal Vlaardingen
Bijz. heden :  Inleiding door dramaturg Annemiek Lely € 5,00 los te boeken. Nagesprek (gratis) door 

Marjan van Dorp

Computer-, Tablet en Smartphonehulp 
Driewekelijkse inloopmiddag voor computer-, tablet en 
smartphonegebruikers (geen iPhone en iPad), die (beter) met hun 
apparaat willen leren werken en daar vragen over hebben. Dan kunt u 
denken aan vragen over tablet- en computerprogramma’s, e-mail en 
internet. Op deze middag is computerdeskundige Wilfried van der Laar 
aanwezig, die u daarbij kan helpen en die al uw vragen kan beantwoorden. 
De inloopmiddag is niet bedoeld voor hulp bij technische mankementen aan uw apparatuur. Het is 
natuurlijk het meest handig als u uw eigen laptop, tablet of smartphone meeneemt naar de inloopmiddag. 
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Het advies en de informatie die u krijgt zijn gratis.
Kosten  : alleen de koffie of thee hoeft betaald te worden 
Aanmelden  :  u kunt zich voor de inloopmiddag opgeven via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer :  5 september, 26 september, 17 oktober, 7 november, 28 november en 19 

december van 14.00 – 16.00 uur

Zingen in NL - samen Nederlandstalige liederen zingen 
Nederlands is een lastige taal om te leren spreken. Uit onderzoek blijkt 
dat je een vreemde taal sneller leert door liedjes te zingen. Met dat 
gegeven organiseren De Windwijzer en ‘Vele Vlaardingers Eén Huis’ 
speciaal voor ‘nieuwe Nederlanders’, expats en ‘oude Nederlanders’ drie 
zaterdagen in het najaar ‘Zingen in NL’, een gezellige meezingsessie met 
Nederlandse liedjes. Het plezier staat voorop. Iedereen die plezier heeft 
in al zingend Nederlands leren aan de hand van Nederlandse popsongs, 
smartlappen, songfestivalliedjes, kinderliedjes, enz. is welkom. De 
Windwijzer zorgt voor een enthousiaste dirigent en pianist en voor teksten. Zingen van 15.00 – 
16.00, daarvoor en daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
Kosten  : gratis 
Aanmelden  : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer  : zaterdag 22 september, 20 oktober, 24 november van 14.30 tot 16.30

Stamppottenquiz met stamppotmaaltijd
In samenwerking met de bibliotheek van Vlaardingen houden we een heuse stampottenquiz voor 
inburgeraars/mensen die Nederlands als tweede taal leren. Hun taalmaatjes/taalcoaches zijn ook 
van harte welkom. We beginnen met een stamppot-maaltijd en daarna barst de strijd los tussen 
de groepen met hun captains: wie zijn kaaskoppen? Waar hebben Nederlanders een hekel aan? 
Wat is een kikkerlandje? En wat is goedkoop in Nederland?
Kosten  : gratis 
Aanmelden  : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : vrijdag 2 november, 18.00 – 20.00 uur
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Een held met je geld - Cursus omgaan met geld voor jongvolwassenen 
Voor mensen in de leeftijd van 25-35 jaar is het soms moeilijk om 
hun financiële huishouding op orde te houden en geen schulden 
te maken. Ze hebben op school en thuis meestal niet gehoord 
wat hen op dat gebied allemaal te wachten staat en nooit geleerd 
om daarvoor zichzelf een goede planning voor te maken. Als 
er dan ook nog sprake is van een laag inkomen kan dat al heel 
snel tot schulden leiden. I.s.m. met de stichtingen Elckerlyc en SchuldHulpMaatje Vlaardingen biedt De 
Windwijzer een cursus van 3 bijeenkomsten aan. Daarin komen de verschillende aspecten van de financiële 
planning aan bod en ook hoe je met schulden omgaat. Ook wordt in deze cursus verder gekeken naar hoe 
je kunt bezuinigen en met weinig geld, of zelfs zonder geld, toch nog leuke en nuttige dingen kunt doen en 
aanschaffen. 
Kosten  : deelname is gratis 
Aanmelden  : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : dinsdag 6, 13 en 20 november van 09.30 tot 11.30 uur 
Kinderoppas  : er is een kinderoppas aanwezig, je kunt dus evt. je kind meenemen

Dag van de Dialoog – lunch
Al enkele jaren wordt op verschillende plaatsen in Nederland de 
zogenaamde Dag van de Dialoog gehouden. Op die dag gaan 
ook in Vlaardingen inwoners met een verschillende culturele en 
godsdienstige achtergrond met elkaar aan tafel om te eten en met 
elkaar te spreken over leven en samenleven in Vlaardingen en het 
samen werken aan een vreedzame stad. Elk jaar is er een ander 
gespreksthema. Wat dat in 2018 wordt, is nu nog niet bekend. Ook De Windwijzer doet weer mee. Wij 
organiseren een lunchtafel op vrijdag 9 november. Jong en oud kunnen deelnemen. Meer informatie vindt u 
op www.nederlandindialoog.nl
Kosten : € 5,-
Aanmelden  : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer  : Vrijdag 9 november, van 12.00 tot 14.00 uur 
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5. Winkels en markten 

