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Het dak bij de buren 
is soms groener
Wilt u graag groene energie opwekken met zonnepanelen, 
maar kan het niet op uw eigen dak? 
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Kijk op vlaardingsenergiecollectief.nl voor alle informatie en meld u aan.
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Dit programmaboekje en diverse maatschappelijke projecten zijn mede mogelijk gemaakt door: 
Wittepoel, www.watvoetenwillen.nl 
Rob van Herwaarden Fotografie, www.vanherwaarden-fotografie.nl
Vlaardings Energie Collectief, www.vlaardingsenergiecollectief.nl
Lentiz Geuzencollege Vlaardingen, www.geuzencollege.nl 
Jac. Verkuil Bloemsierkunst, www.jacverkuil.nl
Aannemersbedrijf F.Bijl en zn BV, www.aannemerbijl.nl
Lokaal 97, www.lokaal97.nl
Boekhandel Het Keizerrijk, www.hetkeizerrijk.nl
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.,  www.fondssv.nl 
Ondernemersfonds Oostwijk
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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 2019 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 maandelijks 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, een bijzonder huis 

De Windwijzer, huis voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening. Een huis waar men terecht kan voor 
een kop koffie en ontmoeting, waar verschillende verhalen worden verteld en te horen zijn. De Windwijzer 
wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. In dit programmaboekje ziet 
u en herkent u de veelheid van onze activiteiten. Er is 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. Een plek waar ook 
een kaars kan worden aangestoken in het stiltecentrum. Maar ook het centrum voor stadslezingen, debatten 
en cursussen. Een plaats voor kleine concerten, voor (solo)toneel, kunstlezingen, exposities, en activiteiten 
voor mensen die op zoek zijn naar een baan. De Windwijzer, veelzijdig, wees en voel u welkom! 

Het afgelopen half jaar is op dinsdagmiddag de Buurtkamer gestart, een initiatief dat ook in het nieuwe 
jaar doorgaat. Nieuw is het veelzijdige ‘kidsprogramma’ Windkracht95 dat iedere woensdagmiddag gaat 
plaatsvinden.

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 

Buurtkamer
In februari 2019 is de buurtkamer gestart en we gaan zeker door! 
Iedere dinsdagmiddag bent u welkom in de buurtkamer. Anderen 
ontmoeten, samen iets ondernemen, creatief aan de slag, er kan veel. 
De buurtkamer vormen we met elkaar, vrijwilligers van De Windwijzer 
en bewoners uit de Oostwijk. We houden niet van grenzen en ook 
Vlaardingers uit andere wijken zijn welkom. We gaan met u in gesprek 
om uw wensen, waar mogelijk, te realiseren. 
Bij de buurtkamer zijn ook leerlingen van het Geuzencollege betrokken. We zijn enthousiast over 
deze samenwerking tussen generaties.
Wanneer : Iedere dinsdag, ook tijdens schoolvakanties. 
Lunch : van 12.45 tot 13.30 uur; kosten € 2,50; aanmelden voor maandag 16.00 uur 
Inloop : van 13.30 tot 15.30 uur, gratis

Pastoraal spreekuur 
U kunt terecht voor een pastoraal gesprek met de coördinator. Hij is op dat tijdstip ook telefonisch 
bereikbaar om een afspraak met u te maken. 
Wanneer  : elke maandag 10.00 - 12.00 uur 



6

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

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 

Kerstavond in De Windwijzer 
De Windwijzer is open op kerstavond. Als je behoefte hebt 
om anderen te ontmoeten, om niet alleen thuis te zijn, om 
verhalen te delen, om Christmas Carols te zingen o.l.v. Bert 
van der Meer, 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  : zondag 24 december van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur



7

2-2019

Exposities 

Annemarie de Jong - Lang leve het nieuwe werk
Annemarie is geboren (februari 1953) op een eilandje in de Lek, op een 
moment dat de sporen van de watersnoodramp nog vers waren.
Na 45 jaar werken in industrie en normontwikkeling (ISO) gaat zij sinds 
2017 een aantal keer per week naar haar ‘nieuwe werk’, om te tekenen 
en te schilderen in een eigen atelier in het Blauwhuis in Schiedam. Een 
oude droom is nu werkelijkheid.

Al eerder volgde zij lessen bij Peter Dumas (aquarel), Hans Rikken (tekenen en schilderen, 
ideeontwikkeling) en Michel Wieggers (tekenen en schilderen). Inspiratie vindt zij in de natuur, 
fietsen, hardlopen in zon en wind, buiten zijn. 

Zij tekent en schildert dynamiek en verstilling, dans en zwerfstenen, korstmos en riet, vleugelslag 
en weerspiegeling. Zij werkt met houtskool, acryl, potlood en pastel op papier, doek en soms ook 
paneel.

De expositie omvat werk uit verschillende perioden. Een enkele aquarel van vòòr 2005; haar 
eerste acrylschilderijen van o.a. paddenstoelen uit 2010; vrije tekeningen waarin ze met 
grafietstift over het papier zwerft 2012; acrylschilderijen van dans uit 2014 en zwart-witwerken 
met houtskool en gesso daarna. Sinds 2017 werkt ze aan het thema ‘zwerfstenen’ dat zich dit jaar 
toespitst op de korstmossen met verdere abstractie daarvan. www.annemariedejong.com
Wanneer : van 31 augustus tot 1 november 2019
Opening : zaterdag 31 augustus om 16.30 uur 

Robert Knoop - Schilderijen
Robert (Rotterdam,1973) studeerde af aan de Willem De Kooning academie in 
2001, als autonoom beeldend kunstenaar. 

Kenmerkend voor zijn schilderwerk is het felle kleurgebruik met een neiging 
naar het decoratieve. Hij vangt de blik van de beschouwer en houdt die vast, 
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door middel van sterke kleurcontrasten en een zorgvuldig uitgekiende balans van abstractie en realiteit.

Naast schilderijen maakt de kunstenaar ook stencilwerk. (Geabstraheerde afbeeldingen die zijn vervaardigd 
met de sjabloontechniek.) De met de hand uitgesneden sjablonen/mallen (ook wel stencils) worden laag 
voor laag met spuitbus op de ondergrond opgebouwd.

Daar deze werken in serie zijn vervaardigd kunnen ze worden aangeboden tegen een scherpe prijs. 
(gesigneerd en genummerd) www.knoop.nu
Wanneer : van 2 november 2019 tot 10 januari 2020
Opening : zaterdag 2 november om 15.30 uur 
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Overzicht activiteiten september tot en met december

1. Bezinning en spiritualiteit 

Kliederkerk 
Kerk en kliederen, past dat bij elkaar? Zeker wel! Kliederkerk is een nieuwe 
vorm van geloof beleven voor jong, maar zeker ook oud. Samen met je ouders, 
kinderen, opa en oma, vriendjes en vriendinnen ontdekken, vieren en eten 
rondom een bijbelverhaal.

