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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
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Dit programmaboekje is mede mogelijk gemaakt door:
Rob van Herwaarden Fotografie, www.vanherwaarden-fotografie.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
Food Innovation Academy, www.foodinnovationcompany.nl
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., www.fondssv.nl
Ondernemersfonds Oostwijk
Fonds Jan Anderson & Rita Boon
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Inleiding
Dit programmaboekje bevat een beknopt, maar wel zo compleet mogelijk overzicht van wat u
in de maanden september tot en met december 2021 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 digitale nieuwsbrief. Een mail naar
nieuwsbrief@dewindwijzer.nl is ook voldoende.
Hiermee 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.
De vermelde toegangsprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief een kopje koffie of thee vooraf.
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De Windwijzer, een bijzonder huis
Een huis waar we gastvrijheid belangrijk vinden. Een plek in Vlaardingen waar men al tien jaar terecht kan
voor een kop koffie en ontmoeting, waar verschillende verhalen worden verteld en te horen zijn. Wij hopen
dat je je thuis voelt. Wij doen daar met een grote groep vrijwilligers ons best voor.
Via al deze ontmoetingen laten de vrijwilligers zich graag inspireren, we worden namelijk met regelmaat
geraakt door de verhalen die verteld worden. Inspiratie is de basis van de activiteiten die we ook het
komende half jaar hebben gepland. Inspiratie van en door mensen, maar ook door de verhalen uit
bijvoorbeeld de Bijbel. Mensen en woorden die je in beweging zetten, er is meer tussen hemel en aarde. In
dit programmaboekje lees je daar van alles over.
Een aanbod dat hopelijk ook anderen inspireert. We willen open staan voor mensen met hun vragen,
ervaringen en hun ideeën. Voor ons maakt dit De Windwijzer ‘zin-vol’. We steken er bij tijd en wijle een kaars
voor aan in ons stiltecentrum. Maar laat je ook raken tijdens en door lezingen, cursussen. kleine concerten,
(solo)toneel, kunstlezingen, exposities en meer. De Windwijzer, toont zich in dit programmaoverzicht in al
haar veelzijdigheid.
Wees en voel u welkom! We werken daar met een grote groep vrijwilligers hard aan. In het geloof en het
vertrouwen dat we er mogen zijn voor elkaar.
Ik wens iedereen, met dit programma in de hand, voor 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.
- Op maandag t/m donderdag van 09.00 - 14.00 uur en op de momenten dat er activiteiten zijn

Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
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 of de weggeefwinkel en de
boekenmarkt bezoeken. We sluiten de ochtend af met een kopje soep.
- elke maandag van 09.30 tot 13.00 uur

De Buurtkamer
Iedere dinsdagmiddag bent u welkom in de Buurtkamer. Anderen ontmoeten, samen iets
ondernemen, creatief aan de slag, er kan veel. 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.
- Iedere dinsdag van 12.45 tot 13.30 uur lunch - kosten € 2,50 - daarna van 13.30 tot
15.30 uur gratis inloop

Diaconaal spreekuur
Een diaken is aanwezig om u te woord te staan als u hulp zoekt bij problemen van
financiële of praktische aard.
- elke maandag van 10.00 tot 12.00 uur

ZaMiBo met live-muziek
Op elke 2e zaterdag van maand van 16.00 tot 18.00 uur de ZaterdagMiddagBorrel, met een
drankje, een klein hapje en wat kleinschalige live-muziek. Elkaar ontmoeten, wat bijpraten,
lekker achterover leunen en luisteren naar muziek. Van harte welkom.
- Op zaterdag 11 september, zaterdag 9 oktober, 13 november en 11 december
5
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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.
- Op vrijdagavond 24 december van 19.00 tot ongeveer 22.00 uur - de avond is gratis. Een vrijwillige
bijdrage is welkom - aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Exposities
Expositie Aat Hoogendijk
We herinneren hem vast nog wel. Schilder van boten die op doek lijken te varen; kunstenaar in hart en
nieren, bevlogen tot het laatste toe.
Op 6 december 2019 overleed Aat, maar zijn werk is onder ons. Met zijn liefde voor het water heeft hij velen
blij kunnen maken; vissersschepen, zeeschepen. Aat wist altijd de sfeer te treffen die de ander aansprak.
Zijn werk is dan ook bij velen in Vlaardingen, maar ook ver daarbuiten nog steeds te bewonderen.
Het is te koop, dus maak gebruik van deze unieke gelegenheid een liefdevol werk te bezitten.
- Expositie van maandag 6 september tot en met vrijdag 5 november 2021 - op maandag t/m donderdag
van 9.00 - 13.00 uur.