Boekenmarkt 
U kunt op de boekenmarkt terecht voor een enorm grote keus aan 
tweedehands boeken op allerlei gebied, tegen een bespottelijk 
lage prijs. Er is ook een zitje ingericht waar u rustig even een 
boek kunt doorbladeren. De behulpzame vrijwilligers van de 
boekenmarkt zijn altijd bereid om u te helpen met het vinden van 
het boek waarnaar u op zoek bent. Inlichtingen: Rie Werner, tel. 010 - 4345556. 
Wanneer: maandag 09.30 tot 12.00 uur / 2e zaterdag van de maand 09.00 tot 12.00 uur 

Weggeefwinkel 
In de weggeefwinkel kan ieder die dat wil zijn/haar overbodige 
spullen kwijt en wie daar iets van kan gebruiken, mag dat gratis 
meenemen. Er wordt veel weggegooid en dat is zonde. In de 
weggeefwinkel krijgen spullen een ‘tweede leven’. Goed voor het 
milieu en aantrekkelijk voor mensen met een kleine beurs of voor 
wie op zoek is naar iets bijzonders. U bent van harte uitgenodigd om gratis te komen ‘winkelen’. 
Waarschijnlijk zal in het najaar de weggeefwinkel verbouwd gaan worden. Dan zal de winkel 
uiteraard enkele weken dichtgaan. Houd de website en de nieuwsbrief van de Windwijzer in de 
gaten voor het laatste nieuws.
Wanneer : maandag 09.30 tot 12.00 uur / 2e zaterdag van de maand 09.00 tot 12.00 uur 

Zaterdag marktdag!
Elke tweede zaterdag in de maand is het marktdag in De Windwijzer. Dan zijn van 09.00 tot 12.00 
uur de weggeefwinkel en de boekenmarkt geopend en op het Verploegh Chasséplein kan men 
oude kranten inleveren. 
Soms hebben de markten een apart thema. Dat wil zeggen dat er dan bijzondere aandacht wordt 
gevraagd voor boeken en voorwerpen rond dat thema
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Nokkiebeurs Op zaterdag 13 oktober wordt de NOKKIE-Beurs 
gehouden. Voor lage prijzen worden er kinderkleding, speelgoed en 
andere kinderspullen verkocht. De opbrengst is bestemd voor stichting 
Mamita Mia, die kinderen in Ecuador, die geen kans hebben om te 
studeren, een studiefonds geeft. Alle spullen die over zijn, worden 
na afloop opgehaald door de Stichting Spoetnik, die deze aflevert in 
kindertehuizen in de Oekraïne. De beurs wordt georganiseerd door vrijwilligers.
Op woensdagavond, donderdag, donderdagavond en vrijdag voorafgaand aan de beurs kan er
kleding en speelgoed etc. ingeleverd worden. 
Wanneer : zaterdag 13 oktober van 9.00 tot 12.00 uur
Informatie : danielle_van_dorp@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/nokkiebeurs 

6. Maaltijden 

Warm Onthaal 
Ontmoeting aan tafel bij een warme driegangenmaaltijd tegen een 
kleine vergoeding. U kunt zich aanmelden uiterlijk de maandag van 
tevoren tot 15.00 uur: (1.) telefonisch: 010-4347887. (2.) per e-mail: 
info@dewindwijzer.nl of (3.) door middel van een briefje met uw naam 
en telefoonnummer in de brievenbus aan de Schiedamseweg 95. 
Wanneer  : elke 4e dinsdag en 2e donderdag van de maand, vanaf 17.30 uur
    13 en 25 september, 11 en 25 oktober (let op: dit is een afwijkende datum!), 8 en 
   27 november, 13 december (kerstmaaltijd)
Kosten : € 5,-
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Diversen 

1. Wetenswaardigheden 

Gereedschap een tweede kans 
De Windwijzer is inzamelpunt voor Stichting Vraag en Aanbod. Deze stichting (opgericht in 1985) 
heeft als doel het beschikbaar stellen van goede gereviseerde gereedschappen t.b.v. projecten voor 
scholing en economische activiteit in landen in ontwikkeling (met name in Afrika). De ingezamelde 
gereedschappen worden opgeknapt in werkplaatsen die met de stichting samenwerken. Hier zijn 
vrijwilligers en soms arbeidsgehandicapten werkzaam. De laatste groep mensen wordt begeleid 
bij het vinden van een reguliere baan. U kunt gebruikt gereedschap afgeven in De Windwijzer. Wij 
zorgen dan voor het verdere vervoer. Contactpersoon: Dick Wieringa. 