Kliederkerk Vlaardingen draait om vriendschap. Vriendschap binnen en tussen gezinnen, tussen 
kinderen en volwassenen en bovenal vriendschap met God. We zijn een Kliederkerk omdat ons 
leven vaak zo’n kliederboel is. Hoe vaak hebben we het niet helemaal goed voor elkaar, rommelen 
we maar wat aan of gaat er gewoon van alles niet zoals we het gepland hebben.  
We zijn een Kliederkerk omdat we geloven dat God ook in de kliederboel aanwezig is én 
schoonheid ziet. Welkom! Kliederkerk bestaat uit 3 onderdelen; samen ontdekken, samen 
vieren en samen eten. Dit alles doen we met kinderen en volwassenen bij elkaar. Elke maand 
staat er een verhaal centraal dat we samen ontdekken door creativiteit, vieren en eten. 
Kennis van de bijbel of geloof is helemaal niet noodzakelijk, nieuwsgierigheid wel! Meer 
informatie en foto’s vind je op onze facebookpagina: facebook.nl/KliederkerkVLD of mail naar 
kliederkerkvlaardingen@gmail.com.
Wie : Alle leeftijden: gezinnen, opa’s en oma’s, kinderen
Wanneer  :  Elke tweede zondag van de maand, 8 september, 13 oktober, 10 november en   

8 december, 15:00 - 17:00 (incl. kleine maaltijd)
Kosten : Vrijwillige bijdrage voor het eten en materiaal
Aanmelden :  (niet noodzakelijk, wel prettig) kliederkerkvlaardingen@gmail.com of via facebook

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 



10

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

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 elkaar te ontmoeten onder 
een goed glas wijn of sap. Ook is er meestal een boekentafel. De bijeenkomsten zijn gratis, wel wordt aan 
het eind een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor het komende halfjaar zijn de volgende ‘Zin op Zondagen’ 
gepland:

Zin op Zondag - 15 september – Reinier Sonneveld 
Sonneveld is een jonge theoloog. Hij studeerde in 2003 af. Daarna vestigde hij zich als publicist en spreker. In 
2006 won hij de Publieksprijs voor het Christelijke Boek met zijn debuut Jutten: Over de verrassingen van God. 
In februari 2011 stond hij met vier boeken tegelijk in de ND/BCB-top 10, een weergave van de verkoop van 
boeken vanuit een christelijk perspectief. In 2012 had hij meer dan 200.000 boeken verkocht en het jaar erna 
werd hij genomineerd voor de titel ‘Meest spraakmakende theoloog van het jaar’. Hij schreef een groot aantal 
boeken, artikelen en songteksten en was eindredacteur van de glossy’s ‘Jezus’ en ‘Dood!’ Sonneveld maakte in 
2014 en 2015 deel uit van het panel van het ‘Vrijdagforum’, een opinierubriek in het NPO Radio 5-programma 
EO Door de Week. Hij staat bekend als gematigd-orthodox denker. Hij gelooft bijvoorbeeld in de letterlijk-
historische opstanding van Jezus, maar neemt ook de evolutietheorie serieus. Twijfels ziet hij als een vruchtbaar, 
maar niet noodzakelijk, onderdeel van een volwassen 
geloof. Inspiratie zoekt Sonneveld vooral bij vroeg-kerkelijke 
auteurs, zoals Ireneüs, wat ook blijkt uit zijn voorkeur voor 
de oude Christus victor-uitleg van de kruisiging van Christus. 

Hierover schreef hij in 2018 het boeiende, door de pers zeer 
goed ontvangen boek, ‘Het vergeten evangelie’, het geheim 
van Jezus verandert alles. Hierover komt deze originele en 
inspirerende schrijver en spreker in  
De Windwijzer vertellen.

Zin op Zondag 20 oktober - Sunshine Cleaners met ‘Silent Voices’ en Hans Buurmeester 
over Dietrich Bonhoeffer 
9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer werd geëxecuteerd in kamp Flossenbürg. In de 
jaren daarvoor, die hij doorbracht in de Nazi gevangenis, schreef hij naast zijn beroemde brieven ook tien 
gedichten en een aantal gebeden. Zij geven een directe inkijk in de situatie en gemoedstoestand van de 
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Duitse theoloog. De gedichten en gebeden zijn de inspiratie voor 
het project Bonhoeffer75. Dit landelijke project is opgezet door 
De Roos Van Culemborg. Deze stichting heeft als doelstelling 
om beeldende kunst, muziek en literatuur te (doen) stimuleren 
in de driehoek kerk, cultuur en samenleving, dit in de ruimste 
zin van het woord. De Middelburgse Sunshine Cleaners werden 
bij dit project betrokken. Zij maakten, geïnspireerd door de tien 
zogenaamde gevangenisgedichten van Bonhoeffer, tien eigen songs. Deze werden met behulp 
van gastmuzikanten Broeder Dieleman, Gait Klein Kromhof en Wissem Ziadi opgenomen. Deze 
samenwerking resulteerde in het album “Silent Voices”, dat in mei compleet met de Engelse 
teksten en de Nederlandse vertalingen is verschenen. De songs worden afgewisseld met verhalen 
en gedichten over en van Bonhoeffer door Hans Buurmeester, secretaris van het Bonhoeffer 
Werkgezelschap Nederlandstalig. Sunshine Cleaners zijn: Jacqueline Heijmans - zang, Sjef 
Hermans - gitaar, banjo en zang, Geert de Heer - mandoline en dobro.

Zin op Zondag 17 november – Willemijn Dicke
Bestuurskundige Willemijn Dicke (1970) werkte zeventien jaar 
als wetenschappelijk medewerker aan de Technische Universiteit 
Delft. Naast wetenschappelijke publicaties schreef ze ook een 
roman: ‘Mea’ (2009), een vrouwelijke versie van W.F. Hermans’ 
‘Onder professoren’. In 2012 ruilde ze haar baan als wetenschapper 
in voor een managementfunctie; tegenwoordig is ze zelfstandig 
consulent voor het hoger onderwijs. In 2019 verscheen haar boek ‘De sjamaan en ik’. Het grootste 
deel van haar leven is Willemijn Dicke militant atheïst. Als wetenschapper is ze, net als haar 
collega’s en vrienden, een scepticus pur sang. Ze heeft een succesvolle carrière, een gezin en een 
grote vriendenkring. Maar dan besluit ze dat ze genoeg heeft van het leven op de automatische 
piloot. Tot verbazing en verontwaardiging van de mensen om haar heen begint ze een spirituele 
zoektocht. Nu ze zich openstelt voor mystieke gewaarwordingen, volgen ervaringen elkaar op 
die even intens als intiem zijn. Tijdens haar zoektocht komt een hele rits aan goeroes voorbij, 
van zenboeddhisten, sjamanen, handopleggers en swami’s tot een Dominicaanse priester. Haar 
ontmoetingen en herontdekking van zingeving hebben ook hun keerzijde: in een opwelling zegt 
ze haar baan op en ze raakt vriendschappen kwijt. Maar de grootste verandering is dat ze niets 
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meer zeker weet, of het moet zijn dat ze onmiskenbaar religieus is geworden. Willemijn Dicke schrijft eerlijk, 
nuchter, intelligent en met humor over haar tien jaar durende queeste. In Zin op Zondag komt ze er over 
vertellen.

Zin op Zondag 15 december – Pauline Seebregts – ‘Maria’ 
Vanmiddag een mooie, sfeervolle vertelling passend in de 
adventsperiode, op weg naar kerst.
Het was een gewone maandag als alle andere. En toch had ze daar ineens 
op de stoep gestaan in een blauwe mantel, witte sportschoenen en een 
witte sjaal om haar haar. In de ene hand een tas en in de andere hand een 
koffer. Het bleek niemand minder te zijn dan de Heilige Maagd Maria. 
Stel het je eens voor. Wat zou jij doen!? De vrouw die de deur had opengedaan liet haar binnen. Dat werd 
het begin van een ongewone week. Maria zit vol met verhalen zo blijkt algauw. Zo leert de vrouw over haar 
bijzondere gast maar ook over de twijfel én het geloof in zichzelf en het leven.
De voorstelling is een hedendaagse raamvertelling waarbinnen oeroude verhalen op een verrassende 
manier verbonden worden met de dag van vandaag. Dit ontroerende verhaal met diepgang en humor wordt 
verteld door Pauline Seebregts. Een professionele vertelster met een warme en intense vertelstijl. Haar 
verhalen worden dikwijls ervaren als inspirerende momenten van wat je ‘entertaining wisdom’ zou kunnen 
noemen. Muzikaal wordt de voorstelling begeleid door Jopie Jonkers, harpiste/zangeres.