Benefiet verkoopexpositie en verkoopavond
Beeldend kunstenaars Joop van Dorp en Cor Maarleveld exposeren
twee weken lang een dertigtal werken van zichzelf en anderen. De
geëxposeerde werken worden te koop aangeboden en de volledige
opbrengst is voor een goed doel. Op een gezellige verkoopavond
kunt u de kunstenaars ontmoeten, naar live-muziek luisteren,
bieden bij de veiling van enkele schilderijen en de schilderijen die u gekocht heeft afrekenen en meenemen.
- Expositie - zaterdag 6 november - vrijdag 19 november op maandag t/m donderdag van 9.00 - 13.00 uur
en op zaterdag 13 november van 9.30 - 13.00 uur.
- Verkoopavond - vrijdag 19 november om 20.00 uur - toegang vrij - Aanmelden voor de verkoopavond via
aanmelden@dewindwijzer.nl
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Overzicht activiteiten september t/m december 2021
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 voor oud. Samen met je ouders, kinderen, opa en oma,
vriendjes en vriendinnen ontdekken, vieren en eten rondom
een bijbelverhaal. Kliederkerk bestaat uit 3 onderdelen; samen
ontdekken, samen vieren en samen eten. Dit alles doen we met
gezinnen, opa’s en oma’s, kinderen bij elkaar.
- Op 12 september, 10 oktober, 14 november en 12 december – van 15.00 tot 17.00
uur – vrijwillige bijdrage – info en aanmelden facebook.nl/KliederkerkVLD of via
kliederkerkvlaardingen@gmail.com

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
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:
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19 september: Ds. Piet van Veldhuizen - Heeft je Godsbeeld een update nodig?
Mensen ontwikkelen zich: van zuigeling via peuter naar kleuter, scholier, puber –
de lange weg naar rijpe volwassenheid. Als het goed is, ontwikkelt je geloof en je
Godsbeeld mee. Het boek God 9.0 gaat over de (negen) fasen waarin ons geloof
telkens ingrijpend verandert. Op deze zondagmiddag geeft ds. Piet van Veldhuizen,
die dit boek uit het Duits heeft vertaald, een rondleiding door die negen etappes.

17 oktober: Willemijn Jonkers - Over het belang van (afscheids-)rituelen
In onze maatschappij groeit de behoefte aan zinnige, eigentijdse rituelen. Wat
kunnen die voor ons betekenen? Kunnen wij ons eraan overgeven? Wat zoeken wij
eigenlijk? Tijdens deze interactieve lezing gaat Willemijn Jonkers in op de helende
kracht van rituelen. De nadruk zal vanmiddag vooral liggen op rituelen bij afscheid
en rouw.

21 november: Frank Kazenbroot - Over Willem Vermandere
“Klarinet spelen, dat is heviger ademen, dat is overschot van tijd hebben, dat
is ook een beetje treuren, een beetje buigen, een beetje bidden, een beetje
doodgaan, een beetje heilig zijn, een beetje eeuwig leven.” Zomaar een citaat van
de Vlaamse muzikant, zanger en kunstenaar Willem Vermandere. Tijdens deze
samenkomst luisteren we naar een paar liederen uit zijn grote oeuvre en zal Frank
Kazenbroot er zijn persoonlijke beschouwing aan vastknopen.