Maatschappelijke stage in De Windwijzer en samenwerkende kerken en organisaties 
De Windwijzer biedt scholieren de mogelijkheid een maatschappelijke stage vorm te geven en 
kennis te maken met diverse soorten vrijwilligerswerk dat niet geldelijk beloond wordt, maar 
wel de moeite waard is om te doen. Er zijn verschillende programma’s samengesteld en diverse 
mogelijkheden om de maatschappelijke stage vorm te geven in De Windwijzer, de Vlaardingse 
kerken en Platform Ander Vlaardingen. De coördinatie hiervan ligt bij de Werkgroep MAS in De 
Windwijzer. Contactpersonen zijn Gisela Clement en Wim ’t Hoen. 

2. Stichting Vrienden van De Windwijzer 

Het werk van De Windwijzer wordt ondersteund door de Stichting Vrienden van De Windwijzer. 
Deze stichting heeft tot doel om gelden vrij te maken bij fondsen, subsidiegevers en particulieren, 
waarmee activiteiten van De Windwijzer bekostigd kunnen worden. Naast de financiële steun 
betekent dit ook dat een groep mensen zich schaart rondom de medewerkers en vrijwilligers van 
De Windwijzer, een breed gedragen initiatief binnen de Vlaardingse gemeenschap. Als Vriend 
van De Windwijzer houden wij u regelmatig via de e-mail op de hoogte van onze activiteiten. De 
Stichting Vrienden van De Windwijzer heeft een zgn. ANBI-nummer, waardoor uw bijdrage/ gift 
fiscaal aftrekbaar is. Rekeningnummer: NL67 RABO 0137 5734 64. 
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3. Onderhuurders 

Stichting Kinderopvang Mundo 
Al 40 jaar verzorgt de stichting Mundo in verschillende plaatsen in de Regio Rotterdam kinderopvang en 
buitenschoolse opvang. In De Windwijzer is kinderdagverblijf ’t Hof gevestigd. Zie voor meer informatie: 
www.kinderopvangmundo.nl 

Seniorenwelzijn 
Seniorenwelzijn ondersteunt thuiswonende ouderen in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en huurt in De 
Windwijzer ruimte voor rummikub en Franse les. Zie voor meer informatie: www.seniorenwelzijn.nl 

4. Incidentele Verhuur 

De Windwijzer beschikt over diverse ruimtes voor verhuur. Voor een vergadering, voor een voorstelling, 
een symposium etc. De ruimtes variëren nadrukkelijk in grootte. In de grote ruimtes zijn beamers en 
projectieschermen aanwezig. In de grote zaal is een professioneel geluids- en lichtpaneel. Voor catering, 
koffie, thee, maar ook een maaltijd, kan door de medewerkers van De Windwijzer worden gezorgd. Voor 
meer informatie over grootte, prijzen en beschikbaarheid kunt u het beste contact opnemen met Ada 
Pellearts, verhuur@dewindwijzer.nl. Ada coördineert voor De Windwijzer de verhuur. 

5. Adressen 

De Windwijzer - Schiedamseweg 95 -3134 BD Vlaardingen - tel. 010 – 434 78 87 
E-mail: info@dewindwijzer.nl - www.dewindwijzer.nl 
Coördinator Diaconaal Werk: Rob van Herwaarden, 
E-mail: rvanherwaarden@dewindwijzer.nl, tel. 06 – 424 06 350 
Coördinator Missionair Werk: Lydia Roosendaal 
E-mail: lroosendaal@dewindwijzer.nl, tel. 06 – 151 79 367 
Coördinator Verhuur: Ada Pellearts, 
E-mail: verhuur@dewindwijzer.nl of ada.pellearts@gmail.com

A5 programmaboekje Windwijzer 02_2018.indd   28 13-08-18   11:55



29

2-2018

A5 programmaboekje Windwijzer 02_2018.indd   29 13-08-18   11:55



Het dak bij de buren 
is soms groener
Wilt u graag groene energie opwekken met zonnepanelen, 
maar kan het niet op uw eigen dak? 
Doe dan mee aan een collectief zonnedak van de 
Coöperatie Vlaardings Energie Collectief. 

Kijk op vlaardingsenergiecollectief.nl voor alle informatie en meld u aan.

collectief 
zonnedak
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De leukste Fairtrade 
cadeaus koopt u op 
Hoogstraat 104

Fairtrade werkgroep 
Vlaardingen: 

www.fairtradevlaardingen.nl

U koopt toch ook 

Fairtrade?

Wij zijn een ambachtelijke bouwer met 
moderne materialen en technieken.
Gespecialiseerd in restauratie van (rijks)
monumenten c.q oude woningen/panden.
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Wilt u de activiteiten van De Windwijzer financieel ondersteunen,  
dan kan dit door een bijdrage over te maken op IBAN: NL67 RABO 0137 5734 64  

t.n.v. Stichting Vrienden van De Windwijzer te Vlaardingen.
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