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. Ook klinkt er altijd een lied en 
wordt het gesprek met een zinvol ritueel geopend. Het gesprek wordt 
geleid door ds. Hans van der Linden en ds. Bertus van Dalfsen.
Kosten : toegang vrij
Wanneer :  derde woensdag van de maand: 18 september,  

16 oktober, 20 november en 18 december, alle om 14.00 uur
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Move with Grace – drie avonden bewegen op inspirerende woorden
Bij lichamelijke werkvormen als bibliodrama, en bibliodans worden hart, ziel, verstand en 
kracht betrokken. Ze helpen begrijpen waar het in bijbelverhalen om gaat en brengen geloof in 
beweging. Onder leiding van Josée van der Kooij en Rob van Herwaarden kunt u zich drie avonden 
lang ‘in beweging’ laten brengen door inspirerende bijbelse teksten: het Onze Vader, psalm 23 
en het verhaal over de kromgebogen vrouw uit Lucas 13. Rob zal met verschillende werkvormen 
uit het bibliodrama de teksten kort met u ‘verkennen’. Wat voor betekenis hebben deze teksten 
voor ons en waar raken ze aan ons eigen leven? Vervolgens zal Josée met u gedurende de rest van 
de avond de teksten in persoonlijke beweging en dans gaan vertalen. Voor deelname aan deze 
avonden is spel- of danservaring niet vereist. Ook uw leeftijd maakt niet uit. Belangrijk is dat u zich 
ervoor openstelt om op een open, creatieve en meditatieve wijze aan het werk te gaan.

Rob van Herwaarden volgde een opleiding bibliodrama bij stichting De Santenkraam en heeft 
regelmatig workshops ‘bibliodrama’ gegeven, waarbij bijbelverhalen op speelse manier werden 
verkend en uitgebeeld. Josée van der Kooij is oefentherapeut Cesar maar heeft ook een jaar 
dansacademie gedaan en een opleiding meditatieve dans/bibliodans. In Vlaardingen heeft ze al 
verschillende keren in kerkdiensten dansend en bewegend op bijbelteksten en gebeden (vaak 
samen met anderen) haar medewerking verleend. 
Kosten : € 10,- voor 3 avonden
Aanmelden : info@dewindwijzer.nl
Wanneer : dinsdag 1, 8 en 15 oktober van 20.00 – 22.00 uur

Tafel van Hoop: ‘Grenzeloos verbinden’ (vredesweekprogramma)
‘Vrede verbindt over grenzen’ is het thema van de vredesweek 
2019. Op deze donderdagavond in de vredesweek kunt u 
aanschuiven aan tafel bij een vijftal dichters uit verschillende 
windstreken: Ricardo Cuadros en Juan Heinsohn Huala uit Chili, 
Serpil Karisli uit Koerdistan, Mohamed el Hachmioui uit Marokko 
en Youetta de Jager uit Nederland (met een Indonesische 
achtergrond).
We luisteren naar hun gedichten over vluchten, over je weg vinden in een ander land, over je 
afkomst, over het overgaan van grenzen. En we gaan ook met elkaar in gesprek en schrijven zelf 
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teksten over ‘vluchten’, ‘weggaan’, ‘verbinden’ en ‘delen’. En dat alles tijdens de gangen van een heerlijke 
multiculturele maaltijd waar tussendoor ook nog eens rustige, meditatieve livemuziek klinkt. Wij hopen 
deze avond op gasten met verschillende culturele achtergrond zodat er mooie ontmoetingen en boeiende 
gesprekken kunnen ontstaan.
Kosten : € 7,50
Aanmelden : info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 26 september van 17.00 – 20.00 uur

Lezing Peterjan van der Wal ‘Wat maakt het leven de moeite waard?
Op 24 april 2018 promoveerde Peterjan van der Wal, als geestelijk 
verzorger verbonden aan Zonnehuisgroep Vlaardingen, aan de 
Universiteit voor Humanistiek. De titel van zijn onderzoek luidde: 
Wat maakt het leven de moeite waard? Ouderen aan het woord 
die permanent van intensieve zorg afhankelijk zijn. Veel ouderen 
met ernstige fysieke beperkingen of dementie ervaren hun leven 
nog steeds als waardevol. Waar zit hem dat in? Volgens geestelijk 
verzorger Peterjan van der Wal is het vooral belangrijk dat zij zich 
verbonden voelen met de mensen om hen heen. In deze relaties spelen 
wederkerigheid en gelijkwaardigheid een belangrijke rol. Van der 
Wal: “Goed ouder worden vraagt – zo blijkt uit het onderzoek – om 
een actieve houding, niet een van verzet, maar van aanvaarding: 
het oefenen in de kunst van het ouder worden: niet als de gedroomde ‘eeuwige jongeling’, maar als een 
zelfbewuste éminence grise. De uiteenlopende manieren waarop de onderzochte ouderen omgaan met 
de situatie in hun leven van nu, schetst een genuanceerder beeld van het ouder worden dan het bekende 
zwart-wit plaatje van ‘mislukking’ of ‘succes’. Voor de praktijk van de intensieve zorg doet Van der Wal een 
aantal aanbevelingen. Over zijn boeiende onderzoek komt Peterjan in De Windwijzer een boeiend verhaal 
houden. Interessant voor ouderen zelf, maar ook voor mantelzorgers en relaties van ouderen en natuurlijk 
voor professionals in de ouderenzorg.
Kosten : € 2,50
Aanmelden : info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 7 november 20.00 uur
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Leeskring ‘Thuiskomen in je oorsprong’, over de mystiek van Meister Eckhart 
In het voorjaar van 2019 leidde ds. Kees Haas al een leeskring over 
Meister Eckhart. Hier was veel belangstelling voor en de deelnemers 
hadden ook het gevoel dat ze aan het eind nog lang niet uitgepraat 
en gelezen waren. Vandaar dat we de leeskring dit najaar nog een 
vervolg geven. Nieuwe deelnemers kunnen zich natuurlijk aansluiten.
Wij geloven erg vanuit onszelf. Wij willen dat God ons rust, zekerheid, 
gezondheid en nog veel meer geeft. Ga maar na waar we om bidden. Maar God moet helemaal niets, 
zeggen de mystici door de eeuwen heen. Sluit God niet op in jouw behoeften. Voor je het weet, kun 
je niet meer ‘zien’ wie Hij echt is. Wie is God dan echt? De ‘omgekeerde’ God: niet de God van onze 
behoeften, door ons ingekleurd, maar de God die vóór alles naar ons verlangt. En ziet Hij maar een 
gaatje, dan komt Hij bij ons binnen. Dan ontvang je God zelf. Daar word je een heel mens van. Dat 
gaat ver boven alle vervulling van je behoeften uit. Waarom verlangt God naar ons? Omdat wij van 
zijn makelij zijn, zegt de middeleeuwse mysticus Eckhart. Zonder ons voelt Hij zich niet compleet. Als 
Hij bij ons weet binnen te komen, maakt Hij niet alleen ons heel, maar wordt Hij daar zelf ook heel 
van. Open je daarom voor het wonder van Gods verlangen naar jou, zegt Eckhart. God heeft je zoveel 
te geven, zichzelf. Ds. Kees Haas is uw gids op deze reis naar verdieping. Ter ondersteuning wordt 
gebruik gemaakt van preken van Meister Eckhart. Voor de tekst wordt gezorgd.
Kosten : toegang vrij
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : maandag 28 oktober, 11 november en 25 november van 19.30 - 21.00 uur

Inspirerende ontmoeting - Els Wijnstok - coördinator hospice Vlaardingen 
Tijdens deze inspirerende ontmoeting aan tafel maken we kennis met Els Wijnstok, sinds 2015 
coördinator van hospice ‘De Margriet’ in Vlaardingen. Zij zal vertellen over haar ervaring met de 
begeleiding van mensen in hun laatste levensdagen, maar ook over het leven, samenleven en werken in 
het hospice, over de vrijwilligers en vooral ook over wat haar zelf motiveert en inspireert om dit mooie 
werk te doen.
Kosten : toegang is € 7,50 (dit is inclusief de maaltijd)
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer :  donderdag 21 november vanaf 18.00 uur (inloop 

vanaf 17.30 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, 4 september, 2 oktober, 6 november en  11 

december, van 14.30 tot 16.00 uur.