19 december: Alain Verheij en Broeder Dieleman - Een adventsmiddag vol verhalen en
muziek
In deze advents-editie van Zin op Zondag gidsen theoloog Alain Verheij
en kunstenaar Broeder Dieleman ons van het donker richting het
licht. Verheij doet niets liever dan Bijbelverhalen vertellen - in eigentijdse
taal, aan een hedendaags publiek. Samen met de Zeeuws-Vlaamse
singer-songwriter Tonnie (Broeder) Dieleman zoeken ze, vertellend
en zingend, musicerend en dichtend, in de Bijbel naar dapperheid en
warmte, troost en revolutie. Een adventsmiddag vol verhalen en muziek, om de week van kerst op passende wijze
in te luiden.
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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.
- Op 15 september, 27 oktober, 17 november en 15 december - aanvang 14.00 uur - toegang vrij

Move with Grace – drie avonden bewegen op het thema ‘zegenen’
Onder leiding van Josée van der Kooij en Rob van Herwaarden drie avonden
bewegen en zingen naar aanleiding van teksten over zegenen, o.a. de zegen van
St. Patrick en Psalm 23.
- Op woensdag 15 en 29 september en 13 oktober van 20.00 tot 22.00 uur € 10,- voor 3 avonden - aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Gespreksavonden Mystiek
Mystiek begint bij de bewustwording van het grote geheim dat ons leven draagt en dat wij God
noemen. Onder aanvoering van gespreksleider Kees Haas houden we drie gespreksavonden over
mystiek. Voor leesteksten wordt gezorgd.
- Op maandagavond 6 september, 20 september en 4 oktober - van 19.30 - 21.00 uur –
Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

22 september - Inspiratiebijeenkomst ‘Helden van Nu’
Film, verhaal en dialoog met Pauline Seebregts over de thema’s ‘uitsluiting’ en
‘insluiting’ die in de vredesweek 2021 centraal staan.
- Op woensdag 22 september van 19.30 – 22.00 uur (met een pauze) Kosten: € 10,- (entree en consumpties);
Aanmelding via aanmelden@dewindwijzer.nl
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3 oktober - Luchtfietsen
Leen den Boer presenteert het boekje ‘Luchtfietsen’, op weg naar het beloofde land, dat hij samen met zijn
broers en zwager schreef en waarin zij de balans opmaken van een leven lang met elkaar in gesprek zijn over
vragen van geloof en samenleven. N.a.v. de cartoons van Len Munnik uit het boekje, vertelt Leen zijn verhaal.
- Op zondag 3 oktober van 15.00 – 16.15 uur - geen kosten - vrije gift wordt op prijs gesteld – aanmelden
via aanmelden@dewindwijzer.nl

Tegenlicht Meet-up
Op twee avonden bekijken we onder het genot van een eenvoudige maaltijd twee afleveringen van het VPROprogramma ‘Tegenlicht’, die een nieuw licht laten schijnen over de vragen van vandaag en oplossingen aandragen
voor morgen. Thema’s zijn: ‘eenzaamheid’ en ‘technologie als religie’. Na het zien van de
aflevering, gaan we met elkaar in gesprek.
- Op maandag 25 oktober (Alleen verbonden) en 8 november (Technologie als religie) van 18.00 tot 20.00 uur - Kosten: toegang en maaltijd gratis, vrije gift wordt op prijs gesteld – aanmelden
via aanmelden@dewindwijzer.nl

18 november - Introductie ‘levensboeken schrijven’
Een bijeenkomst voor 65-plussers die het leuk lijkt om in het voorjaar van 2022 in een groep herinneringen
op te halen en levenservaringen uit te wisselen en die in een ‘levensboek’ op te schrijven. Tijdens deze
introductiebijeenkomst met lunch vooraf, met informatie en met een spel, kunt u kijken of het u wat lijkt.
- Op donderdag 18 november, 12.30 – 15.00 uur - kosten: € 5,- (inclusief lunch) - aanmelden via
aanmelden@dewindwijzer.nl

