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Expositie Marieke van Baalen:  tot 8 januari 2021 in De Windwijzer
Marieke van Baalen maakt werken van en met natuurlijke materialen. Zij wordt geïnspireerd door de structuren in de 
natuur die prachtige patronen laten zien en die blijven veranderen door de tand des tijds, Tijdens wandelingen en vakan-
ties neemt zij materialen mee naar haar atelier, zoals verschillende soorten klei, zand, steen en schors om daarmee aan 
de slag te gaan.

Zin op Zondag EXTRA – Zondag 1 november 15.00 – 16.15 uur
In deze extra Zin op Zondag neemt Devika Partiman ons mee met een introductie in de wereld 
van diversiteit, discriminatie, racisme en inclusie. Zelf zegt zij: “Veel mensen hebben een beeld 
van termen als racisme, #blacklivesmatter, diversiteit en inclusie, en de sociale bewegingen die 
zich hiermee bezighouden. Maar even stilstaan bij wat er precies met die termen wordt bedoeld, 
wat je als gemeenschap kan leren van de sociale bewegingen, en natuurlijk wat je zelf kan doen 
voor een inclusieve gemeenschap, zijn vragen die bij veel mensen leven”.

Een gesprek over verschillen en overeenkomsten – maandag 2 november 19.30 – 21.00 uur
Vanavond zullen we met elkaar in gesprek gaan over de veelkleurigheid in de Nederlandse samenleving en hoe we daar-
mee (willen) omgaan. Voelen we verschillen tussen blanke mensen en mensen met een andere huidskleur? Heb jij goede 
of juiste slechte ervaringen in contact met mensen van een andere huidskleur? Het gesprek zal plaatsvinden in kleine 
groepen. Tussen de gesprekken door zal er een kort optreden zijn van bekende en minder bekende Vlaardingers die het 
thema ‘diversiteit’ in beeld brengen. Ook zal er muziek zijn en zullen beelden worden vertoond.

Kunstlezing door Rob Perrée - woensdag 4 november 20.00 – 22.00 uur 
In de Kunsthal Kade in Amersfoort  was er dit voorjaar voor het eerst in Europa een expositie te 
zien van Afrikaans-Amerikaanse kunst gebaseerd op storytelling. De gemeenschappelijke deler 
van de verschillende kunstenaars is de noodzaak om zich uit te drukken en daarmee een belang-
rijke Afrikaanse traditie in leven houden: Storytelling.
Kunsthistoricus Rob Perrée  die de tentoonstelling samenstelde, volgt sinds de jaren 90 de Afri-
kaans-Amerikaanse kunst intensief. Hij komt naar De Windwijzer om ons kennis te laten maken 
met die mooie, rijke geschiedenis van de Afrikaans-Amerikaanse kunst.

Filmmarathon ‘Een gekleurd verhaal’ – vrijdag 6 november  
16.30 uur  Hidden Figures (VS 2016)
Waargebeurd verhaal over drie NASA-wiskundigen die de VS aan een koppositie hielpen in de Space Race. Alsof hun op-
gave nog niet moeilijk genoeg was, moesten de drie daarbij ook nog tegen een dubbel vooroordeel opboksen: behalve 
vrouwen in een mannenbolwerk waren ze Afro-Amerikanen in een tijd dat rassen-segregatie in de VS legaal was. De ma-
kers laten de choquerende alledaagsheid van de ongelijkheid voor zich spreken in een genuanceerd sociaal onrecht-dra-
ma dat van lichtheid is voorzien dankzij humor en  soulmuziek.

18.30 u.   I Am Not Your Negro (VS 2016)
Een reis door de zwarte geschiedenis in de VS die de burgerrechtenbeweging uit de jaren zestig ver-
bindt met Black Lives Matter anno nu. Het is een radicaal, actueel onderzoek over ras in Amerika, 
waarbij Peck gebruikmaakt van bijzonder archiefmateriaal en Samuel L. Jackson de teksten van Baldwin 
uitspreekt. 