Feestelijke opening vernieuwde weggeefwinkel
In de afgelopen maanden is er met man en macht gewerkt aan het 
opknappen en herinrichten van de Weggeefwinkel. De weggeefwinkel 
is in de afgelopen weken grondig verbouwd en de inrichting heeft 
een behoorlijke facelift gekregen. Er is in de winkel een duidelijker 
scheiding gekomen tussen de balie waar u goederen af kunt leveren 
en de winkel. In de winkel worden de artikelen in een aantal kasten, op tafels en op kledingrekken 
aantrekkelijk uitgestald. Ook is er voor het winkelend publiek meer bewegingsruimte gekomen. De muren 
zijn geschilderd en er is nieuwe verlichting gekomen.
Een nieuwe regel is dat het niet is toegestaan om meer dan 7 artikelen per keer mee te nemen. Wat ook 
nieuw is, is dat er een verkoopgedeelte in de winkel is gekomen. Hier worden een aantal luxere artikelen 
voor een klein prijsje aangeboden. 
Op vrijdag 13 september is de officiële heropening van de winkel. Deze zal worden verricht door wethouder 
Jacky Silos, m.m.v. Anne Kuiper van circusschool Hannes en de muziekgroep ‘Moods’. Op maandagochtend 
16 september zal de vernieuwde weggeefwinkel voor het winkelend publiek open gaan.
Kosten  : uiteraard vrije toegang
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer  : vrijdag 13 september van 15.00 – 17.00 uur. 
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Kunstlezing over ‘De jonge Rembrandt’
Museum De Lakenhal presenteert van november 2019 tot februari 
2020 de tentoonstelling Jonge Rembrandt 1624-1634. Voor het 
eerst wordt een overzichtstentoonstelling exclusief gewijd aan het 
vroegste werk van Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606-1669). Het 
publiek kijkt als het ware over de schouders van de jonge schilder 
mee en ziet hoe zijn talent tot bloei kwam. Werken die de inmiddels 
wereldberoemde meester op Leidse bodem maakte, keren na bijna 
400 jaar terug naar zijn geboortestad. De tentoonstelling omvat 
ongeveer 40 schilderijen, 70 etsen en 10 tekeningen.

De tentoonstelling Jonge Rembrandt 1624-1634 laat zien hoe het uitzonderlijke talent van 
Rembrandt Harmensz. van Rijn zich in de periode van 1624 tot 1634 ontwikkelde. Rembrandts 
werk, ook uit zijn eerste tien jaren, getuigt van een uitzonderlijk talent. De spectaculaire, 
pijlsnelle ontwikkeling van dat talent is in die eerste tien jaren van zijn kunstenaarschap van 
werk tot werk af te lezen. Nooit koos hij voor reeds bewandelde paden en steeds zocht hij 
onvermoeibaar naar nieuwe inzichten en mogelijkheden. Hij was een rasechte verkenner en 
vernieuwer. In deze eerste tien jaren legde Rembrandt het fundament voor zijn latere werk. Dat 
fundament leidde tot Rembrandts grote roem en droeg in hoge mate bij aan het karakter van 
de Nederlandse schilderkunst in de 17e eeuw. Ter introductie op de tentoonstelling, maar ook 
interessant als u de tentoonstelling niet zou bezoeken, houdt kunst- en cultuurhistoricus Hoo Man 
Chan in De Windwijzer een lezing. Hoo Man Chan hield eerder in De Windwijzer een lezing over 
‘De Stijl’ en hij is als docent, spreker en rondleider verbonden aan diverse grote kunstmusea.
Kosten : € 7,50
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 19 september, 20.00 uur

Schrijversavond - Niña Weijers
Niña Weijers is een jonge, zeer getalenteerde auteur die tot nu toe twee boeken op haar naam heeft 
staan. In 2014 verscheen De consequenties, waarvoor Niña Weijers mooie recensies en verschillende 
literaire prijzen ontving. Het verhaal gaat over de kunstenares Minnie Panis, die een kunstproject 
aangaat met haar ex-vriend, een fotograaf. Hij mag haar 3 weken lang vastleggen, maar hij mag 
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op geen enkele manier ingrijpen in haar leven. Het is een onbeholpen 
samenvatting van het boek, maar geeft wel aan waar het Niña Weijers om 
te doen is: de rol van kunst en de scheidslijn tussen kunst en werkelijkheid, 
een scheidslijn die voor Minnie Panis niet scherp te trekken is.
In juni van dit jaar verscheen haar tweede roman: Kamers Antikamers. 
Ook in dit boek speelt Niña Weijers met de werkelijkheid. Een jonge 
schrijfster woont op de bovenste verdieping van een statig pand. 
Ooit woonde er een kunstschilder die melancholische stadsgezichten 
maakte – nu schrijft zij er een boek. Onder haar vingers beginnen 
verleden, heden en toekomst over elkaar heen te buitelen. De 
werkelijkheid blijkt een veelvoud, en zijzelf ook, zeker wanneer ze 
opduikt als personage in de roman van haar goede vriendin M, die 
haar misschien wel of misschien niet zal laten leven. Een gelaagd boek, dat achteraf net zo geraffineerd in 
elkaar blijkt te steken als een klassieke roman.
Niña Weijers schrijft voor mensen die vragen willen stellen en we zijn blij dat ze naar ons toe wil komen om 
met haar lezerspubliek over die vragen na te denken.
Kosten : € 10,-
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 3 oktober, 20.00 uur

Family for a Day
Kríjg je er zo maar gratis en voor niets een zus(je) bij, 
blijkt ze wel héél stoer. Of kijkt ze alleen maar zo? Ook 
dol op familieverhalen? Of verzin je ze waar je bij staat? 
De Windwijzer is steeds meer de plek waar verhalen voor 
het oprapen liggen. Stadsbewoners met uiteenlopende 
achtergronden en uit diverse culturen ontmoeten elkaar, 
kleding en boeken wisselen van eigenaar via de unieke 
weggeefwinkel. Precies met dit materiaal gaan beeldend kunstenaar Mirjam Boomert, verhalenliefhebber 
Marleen Bos en fotograaf Rob van Herwaarden aan het werk en nodigen liefhebbers uit voor een creatieve 
en verrassende workshop. We gaan al pratend en luisterend, spelend en verbeeldend het thema ‘familie’ 
verkennen en zelf gezinnen en families vormen ‘voor één dag’, die hun eigen verhaal gaan schrijven en 
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zaterdag 31 
augustus

16.30 - 17.30 Opening expositie Annemarie de Jong 7

 
SEPTEMBER 
zondag 1
maandag 2 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - boekenmarkt 5
dinsdag 3 09.30 - 12.00 Baanloos …. en dan? 25

10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5

woensdag 4 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag 16
donderdag 5 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

14.00 - 16.00 Computerinloop 27
vrijdag 6
zaterdag 7
zondag 8 15.00 - 17.00 Kliederkerk 9
maandag 9 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - boekenmarkt 5
dinsdag 10 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
18.00 - 20.00 Stamppottenquiz 27

woensdag 11
donderdag 12 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

17.30 - 19.30 Warm Onthaal 33
vrijdag 13 15.00 - 17.00 Heropening van de weggeefwinkel 16
zaterdag 14 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en  weggeefwinkel 31
zondag 15 15.00 - 16.30 Zin op zondag - Reinier Sonneveld 10
maandag 16 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 17 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
woensdag 18 14.00 Huis vol verhalen 12
donderdag 19 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