Windwijzer college ‘economie voor dummies’
In twee bijeenkomsten ‘economie voor dummies’, laat econoom Gert-Jan Jacobs
ons kennismaken met wat ‘economie’ nu eigenlijk inhoudt en met de toenemende
kritiek vanuit de samenleving op een neoliberale, globaliserende groei economie
die ongelijke verdeling van rijkdom en vernietiging van natuurlijke hulpbronnen
tot gevolg heeft. Aan de hand van o.a. het boek ‘Fantoomgroei’ gaan we tijdens
een eenvoudige maaltijd met elkaar in gesprek.
- Op maandag 29 november en 13 december - 19.00 tot 21.00 uur – kosten € 7,50 (inclusief maaltijd)
-aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
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AUGUSTUS
maandag 30
dinsdag 31

09.30 - 13.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30

Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
De Bovenkamer
De Buurtkamer

14.00 - 16.30
10.00 - 13.00

Windkracht 95
De Bovenkamer

SEPTEMBER
woensdag 1
donderdag 2
vrijdag 3
zaterdag 4
zondag 5
maandag 6
dinsdag 7
woensdag 8
donderdag 9
vrijdag 10
zaterdag 11
zondag 12
maandag 13
dinsdag 14
woensdag 15

donderdag 16
vrijdag 17
zaterdag 18
zondag 19
maandag 20
dinsdag 21
woensdag 22

Expositie Aat Hoogendijk
09.30 - 13.00
19.30 - 21.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
09.30 - 13.00
14.00 - 16.30
10.00 - 13.00
17.30

Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
Gespreksavond Mystiek - Kees Haas
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Baanloos … en dan?
Windkracht 95
De Bovenkamer
Warm onthaal

09.30 - 13.00
16.00 - 18.00
15.00 - 17.00
09.30 - 13.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
14.00
14.00 - 16.30
20.00
10.00 - 13.00

Boekenmarkt en weggeefwinkel
ZaMiBo met live-muziek
Kliederkerk
Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Huis vol verhalen
Windkracht 95
Move with Grace
De Bovenkamer

09.00 -12.00
15.00 - 16.30
09.30 - 13.00
19.30 - 21.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
14.00 - 16.30

Repair Café
Zin op zondag - Piet van Veldhuizen
Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
Gespreksavond Mystiek - Kees Haas
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Windkracht 95

donderdag 23
vrijdag 24
zaterdag 25
zondag 26
maandag 27
dinsdag 28
woensdag 29
donderdag 30

20.00 - 22.00
10.00 - 13.00
17.30
20.00 - 22.00

Inspiratiebijeenkomst 'Helden van Nu' met Pauline Seebregts
De Bovenkamer
Warm onthaal
Filmavond 'Just Mercy'

09.30 - 13.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
14.00 - 16.30
20.00
10.00 - 13.00

Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Windkracht 95
Move with Grace
De Bovenkamer

19.00 - 21.00
09.00 - 12.00
15.00 - 16.00
09.30 - 13.00
19.30 - 21.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
14.00 - 16.30
10.00 - 13.00

Nokkiebeurs
Nokkiebeurs
Luchtfietsen Leen de Boer
Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
Gespreksavond Mystiek - Kees Haas
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Windkracht 95
De Bovenkamer

09.30 - 13.00
16.00 - 18.00
15.00 - 17.00
09.30 - 13.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
09.30 - 13.00
14.00 - 16.30
20.00
10.00 - 13.00
17.30
20.00 - 22.00

Boekenmarkt en weggeefwinkel
ZaMiBo met live-muziek
Kliederkerk
Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Baanloos …. en dan?
Windkracht 95
Move with Grace
De Bovenkamer
Warm onthaal
Les feuilles mortes’, chansons d’automne, Pieter Stehouwer

OKTOBER
vrijdag 1
zaterdag 2
zondag 3
maandag 4
dinsdag 5
woensdag 6
donderdag 7
vrijdag 8
zaterdag 9
zondag 10
maandag 11
dinsdag 12
woensdag 13

donderdag 14

vrijdag 15

zaterdag 16
zondag 17
maandag 18
dinsdag 19
woensdag 20
donderdag 21
vrijdag 22
zaterdag 23
zondag 24
maandag 25
dinsdag 26
woensdag 27
donderdag 28
vrijdag 29
zaterdag 30

