
De Windwijzer
Programma december

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 
vakanties neemt zij materialen mee naar haar atelier, zoals verschillende soorten klei, zand, steen en schors om daarmee 
aan de slag te gaan.

Film ‘Sorry we missed you’ – vrijdag 11 december – 20.00 uur
Ken Loach is een Britse regisseur die graag misstanden aan de onderkant van de samenleving aan 
de kaak stelt. Eerder vertoonden we in De Windwijzer zijn film ‘I, Daniel Blake’, over een man die 
compleet vastloopt in de bureaucratie als hij arbeidsongeschikt wordt. In zijn nieuwste film ‘Sorry 
we missed you’ gaat het om Ricky, een man die allerlei baantjes gehad heeft om zijn gezin met twee 
kinderen te onderhouden. Als een groot postorderbedrijf hem een contract aanbiedt, lijkt het een 
prachtige kans. Ricky koopt een bestelbus, wordt eigen baas en krijgt werk van het postorderbedrijf. 
Maar al snel blijkt dat dit beeld te rooskleurig is: de werkdruk is enorm, evenals de hoeveelheid 
regels. Na het zien van deze film kijkt u met een andere bril naar elke bezorger!  
Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

Zin op Zondag – Bas van der Graaf op zoek naar het evangelie volgens  
Johnny Cash - 20 december – 15.00 tot 16.00 uur
In deze samenkomst gaat Bas van der Graaf op zoek naar ‘het evangelie volgens Johnny Cash’, 
naar zijn verwoording van de betekenis van God en geloof in zijn leven. Dat doet hij aan de hand 
van stukjes uit zijn biografie en uiteraard van een aantal van zijn liedjes. Laat je inspireren en 
raken bij deze laatste Zin op Zondag van 2020. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl   

Kerstavond in De Windwijzer – 24 december van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur
De Windwijzer is open op kerstavond. Heb je behoefte om anderen te ontmoeten? 
Om niet alleen thuis te zijn? Om verhalen te delen? Om Christmas Carols te zingen? 
Om jouw gedachten af te stemmen op die van anderen? Om met elkaar een drankje 
te drinken en je te bezinnen op de vraag wat kerst voor jou betekent? Kom dan naar 
De Windwijzer! Met elkaar maken we er een avond van vol ontmoeting, plezier, 
delen en nadenken. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl   

Mondkapje op…mondkapje af…
Portretten van Vlaardingers in coronatijd

In de periode van 10 december – 10 januari organiseert de Pax Ambassade van 
Vrede Vlaardingen in het voormalige V&D pand, omgedoopt tot het ‘Pand van 
Veerkracht & Durf’ op alle woensdagen en zaterdagen van 10.30 – 16.30 uur 
een programma met als titel ‘Lichtpunten’. Aan licht in de sombere, beperkende 
coronatijd hebben veel mensen behoefte. De Vredesambassade heeft verschillende 
maatschappelijke organisaties in Vlaardingen gevraagd om een bijdrage te leveren 
aan het programma. Er zullen in ieder geval enkele exposities te zien zijn en de 
Wereldwinkel, de Voedselbank, Food for All en Amnesty International zullen met een stand aanwezig zijn.
Uiteraard zullen er i.v.m. de coronamaatregelen niet meer dan 30 mensen tegelijk in het pand aanwezig mogen zijn, 
mogen er niet meer dan 4 mensen tegelijk naar binnen, is het dragen van een mondkapje bij het door de ruimte lopen 
gewenst en de 1,5 meter afstand geboden.

Ook De Windwijzer zal aanwezig zijn, met een tafel met kerstartikelen en andere mooie en ver-
rassende artikelen uit de Weggeefwinkel, die men als gratis kerstgeschenk mee kan nemen.
Daarnaast zullen op donderdag 10 december, zaterdag 12 december, woensdag 16 december, zaterdag 19 december 
en woensdag 23 december van 11.00 – 13.00 uur, tekstschrijfster Marleen Bos en de fotografen Maarten Roukema en 
Rob van Herwaarden aanwezig zijn om belangstellenden te interviewen en fotograferen met en zonder mondkapje. Een 
mooie gelegenheid om je eens uit te spreken over hoe jij de corona-tijd bent doorgekomen, over wat je van het nieuwe 
jaar verwacht en wat je je medeburgers toewenst. Foto’s en teksten komen op een expositiewand te hangen en natuurlijk 
krijgen de geportretteerden ook zelf een mooie afdruk van de foto’s mee. Als je wilt, kun je je van tevoren aanmelden 
voor een interview/fotosessie via aanmelden@dewindwijzer.nl 

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

DECEMBER

dinsdag 1 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

De Buurtkamer 12.45 - 15.30

woensdag 2 Windkracht 95 14.00 - 16.30

Kinderspeelmiddag 14.30 - 16.00

donderdag 3 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

vrijdag 4

zaterdag 5

zondag 6

maandag 7 Inloop -  koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel 09.30 - 12.00

dinsdag 8 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

De Buurtkamer 12.45 - 15.30

woensdag 9 Baanloos …. en dan? 09.30 - 13.00

Windkracht 95 14.00 - 16.30 

donderdag 10 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

vrijdag 11 Film 'Sorry we missed you' 20.00 - 22.00

zaterdag 12 Boekenmarkt, weggeefwinkel en oude kranten 09.30 - 12.00

zondag 13

maandag 14 Inloop -  koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel 09.30 - 12.00

dinsdag 15 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

De Buurtkamer 12.45 - 15.30

woensdag 16 Windkracht 95 14.00 - 16.30 

Huis vol verhalen 14.00

donderdag 17 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

vrijdag 18

zaterdag 19

zondag 20 Zin op zondag - Bas van de Graaf 15.00 - 16.00 

maandag 21 Inloop -  koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel 09.30 - 12.00

dinsdag 22 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

De Buurtkamer 12.45 - 15.30

woensdag 23

donderdag 24 De Bovenkamer 10.00 - 12.00

Kerstavond in De Windwijzer 19.00 - 22.00

vrijdag 25

zaterdag 26

zondag 27

maandag 28

dinsdag 29

woensdag 30

donderdag 31

vrijdag 1

 
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