20.00 - 22.00 Kunstlezing' De jonge Rembrandt' door Hoo Man Chan 17
vrijdag 20
zaterdag 21
zondag 22
maandag 23 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5



dinsdag 24 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
17.30 - 19.30 Warm Onthaal 33

woensdag 25 14.00 - 16.30 Windkracht 95 26
donderdag 26 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

14.00 - 16.00 Computerinloop 27
17.00 - 20.00 Tafel van Hoop 13

vrijdag 27 20.00 - 22.00 filmavond 22
zaterdag 28
zondag 29
maandag 30 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5

 
OKTOBER
dinsdag 1 09.30 - 12.00 Baanloos …. en dan? 25

10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
20.00 - 22.00 Move with Grace 13

woensdag 2 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag 16
14.00 - 16.30 Windkracht 95 26

donderdag 3 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
20.00 - 20.00 Schrijversavond Nina Weijers 17

zaterdag 5 10.00 - 15.00 Creatieve werkdag Family for a Day 18
zondag 6
maandag 7 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 8 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
20.00 - 22.00 Move with Grace 13

woensdag 9 14.00 - 16.30 Windkracht 95 26
donderdag 10 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

17.30 - 19.30 Warm Onthaal 33
vrijdag 11
zaterdag 12 09.00 - 12.00 Nokkiebeurs - boekenmarkt 32
zondag 13 15.00 - 17.00 Kliederkerk 9
maandag 14 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5



dinsdag 15 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
20.00 - 22.00 Move with Grace 13

woensdag 16 14.00 Huis vol verhalen 12
14.00 - 16.30 Windkracht 95 26

donderdag 17 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
14.00 - 16.00 Computerinloop 27

vrijdag 18
zaterdag 19
zondag 20 15.00 - 16.30 Zin op Zondag - Thema Bonhoeffer Sunshine Cleaners progr 

Silent Voices
10

maandag 21 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 22 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
17.30 - 19.30 Warm Onthaal 33

woensdag 23 14.00 - 16.00 Kinderfilm 19
14.00 - 16.30 Windkracht 95 26

donderdag 24 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
vrijdag 25 18.00 - 22.00 Filmavond - gastvrijdag 22 + 33
zaterdag 26
zondag 27
maandag 28 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5

19.30 - 21.00 Leeskring Meister Eckhart 15
dinsdag 29 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 De Buurtkamer 5
woensdag 30 14.00 - 16.30 Windkracht 95 26
donderdag 31 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

 
NOVEMBER
zaterdag 2
zondag 3 15.30 - 16.30 Opening expositie Robert Knoop 7
maandag 4 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 5 09.30 - 12.00 Baanloos …. en dan? 25

10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5



woensdag 6 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag 16
14.00 - 16.30 Windkracht 95 26

donderdag 7 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
14.00 - 16.00 Computerinloop 27
20.00 Lezing Peterjan van der Wal 14

vrijdag 8
zaterdag 9 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 31

19.30 - 21.30 Vocalgroep Choral - Chagall 19
zondag 10 15.00 - 17.00 Kliederkerk 9
maandag 11 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5

19.30 - 21.00 Leeskring Meister Eckhart 15
dinsdag 12 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
woensdag 13 13.00 - 17.00 Windkracht 95 26
donderdag 14 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

17.30 Warm Onthaal 33
vrijdag 15 12.00 - 14.00 Dag van Dialoog - lunchgesprek 28
zaterdag 16 10.00 - 16.00 Creatieve verwendag 20
zondag 17 15.00 - 16.30 Zin op zondag - Willemijn Dicke 11
maandag 18 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 19 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
woensdag 20 14.00 Huis vol verhalen 12

14.00 - 16.30 Windkracht 95 26
donderdag 21 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

17.30 - 20.00 uur Inspirerende ontmoeting - coördinator hospice Vlaardingen 15
vrijdag 22
zaterdag 23
zondag 24
maandag 25 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5

19.30 - 21.00 Leeskring Meister Eckhart 15
dinsdag 26 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
17.30 - 19.30 Warm Onthaal 33

woensdag 27 14.00 - 16.30 Windkracht 95 26



donderdag 28 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
14.00 - 16.00 Computerinloop 27

vrijdag 29 18.00 - 22.00 filmavond - gastvrijdag 23 + 33
zaterdag 30 10.00 - 12.00 Workshop adventsstuk maken 20

 
DECEMBER
zondag 1
maandag 2 09.30 - 12.00 weekeopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 3 09.30 - 12.00 Baanloos …. en dan? 25

10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5

woensdag 4 14.00 - 16.30 Windkracht 95 26
donderdag 5 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
vrijdag 6
zaterdag 7
zondag 8 15.00 - 17.00 Kliederkerk 9
maandag 9 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 10 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
17.30 - 20.00 Kookworkshop Vegetarische kerstmaaltijd 28
20.00 Dag van de mensenrechten - film Green Book 29

woensdag 11 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag 16
14.00 - 16.30 Windkracht 95 26
18.00 - 21.30 Christmas Carols zingen met Bert van der Meer 21

donderdag 12 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
17.30 - 19.30 Kerst Warm Onthaal 33

vrijdag 13
zaterdag 14 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en Weggeefwinkel 32
zondag 15 15.00 - 16.30 Zin op zondag - Pauline Seebregts 'Maria' 12
maandag 16 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 17 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 14.30 De Buurtkamer 5
woensdag 18 14.00 - 16.30 Windkracht 95 26

14.00 Huis vol verhalen 12
19.30 - 21.30 Christmas Carols zingen met Bert van der Meer 21



donderdag 19 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25
14.00 - 16.00 Computerinloop 27

vrijdag 20
zaterdag 21
zondag 22
maandag 23 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 24 10.00 - 13.00 De Bovenkamer 25

12.45 - 15.30 De Buurtkamer 5
19.00 - 22.00 Kerstavond in De Windwijzer 6

woensdag 25
donderdag 26 12.30 -15.30 Kerstbrunch 30
vrijdag 27 20.00 - 22.00 Filmavond 23
zaterdag 28
zondag 29
maandag 30 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt 5
dinsdag 31



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
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uiteindelijk samen in een familieopstelling op de foto komen. Mooi aangekleed met kleding uit 
de weggeefwinkel. 
Ter inspiratie kijken we naar enkele familiefilmfragmenten, stellen ter plekke nieuwe ‘families’ 
samen, zoeken passende kleding uit, luisteren naar bijzondere, ontroerende en wellicht hilarische 
familieverhalen én, als iedereen zijn en haar rol heeft, wordt de ‘family for a day’ geportretteerd. 
De familiefoto’s worden aan het eind van de dag gepresenteerd en die ontvang je digitaal thuis. 
Prijs : € 10,00 (inclusief koffie, thee en lunch)
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl 
Datum : zaterdag 5 oktober van 10.00 – 16.00 uur

Kinderfilm ‘Lang leve de koningin’
In samenwerking met de Spring Foundation vertonen we in 
deze herfstvakantie de kinderfilm ‘Lang leve de koningin’, 
een familiefilm voor alle leeftijden uit 1995, regie van Esmé 
Lammers, die in dat jaar een gouden kalf ontving voor deze film.
De 8-jarige Sara (Tiba Tossijn) is niet blij. Ze kent haar vader niet 
en op school gaat het ook niet al te best. Ze vindt zichzelf dom 
totdat ze via Victor, een jongwijs klasgenootje, de wondere wereld van het schaakspel ontdekt. In 
haar fantasie verdwijnt ze in het spel waar ze bevriend raakt met de witte koningin (Monique van 
de Ven) en de andere stukken. Zo voorkomt ze spelenderwijs oorlog tussen het witte en zwarte 
rijk én leert schaken als de beste.
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  : woensdag 23 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur

Vocalgroep Choral - ‘Chagall, de schilder en de liefde’
Op 1 februari van dit jaar trad vocalgroep Choral op in De Windwijzer met haar succesvolle 
voorstelling over Etty Hillesum. Nu zijn ze, op veler verzoek, terug met hun voorstelling over 
Chagall.
Sinds 2008 toert vocalgroep Choral met de vertelling ‘Chagall, de schilder en de liefde’ door 
Nederland. Het is een muzikale raamvertelling over het leven (en de liefdes) van de Joods-
Russische schilder Marc Chagall. Rondom één van zijn schilderijen over het Hooglied ontrolt 
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zich het verhaal, dat in woord en zang zijn kleur 
en kracht krijgt. De tintelende vreugde, verdriet 
om verlies en scheiding, maar ook de verraste 
vreugde om op latere leeftijd weer verliefd te zijn, 
krijgt allemaal zijn plek. Verder klinken in het 
verhaal de Joodse wortels van Chagall: Hooglied, 
rabbijnse woorden en chassidische legenden. Het is al met al een onvergetelijk verhaal dat sterke indrukken 
achterlaat.
Muziek: Henk Ruiter | Liedteksten: Jan Blei | Verhaal: Frans Ort | Choreografie: Niki Romijn
Kosten : € 10,- 
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer  : vrijdag 9 november, 19.30 uur

Adventsstuk maken ‘bloemschikken ‘
Onder leiding van Jacolien van Oosten en Jacoline Wapenaar kan 
er weer een adventsstuk 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 30 november, van 10.00 tot 12.00 uur

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. 
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Kosten : het hele programma wordt u grátis aangeboden. 
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : op zaterdag 16 november, van 10.00 tot 16.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Christmas Carols zingen
Ter voorbereiding op de kerst worden onder de enthousiaste leiding van Bert van der Meer 
op twee avonden een aantal eenvoudige meerstemmige christmas carols ingestudeerd. Deze 
worden dan op kerstavond in De Windwijzer tijdens een open huis ook nog eens uitgevoerd. 
We beginnen de eerste repetitie met een eenvoudige (kennismakings-)maaltijd. Iedereen 
die van zingen houdt, wordt van harte uitgenodigd om mee te doen. Je hoeft geen noten 
te kunnen lezen en je hoeft ook niet voor te zingen. Wil je als je je opgeeft alsjeblieft ook 
vermelden welke stemsoort je hebt.
Kosten : gratis
Aanmelden : info@dewindwijzer.nl
Wannee :  woensdag 11 december van 18.00 tot 21.30 uur en woensdag 18 december van 

19.30 tot 21.30 uur
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3. Filmavonden 

27 september – La fille inconnue (België, 2016)
Jenny is een jonge huisarts met een praktijk in een voorstad van Luik. Als er 
na de sluitingstijd van haar praktijk wordt aangebeld (zoals wel vaker) besluit 
ze niet open te doen. Als een dag later het dode lichaam van een jonge vrouw 
op de oever van de Maas wordt gevonden, blijkt dat de vrouw te zijn die 
bij Jenny aanbelde. De politie kan niet achter haar identiteit komen. Jenny 
voelt zich schuldig en probeert uit te zoeken wat er met de vrouw is gebeurd. 
Stukje bij beetje, en niet zonder gevaar, kan Jenny achterhalen wie deze 
vrouw was en wat er zich heeft afgespeeld voorafgaand aan haar dood.

La fille inconnue (Het onbekende meisje) is een sterke en zeer geloofwaardige film over de problemen voor 
immigranten. De film zet je aan het denken - over de rol van de politiek, maar zeker ook over de rol van 
mensen waarmee die immigranten in aanraking komen.

25 oktober – Capharnaüm (Libanon, 2018)
(Gastvrijdag: de film wordt voorafgegaan door een maaltijd; zie hieronder)
Zain is ongeveer 12 – ongeveer, want zijn ouders hebben nooit 
aangifte van zijn geboorte gedaan. Ze leven onder armoedige 
omstandigheden in een flat in Beiroet en de ouders zijn niet bij 
machte om hun kinderen fatsoenlijk te onderhouden. De kinderen 
zorgen voor meer inkomsten dan de vader. Als zijn lievelingszusje 
Sahar wordt uitgehuwelijkt (veel te jong, maar voor het geld), knapt er iets bij Zain en loopt hij weg. Bij de 
Ethiopische vluchtelinge Rahil, die illegaal in het land verblijft, lijkt hij een veilig plekje te vinden, maar dat 
blijkt tijdelijk. Rahil wordt opgepakt en Zain zit ineens opgezadeld met de baby van Rahil.
De rollen van Zain en enkele anderen worden niet gespeeld door ervaren acteurs, maar door mensen die 
door regisseuse Labaki van de straten van Beiroet zijn geplukt. Ze hoeven niet te acteren, maar zijn zoals ze 
zijn. Zain is een ontwapenend, geestdriftig mannetje, je sluit hem onmiddellijk in je hart.
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De film is hartverscheurend en hartveroverend, rauw en realistisch, mooi en zwaar.
Welke keuzes maken mensen onder deze moeilijke omstandigheden? Wie kun je vertrouwen en 
wie niet? En loopt het uiteindelijk goed met Zain af?

29 november – The wife (VS, 2017)
(Gastvrijdag: de film wordt voorafgegaan door een maaltijd; zie hieronder)
Joan Castleman is een opvallende schoonheid met onberispelijke 
referenties. Veertig jaar heeft ze haar eigen talent, dromen en ambities 
opgeofferd voor haar charismatische man Joe en zijn succesvolle 
literaire carrière. Ze heeft altijd zijn ontrouw en excuses genegeerd met 
gratie en humor. Hun huwelijk is gebouwd op ongelijke compromissen 
en Joan staat op het punt haar breekpunt te bereiken. Aan de vooravond 
van de uitreiking van Joe’s Nobelprijs voor de Literatuur confronteert 
ze hem met het grootste offer van haar leven en het geheim van zijn 
carrière. Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama over menselijke 
relaties en een vrouw die uiteindelijk haar eigen stem vindt.
Glenn Close kreeg voor haar rol een Oscarnominatie in de categorie ‘Beste actrice’.

Dinsdag 10 december: Green Book (VS, 2018)
Let op: deze film wordt vertoond op deze dinsdagavond, omdat 10 december de internationale 
dag van de rechten van de mens is. Zie de beschrijving van de film op pagina 29 van dit 
programmaboekje

27 december – De dirigent (Nederland, 2018)
Amerika 1926: De Nederlandse 24-jarige Antonia Brico (gespeeld door 
Christanne de Bruijn) is als kind met haar ouders (Annet Malherbe en 
Raymond Thiry) geëmigreerd naar Amerika. Ze droomt ervan om dirigent 
te worden, maar die ambitie wordt door niemand serieus genomen. 
Haar pianoleraar adviseert haar om geen toelating te doen voor het 
conservatorium. Omdat ze weinig meer te verliezen heeft, keert ze terug naar 
haar geboorteland waar ze de beroemde dirigent Mengelberg (Gijs Scholten 
van Aschat) smeekt om dirigeerlessen. Mengelberg ziet dat helemaal niet 
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zitten en stuurt haar door naar Berlijn, waar ze tegen alle verwachting in als vrouw meer kans blijkt te 
maken. De spanning wordt haar bijna te groot, als de liefde van haar leven haar voor het blok zet. Wat zal 
Antonia kiezen?