09.00 -12.00
15.00 - 16.30
09.30 - 13.00
19.30 - 21.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
14.00 - 16.00
10.00 - 13.00

Repair Café
Zin op Zondag - Willemijn Jonkers
Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
Windwijzer college 'muziek' (invulling volgt)
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Kinderfilm Finding Nemo
De Bovenkamer

18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
14.00
14.00 - 16.30
10.00 - 13.00
17.30
20.00 - 22.00
10 00 - 16.00

Tegenlicht
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Huis vol verhalen
Windkracht 95
De Bovenkamer
Warm onthaal
Gastvrijdag met film 'Adam'
Creatieve Verwendag

09.30 - 13.00
19.30 - 21.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
20.00 - 22.00
14.00 - 16.30
10.00 - 13.00
17.00 - 20.00

Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
Windwijzer college 'muziek' (invulling volgt)
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Escaperoom
Windkracht 95
De Bovenkamer
Dag van de Dialoog - een gesprek aan tafel

NOVEMBER
maandag 1
dinsdag 2
woensdag 3
donderdag 4
vrijdag 5
zaterdag 6
zondag 7
maandag 8
dinsdag 9

Start verkoopexpositie Cor van Maarleveld en Joop van Dorp
09.30 - 13.00
18.00 - 20.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30

Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
Tegenlicht
De Bovenkamer
De Buurtkamer

woensdag 10
donderdag 11
vrijdag 12
zaterdag 13
zondag 14
maandag 15
dinsdag 16
woensdag 17
donderdag 18
vrijdag 19
zaterdag 20
zondag 21
maandag 22
dinsdag 23
woensdag 24
donderdag 25
vrijdag 26
zaterdag 27
zondag 28
maandag 29
dinsdag 30

09.30 - 13.00
14.00 - 16.30
10.00 - 13.00
17.30

Baanloos …. en dan?
Windkracht 95
De Bovenkamer
Warm onthaal

09.30 - 13.00
16.00 - 18.00
15.00 - 17.00
09.30 - 13.00
19.30 - 21.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
14.00
14.00 - 16.30
10.00 - 13.00
12.30 - 15.00
20.00
09.00 -12.00
15.00 - 16.30
09.30 - 13.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
14.00 - 16.30
10.00 - 13.00
17.30
20.00 - 22.00

Boekenmarkt en weggeefwinkel
ZaMiBo met live-muziek
Kliederkerk
Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
Windwijzer college 'muziek' (invulling volgt)
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Huis vol verhalen
Windkracht 95
De Bovenkamer
Lunch en introductie ‘Levensboeken schrijven’
Verkoopavond schilderijen Cor van Maarleveld en Joop van Dorp
Repair Café
Zin op zondag - Frank Kazenbroot
Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Windkracht 95
De Bovenkamer
Warm onthaal
Gastvrijdag met film 'Das Vorspiel'

09.30 - 13.00
19.00 - 21.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30

Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
Windwijzer college 'economie voor dummies'
De Bovenkamer
De Buurtkamer

14.00 - 16.30
10.00 - 13.00

Windkracht 95
De Bovenkamer

DECEMBER
woensdag 1
donderdag 2
vrijdag 3
zaterdag 4

zondag 5
maandag 6
dinsdag 7
woensdag 8
donderdag 9
vrijdag 10
zaterdag 11

zondag 12
maandag 13
dinsdag 14
woensdag 15
donderdag 16
vrijdag 17
zaterdag 18
zondag 19
maandag 20
dinsdag 21
woensdag 22
donderdag 23
vrijdag 24
zaterdag 25
zondag 26
maandag 27
dinsdag 28
woensdag 29
donderdag 30
vrijdag 31

09.30 - 13.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
09.30 - 13.00
14.00 - 16.30
10.00 - 13.00
20.00 - 22.00
09.30 - 13.00
10.00
16.00 - 18.00
15.00 - 17.00
09.30 - 13.00
19.00 - 21.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30
14.00 - 16.30
14.00
10.00 - 13.00
17.30

Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Baanloos …. en dan?
Windkracht 95
De Bovenkamer
Filmavond 'Sorry, we missed you'
Boekenmarkt en weggeefwinkel
Workshop Kerststukjes
ZaMiBo met live-muziek
Kliederkerk
Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
Windwijzer college 'economie voor dummies'
De Bovenkamer
De Buurtkamer
Windkracht 95
Huis vol verhalen
De Bovenkamer
Kerst Warm onthaal

09.00 -12.00
15.00 - 16.30
09.30 - 13.00
10.00 - 13.00
12.45 - 15.30

Repair Café
Zin op zondag - Alain Verheij en Broeder Dieleman
Inloop - koffieochtend - boekenmarkt - weggeefwinkel - soep
De Bovenkamer
De Buurtkamer

10.00 - 13.00
19.00 - 22.00

De Bovenkamer
Kerstavond

Najaar-2021

2. Cultuur en creativiteit
14 oktober / Les feuilles mortes, chansons de automne
Oud-docent Frans Pieter Stehouwer, zal ons een avond lang verschillende
chansons laten horen die over de herfst gaan en daar het een en ander bij
vertellen. Misschien worden er ook nog enkele chansons live gezongen.
Een goed glas wijn en een stukje Franse kaas zullen niet ontbreken.
- Op donderdag 14 oktober om 20.00 uur - kosten € 7,50 (incl. koffie en thee) - aanmelden:
aanmelden@dewindwijzer.nl

20 oktober - Gratis naar de film in de herfstvakantie ‘Finding Nemo’
In de herfstvakantie gratis naar deze populaire familiefilm vol spanning en humor.
Vader of moeder, opa of oma mogen meekomen. In de pauze is er wat lekkers te
drinken en te snoepen.
- Op woensdag 20 oktober om 14.00 uur – toegang gratis – aanmelden via
aanmelden@dewindwijzer.nl

3 november - Escaperoom Terra
Een groep jongeren uit Gouda speelt een voorstelling waarin d.m.v.
improvisaties, dans, tekst, muziek, spel en clownerie wordt gezocht naar
wat ervoor nodig is om uit de ‘escaperoom’ van de klimaatdilemma’s te
ontsnappen. Een serieuze voorstelling over actuele problemen, maar niet
zonder hoop en humor.
- Op woensdag 3 november om 20.00 uur - kosten € 5,Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
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11 december - Workshop ‘kerststukjes’
Onder leiding van Jacolien van Oosten en Jacoline Wapenaar kan er weer een kerststuk gemaakt worden.
Voor de benodigde materialen wordt gezorgd.
- Op zaterdag 11 december - van 10.00 tot 12.00 uur - Kosten: € 10 - aanmelden via
aanmelden@dewindwijzer.nl

12
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3. Filmavonden
24 september - Just Mercy
Een zwarte man is na een oneerlijk proces tot de doodstraf veroordeeld. Een
ambitieuze net afgestuurde zwarte advocaat gaat zich inzetten voor hem en anderen.
Gaat het hem lukken om het tij te keren? Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal.

29 oktober – Adam (plus maaltijd Gast-vrijdag)
Een jonge vrouw zwerft door Cassablanca. Ongehuwd zwanger. Sex voor het huwelijk
is verboden in Marokko. Waar vindt ze onderdak, steun en hulp?

26 november - Das Vorspiel (plus maaltijd Gast-vrijdag)
Het leven van een conservatoriumdocent lijkt volledig op orde. Een
gemotiveerde talentvolle student, een huwelijk dat in orde lijkt.
Steeds wordt er echter een laagje afgepeld. Wat zal er overblijven?