20.30 u. The Boy Who Harnassed the Wind (VS 2019)
Een film voor een breed publiek, gesitueerd in Afrika, met alleen maar donkere acteurs. Deze film is gebaseerd op de 
gelijknamige, autobiografische roman van William Kamkwamba. Het verhaal, over een puber uit Malawi die een plan 
bedenkt om zijn dorp te redden van de hongerdood, wordt geduldig en zonder opsmuk verteld, met alle ruimte voor de 
sympathieke, overtuigend gespeelde personages. 

Zin op Zondag – Willemijn Jonkers – 15 november - 15.00 - 16.00 uur 
Rituelen zijn van oudsher ingezet als middel tot transformatie: degenen die een ritueel onder-
gaan, leggen een symbolische weg af en komen anders uit het ritueel tevoorschijn dan zij erin 
gingen. Rituelen zijn bedoeld als beoefening van spiritualiteit, maar kunnen ook een therapeu-
tische (= genezende) werking hebben. 
In een interactieve lezing gaat Willemijn Jonkers in op de helende kracht van rituelen. 

Filmavond ‘Light of my life – vrijdag 27 november 
Een indrukwekkende film met Casey Affleck en Anna Pniowsky

Meer informatie: www.dewindwijzer.nl
 

Door de coronamaatregelen is het aantal mensen dat bij activiteiten aanwezig kan zijn beperkt. Het is daarom belangrijk 
dat u zich aanmeldt via aanmelden@dewindwijzer.nl



Datum Programma-onderdeel Tijd

NOVEMBER

zondag 1 Zin op zondag extra - Devika Partiman 15.00 - 16.00

maandag 2 Inloop -  koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel 09.30 - 12.00

Gesprek over verschillen en overeenkomsten 19.30 - 21.00

dinsdag 3 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

De Buurtkamer 12.45 - 15.30

woensdag 4 Kinderspeelmiddag 14.30 - 16.00

Windkracht 95 14.00 - 16.30 

Kunstlezing Rob Perrée, specialist in Afrikaanse kunst 20.00 - 22.00

donderdag 5 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

vrijdag 6 Filmmarathon 'Een gekleurd Verhaal' 16.30 - 22.00

zaterdag 7

zondag 8 Kliederkerk 15.00 - 17.00

maandag 9 Inloop -  koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel 09.30 - 12.00

dinsdag 10 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

De Buurtkamer 12.45 - 15.30

woensdag 11 Baanloos …. en dan? 09.30 - 13.00

Windkracht 95 14.00 - 16.30

donderdag 12 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

vrijdag 13

zaterdag 14 Boekenmarkt, Repaircafe en weggeefwinkel 09.30 - 12.00

zondag 15 Zin op zondag - Willemijn Jonkers 15.00 - 16.00 

maandag 16 Inloop -  koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel 09.30 - 12.00

dinsdag 17 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

De Buurtkamer 12.45 - 15.30

woensdag 18 Huis vol verhalen 14.00

Windkracht 95 14.00 - 16.30

donderdag 19 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

vrijdag 20

zaterdag 21

zondag 22

maandag 23 Inloop -  koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel 09.30 - 12.00

dinsdag 24 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

De Buurtkamer 12.45 - 15.30

Warm onthaal 17.30

woensdag 25 Windkracht 95 14.00 - 16.30

donderdag 26 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

vrijdag 27 Filmavond met film 'Light of my life' 20.00 - 22.00

zaterdag 28

zondag 29

maandag 30 Inloop -  koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel 09.30 - 12.00

 
Door de coronamaatregelen is het aantal mensen dat bij activiteiten aanwezig kan zijn beperkt. Het is daarom belangrijk 

dat u zich aanmeldt via aanmelden@dewindwijzer.nl

Uitgebreide informatie: www.dewindwijzer.nl