Gast-vrijdag in De Windwijzer
In oktober en november wordt de film voorafgegaan door een maaltijd. De maaltijd is een goede manier om 
de week af te sluiten en bekenden en minder bekenden te ontmoeten. Aan de maaltijd kunnen, in verband 
met de beschikbare ruimte in de voorzaal, helaas maar maximaal 50 gasten deelnemen, dat is dan jammer 
genoeg weer niet zo gastvrij. Vooraf aanmelden is dan ook noodzakelijk. Inloop voor de maaltijd is tussen 
17.30 en 18.00 uur. Om 18.00 uur wordt gestart met de maaltijd. De film bezoeken zonder aan de maaltijd 
deel te nemen kan natuurlijk ook. 
Kosten :  € 6,- per filmbezoek (inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een drankje na afloop) en € 

13,50 voor maaltijd + film
Reserveren  : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer :  op de laatste vrijdag van de maand, 20.00 uur, start maaltijd: 18.00 uur  

(inloop vanaf 17.30 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. Dit najaar hebben we verschillende (jobcoaches) uitgenodigd, die op de ochtend dat 
zij aanwezig zijn, na een introductie aan alle aanwezigen, met een aantal deelnemers individuele 
coachingsgesprekken zullen voeren. De deelnemers die geen individueel gesprek hebben, kunnen 
in de tussentijd met elkaar en de leden van de werkgroep ‘baanloos’ ervaringen uitwisselen. In 
december hebben we een ‘surprise-bijeenkomst’ waarbij de deelnemer in de vorm van een surprise 
en een gedicht elkaar wat mee kunnen geven voor hun zoektocht naar zinvol werk.
dinsdag 3 september : coach Alfred Wald
dinsdag 1 oktober : coach Anneke van der Sar
dinsdag 5 november : coach Annemarie Dumpel
dinsdag 3 december : surprise-ochtend 
Kosten  : toegang € 2,50 per keer voor koffie en thee
Aanmelden :  via info@dewindwijzer.nl (graag aangeven of je op die ochtend voor individuele 

coaching in aanmerking wil komen)
Wanneer : op de 1e dinsdag van de maand van 09.30 tot 12.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur)

De Bovenkamer Odensehuis Vlaardingen
Odensehuis De Bovenkamer Vlaardingen is één van 
de inmiddels twintig Odensehuizen in Nederland. Ons 
domicilie is De Windwijzer. De voorzalen van De Windwijzer 
zijn iedere dinsdag- en donderdagochtend ingericht als 
een gezellige huiskamer voor mensen met (beginnende) 
dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Iedereen is welkom. 
U kunt binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee. U kunt mee lunchen of 
deelnemen aan een activiteit. Niets moet en (bijna) alles mag. Bewegen, kunst en muziek zijn bij 
ons steeds belangrijke thema’s.
Met elkaar maken we het Odensehuis en maken we gebruik van ieders talenten. In het Odensehuis 
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staat kwaliteit van leven centraal. Als u mee wilt doen, bent u van harte 
welkom. Woont u in de buurt en draagt u onze doelgroep een warm 
hart toe, kom gerust eens op visite en proef de sfeer. Wij staan ook open 
voor vrijwilligers met geheugenklachten of dementie.
Iedere eerste dinsdag van de maand is er een mantelzorggespreksgroep 
in een aparte ruimte. Ook worden er informatie-gespreksavonden 
georganiseerd, voor kinderen van mensen met dementie. Iedere 
tweede donderdag van de maand gaan we om 13.00u in de 
Broekpolder wandelen voor wie dat wil en kan. 
Alle informatie vindt u op www.de bovenkamer.info en www.facebook.com/debovenkamerNWN of 
gewoon door te bellen naar 0615371474. Odensehuis De Bovenkamer wordt ondersteund door de 
gemeente Vlaardingen. 
Kosten  : wij vragen een bijdrage van € 2,50 
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : de bijeenkomsten zijn iedere dinsdag en donderdag van 10.00 tot 13.00 uur 

Windkracht 95
In september gaat ‘Windkracht 95’ van start. Dat is een wekelijks woensdagmiddagprogramma voor kinderen 
uit de bovenbouw van de basisschool. En dan in de eerste plaats kinderen die een extra steuntje in de rug 
kunnen gebruiken omdat ze in de thuissituatie weinig mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. 
Daarnaast zijn ook andere kinderen welkom. Uiteindelijk kan ieder kind wel wat windkracht in de rug gebruiken 
en is het goed als kinderen van elkaar leren. Op woensdagmiddag wordt er door jongerenwerker Miranda 
Hoogeveen een activiteitenprogramma aangeboden dat tot doel heeft om kinderen ‘de wind mee’ te geven. Ze 
leren enerzijds nadenken over de wereld om zich heen en hun eigen plek daarin. Anderzijds wil het kinderen 
ook handvatten en richting geven om in beweging te komen, hun talenten te ontwikkelen en zo te komen 
tot een kansrijke toekomst. Het leuke en leerzame programma bevat o.a. een kinder-filmhuis, waar de betere 
kinderfilms worden gedraaid en besproken, een kinderresto (samen koken), ‘creatief ondernemerschap’ (samen 
plannen bedenken en uitvoeren), masterclasses en excursies naar bedrijven en instellingen. De volgende 
activiteiten zijn al gepland: films ‘Zootropolis’ (25/9), ‘Lang leve de koningin’ (23/10) en ‘Spijt’ (27/11) en 
creatieve workshops door Marjon Hoogendijk op 30/10, 6/11, 13/11 en 20/11. Kinderen kunnen zich per keer 
aanmelden voor een woensdagmiddag-activiteit. 
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Kosten : deelname is gratis
Aanmelden : via windkracht95@dewindwijzer.nl
Wanneer : de bijeenkomsten zijn elke woensdag vanaf 25 september van 14.00 – 16.30 uur 

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. 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 :  donderdag 5 september, 26 september, 17 oktober, 7 november, 28 november en 

19 december van 14.00 - 16.00 uur

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 stamppotmaaltijd 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  : dinsdag 10 september, 18.00 – 20.00 uur
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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 2019 wordt, is nu 
nog niet bekend. Ook De Windwijzer doet weer mee. Wij organiseren een lunchtafel op vrijdag 15 november. 
Jong en oud kunnen deelnemen. Meer informatie vindt u op www.nederlandindialoog.nl 
Kosten  : € 5,- 
Aanmelden  : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer  : vrijdag 15 november, van 12.00 tot 14.00 uur

Kookworkshop ‘Vegetarische kerstmaaltijd’
Veel mensen eten niet meer elke dag vlees, ze zijn flexitariër, of stappen zelfs helemaal van het eten van 
vlees af. Daar zijn veel goede redenen voor te geven, zoals de druk die vleesconsumptie legt op het milieu, 
de verspilling van grondstoffen en het niet zo nauw nemen met dierenwelzijn in de bio-industrie. 
Veel mensen ontdekken vervolgens dat er ook zonder vlees heel veel lekkere maaltijden te bereiden zijn. 
Er zijn heel veel goede vegetarische en veganistische kookboeken op de markt waar lekkere recepten in 
staan die je met groenten, peulvruchten, granen en noten kunt bereiden. Ook zijn er tegenwoordig in de 
supermarkt heel wat kant- en-klare vleesvervangers te koop.
Toch kan het klaarmaken van een feestmaaltijd, b.v. met kerst, nog wel een ‘dingetje’ zijn. We zijn zo 
gewend aan de kip, kalkoen, rollade en wild met de kerst dat het nog niet meevalt om daar een smakelijk, 
gezond en feestelijk alternatief voor te bedenken.
De Windwijzer wil u daarbij helpen. Kok en kookdocent Remco Hokke komt, samen met diëtiste Helena 
Spijkermans, een kookworkshop geven, waarin zij laten zien hoe je zonder vlees en zonder vis een smakelijk 
en gezond kerstmenu kunt klaarmaken, dat er ook nog eens goed uitziet. Naast het verhelderen van de 
recepten, kookinstructie en informatie over de gerechten, is er natuurlijk ook nog de gelegenheid om die 
heerlijke maaltijd met elkaar te nuttigen. Met een glaasje kerstwijn erbij, dat dan weer wel. Er is ruimte 
voor maximaal 15 deelnemers, in de keuken en aan tafel. Wees er dus snel bij om u aan te melden!
Kosten : € 15,- 
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : dinsdag 10 december, van 17.30 tot 20.00 uur
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Film ‘Green Book’ i.s.m. Amnesty International
Op deze Dag van de Rechten van de Mens, 
wordt door Amnesty International veel 
publiciteit gegeven aan de slachtoffers 
van mensenrechtenschendingen. We 
schrijven samen met u brieven en kaarten, 
maar op deze dag sluiten we een jaar af, waarin we samen met anderen veel aandacht voor de 
mensenrechten hebben gevraagd. Het thema was: Mensenrechten, die vier je……door erbij stil 
te staan, maar ook door in beweging te komen.