10 december - Sorry we missed you
Deze film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal over een gezin
dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland.
Hij laat je meevoeren in een wereld van flexwerken( en dat betekent
uitbuiting!)
- films op de genoemde data - aanvang 20.00 uur – kosten € 6,-- incl.
koffie/thee en drankje na afloop.
- Op 29 oktober en 26 november is er een maaltijd voorafgaand aan de
film – start maaltijd 18.00 uur kosten € 13,50 voor maaltijd en film –
aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
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4. Maatschappelijke thema’s
‘Baanloos…en dan?’
Op de tweede woensdagmorgen van de maand is er een coach aanwezig om
baanlozen individueel een uurtje coaching te geven. Daarnaast kunnen de
aanwezigen met elkaar in gesprek gaan.
- Op 8 september (Sigrid van der Laan), 13 oktober (Lukina van der Werf), 10 november (Alfred
Wald) en 8 december (Anneke van der Sar) - van 09.30 tot 13.00 uur kosten € 2,50 per keer (incl. koffie en thee) – aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Odensehuis De Bovenkamer Vlaardingen
Odensehuis De Bovenkamer is een inloop- en informatiecentrum voor mensen met
lichte dementie en hun naasten. De bezoekers ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen
uit en nemen deel aan activiteiten waarin de kwaliteit van leven centraal staat. De
Bovenkamer organiseert ook gespreksgroepen en informatieavonden voor kinderen
van mensen met dementie. Om deel te nemen is geen officiële diagnose of indicatie vereist.
Iedereen die met dementie te maken heeft, is van harte welkom.
Alle informatie vindt u op www.de bovenkamer.info en www.facebook.com/debovenkamerNWN
of gewoon door te bellen naar 06 15 37 14 74. Odensehuis De Bovenkamer wordt ondersteund
door de gemeente Vlaardingen.
- de bijeenkomsten zijn iedere dinsdag en donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur - wij vragen
een bijdrage van € 2,50

Windkracht 95
Het kinderproject Windkracht 95 geeft kinderen tussen 8 en 12 jaar een extra
steuntje in de rug. Met diverse leuke activiteiten stimuleren we hun talent, helpen
we kinderen zichzelf te ontplooien en kweken we zelfvertrouwen. Zo zijn ze beter
voorbereid op de toekomst. We richten ons in het bijzonder op kinderen die het thuis
niet al te breed hebben, maar in principe is ieder kind welkom.
Voor informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met: Miranda Hoogeveen, via 06 24 23 06
97, email: windkracht95@dewindwijzer.nl of een bezoekje aan www.windkracht95.nl
- woensdagmiddag van 14:15 tot 16.30 uur – deelname is gratis voor kinderen uit Vlaardingen –
aanmelden via windkracht95@dewindwijzer.nl
14
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Het Repair Café
Het Repair Café geeft kapotte spulletjes een tweede leven. Zo hoeven ze niet
te worden weggegooid. Kundige vrijwilligers gaan zoveel mogelijk samen met
bezoekers aan de slag om iets weer in orde te krijgen. Gezellig en leerzaam tegelijk.
Iets laten herstellen of repareren kan op iedere derde zaterdag van de maand tussen
9.00 – 12.00 uur. Onze vrijwilligers staan voor je klaar. We vragen wel van tevoren
even een afspraak te maken.
- Op zaterdag 18 september, 16 oktober, 20 november en 18 december – van 09.00 tot 12.00 uur – vooraf
aanmelden via 010 – 434 78 87

Creatieve verwendag
Op zaterdag 30 oktober kun je in vijf workshops kennismaken
met percussie, zang, knutselen, fotografie en creatief schrijven.
Mét lunch!
- Op zaterdag 30 oktober van 10.00 tot 16.00 uur - deelname aan
de dag en de lunch zijn gratis - graag opgave vooraf (voor de hele
dag!) via aanmelden@dewindwijzer.nl