Het is 1962: Tony Lip (Viggo Morentsen) is een uitsmijter die op 
zoek moet naar een nieuwe baan als de nachtclub waar hij werkt 

wordt gesloten voor renovatie.
Via zijn contacten wordt hij uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij een Afro-Amerikaanse 
concertpianist Don Shirley (Mahershala Ali), die op zoek is naar een chauffeur. Die moet hem rijden 
tijdens zijn 8 weken durende tournee door het zuiden van de Verenigde Staten. Don besluit Tony aan 
te nemen op basis van zijn referenties. Via het platenlabel van Don krijgt Tony een exemplaar van 
‘the Green Book’, een gids om motels/restaurants en tankstations te vinden die Afro- Amerikanen 
bedienen. Tijdens hun reis worden ze geconfronteerd met hun tegengestelde persoonlijkheden, 
gevaar en racisme. Ondanks de voorspelbaarheid van het verhaal, is Green Book een film waarin de 2 
uitstekende acteurs elkaar tot grote hoogte stuwen. 
Green Book ontving de Oscar voor beste film en Mahershala Ali verzilverde zijn nominatie en won 
de Oscar voor beste bijrol. Zo zien we hoe muziek een universele taal is die mensen verbindt en 
dat je ook een punt kan maken zonder er direct op los te slaan. Er worden soms zware thema’s 
aangesneden; ondanks dat valt er veel te lachen. Een prachtige film.
Kosten : € 6,-- incl drankje vooraf en in de pauze.
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : dinsdag 10 december, 20.00 uur
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Kerstbrunch: mensen ontmoeten tijdens een maaltijd
Op 2e Kerstdag organiseren enkele kerken gezamenlijk alweer voor de 7e keer een gezellige 
Kerstbijeenkomst. Iedereen, jong en oud, samen of alleen, is op deze dag van harte welkom in De 
Windwijzer aan de Schiedamseweg 95 in Vlaardingen. De zaal gaat open om 12.30 uur en deze middag 
zal tot ongeveer 15.30 uur duren. Voor de maaltijd kunt u een vrijwillige bijdrage geven. Tot ziens op 2e 
Kerstdag?
Wanneer  : donderdag 26 december van 12.30 en 15.30 uur
Aanmelden  :  heeft u zin om te komen, dan kunt u zich tot 23 december aanmelden bij  

Ingrid Kind ingridkind@hotmail.com , tel. 010 – 4741404 of via info@dewindwijzer.nl
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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’. 

Vlak voor de zomervakantie is de Weggeefwinkel verbouwd en heringericht. Op vrijdag 13 
september vindt van 15.00 – 17.00 uur de officiële heropening plaats. Daarna is de weggeefwinkel 
vanaf maandag 16 september weer wekelijks geopend. De winkeluitstalling is na de verbouwing 
veel overzichtelijker en aantrekkelijker geworden. Ook is er een verkoopgedeelte in de winkel 
gekomen waar een aantal bijzondere artikelen voor een zacht prijsje gekocht kunnen worden. In 
het weggeefgedeelte is het maximaal aantal mee te nemen artikelen vastgesteld op 7.

Het programma van de heropening op 13 september vindt u elders in het programmaboekje.
Wanneer  : maandag 09.30 tot 12.00 uur / 2e zaterdag van de maand 09.00 tot 12.00 uur 
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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.

Nokkiebeurs 
Op zaterdag 12 oktober wordt de NOKKIE-Beurs gehouden. Voor lage prijzen worden er kinderkleding, 
speelgoed en andere kinderspullen verkocht. De opbrengst is bestemd voor een goed doel voor kinderen. 
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 12 oktober van 9.00 tot 12.00 uur
Informatie : danielle_van_dorp@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/nokkiebeurs 
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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 2e donderdag en 4e dinsdag en van de maand, 

vanaf 17.30 uur 12 en 24 september, 10 en 22 oktober, 14 en 26 november,  
12 december

Kosten : € 5

Gast-vrijdag
Gast-vrijdag in De Windwijzer: In de maanden oktober en november wordt op de laatste vrijdag 
van de maand de film voorafgegaan door een maaltijd. De maaltijd is een goede manier om de 
week af te sluiten en bekende en minder bekenden te ontmoeten. Aan de maaltijd kunnen, in 
verband met de beschikbare ruimte in de voorzaal, helaas maar maximaal 50 gasten deelnemen. 
Vooraf aanmelden is dan ook noodzakelijk. Inloop voor de maaltijd is tussen 17.30 en 18.00 uur. 
Om 18.00 uur wordt gestart met de maaltijd. De film bezoeken zonder aan de maaltijd deel te 
nemen kan natuurlijk ook. De kosten zijn dan € 6,-.
Wanneer : vrijdag 25 oktober en 29 november
Opgave : via info@dewindwijzer.nl
Kosten : € 13,50 voor maaltijd + film

Lunch van de Buurtkamer
Deze maaltijd is bestemd voor mensen die aan de activiteiten van de Buurtkamer of van 
Odensehuis De Bovenkamer willen deelnemen. De lunch begint om 12.45 uur. Om 13.00 uur 
beginnen de diverse activiteiten (zie ook de informatie over de Buurtkamer op blz. 5) De prijs van 
de lunch is € 2,50.
Wanneer: iedere dinsdag 
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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 stagevorm 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 stagevorm te geven in De Windwijzer, de Vlaardingse kerken en Platform Ander 
Vlaardingen. De coördinatie hiervan ligt bij de Werkgroep MAS in De Windwijzer. Contactpersoon is Gisela 
Clement . 

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. 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 NL68 RABO 0373 7394 43.  
Zie ook: www.protestantsediaconievlaardingen.nl 

4. 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 Franse les en organiseert in De Windwijzer de Buurtkamer. Zie 
voor meer informatie: www.seniorenwelzijn.nl 

5. 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 
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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. 

6. 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: vacature
Coördinator Verhuur: Ada Pellearts, e-mail: verhuur@dewindwijzer.nl of ada.pellearts@gmail.com

7. Maandelijkse Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van het maandelijkse programma kunt u zich abonneren 
op onze digitale nieuwsbrief. Ook belangrijk voor programma’s die pas gepland konden worden na het 
uitbrengen van dit programmaboekje en bij wijzigingen. Te allen tijde kunt u zich uitschrijven voor de 
nieuwsbrief. U abonneert zich door een mail te sturen aan nieuwsbrief@dewindwijzer.nl of via onze website.



Wij zijn een ambachtelijke bouwer met 
moderne materialen en technieken.
Gespecialiseerd in restauratie van (rijks)
monumenten c.q oude woningen/panden.

SCHULDEN?
Ze gaan niet vanzelf weg …

Zoek nu hulp!
EERSTE ADVIES BIJ SCHULDEN

Voor gratis advies in Vlaardingen:
Stuur je naam en je postcode in een Whatsapp of sms naar 

06 8337 6105
Binnen drie dagen nemen we contact met je op.

Eerste advies bij schulden is een initiatief Stichting Schuldhulpmaatje Vlaardingen
www.schuldhulpmaatje.nl/vlaardingen/www.uitdeschulden.nu



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.