Dag van de Dialoog
Op 4 november gaan mensen van verschillende achtergronden en leeftijden in
De Windwijzer met elkaar aan tafel en in gesprek over het thema: ‘Veelkleurig
Vlaardingen’ Eet en praat je mee?
- Op donderdag 4 november, vanaf 17.30 uur - deelname is gratis – aanmelden via
aanmelden@dewindwijzer.nl
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5. Winkels en markten
Boekenmarkt
De boekenmarkt in De Windwijzer is de grootste tweedehands
boekenmarkt in de regio Waterweg-Noord. Op onze bovenverdieping
wachten duizenden goede boeken op een nieuwe eigenaar. Het
assortiment is breed en divers, voor elk wat wils. De prijzen houden we
bewust laag. Boeken inspireren en verrijken je kennis, neem daarom
gerust eens een kijkje. Het is ook mogelijk om boeken thuisbezorgd te krijgen.
Inlichtingen: Tinie Nobel, tel. 010 434 20 72.
- elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur/ 2e zaterdag van de maand 11 september, 9 oktober,
13 november en 11 december

Weggeefwinkel
Wat de één niet meer nodig heeft, maakt een ander juist blij. Met die gedachte
openen we elke maandagochtend onze weggeefwinkel. Goede spullen krijgen
bij ons een tweede leven. Het meeste mogen mensen gratis meenemen,
maximaal zeven artikelen per keer. Soms is een artikel toch geprijsd. Heb
je spullen die je aan de winkel zou willen afstaan? Graag! Inleveren kan ’s
ochtends van maandag tot en met donderdag.
- elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur/ 2e zaterdag van de maand 11 september, 9 oktober, 13
november en 11 december

Oude kranten!
Op elke tweede zaterdag in de maand kunt u van 09.30 tot 12.00 uur op het Verploegh
Chasséplein oude kranten inleveren.
- 2e zaterdag van de maand, 11 september, 9 oktober, 13 november en 11 december

1 en 2 oktober - Nokkiebeurs
Op de Nokkiebeurs vinden tal van kinderspulletjes een nieuwe eigenaar. Denk aan kleding,
speelgoed, bedjes, poppenhuizen of kinderfietsen. Veelal zijn de spullen in uitstekende staat,
de meeste kinderen dragen of gebruiken ze maar kort. De Nokkiebeurs vindt tweemaal per jaar
16
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plaats, in de lente en in de herfst. De prijzen zijn scherp en met de opbrengst
steunen we een goed doel. Kan het mooier?
Op woensdagavond, donderdag, donderdagavond en vrijdag voorafgaand aan
de beurs kan er kleding en speelgoed etc. ingeleverd worden.
- vrijdag 1 oktober van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 2 oktober van 9.00 tot
12.00 uur – Houd voor de Nokkiebeurs ook de informatie op Facebook in de
gaten: www.facebook.com/nokkiebeurs. Voor vragen over de Nokkiebeurs kun je
terecht bij Rianne van Dorp (vandorpr@gmail.com) of Dieke Franssen (diekefranssen@gmail.com)

6. Maaltijden
Warm Onthaal
Met elkaar eten geeft mooie gesprekken. Tweemaal per maand organiseert De Windwijzer om die reden een
avondmaaltijd onder de naam Warm Onthaal. We serveren een driegangenmenu voor
€ 5,00. Vrijwilligers staan achter het fornuis. Je ontmoet nieuwe mensen en bent er even helemaal uit. Het
Warm Onthaal staat iedere tweede en vierde donderdag van de maand op het programma, de inloop start
om 17.30 uur.
- elke 2e en 4e donderdag van de maand, vanaf 17.30 uur – kosten € 5,–
- aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

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. Vooraf aanmelden
is dan ook noodzakelijk. De film bezoeken zonder aan de maaltijd deel te nemen kan natuurlijk ook.
- op de laatste vrijdag van de maand, 20.00 uur, start maaltijd: 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) - kosten :
€ 6 per filmbezoek (inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een drankje na afloop) en €
13,50 voor maaltijd + film - aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
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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. 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
18

Najaar-2021

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.

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
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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
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 info@
dewindwijzer.nl - www.dewindwijzer.nl
Coördinator Diaconaal Werk: Rob van Herwaarden, rvanherwaarden@dewindwijzer.nl,
06 42 40 63 50
Coördinator Missionair Werk: vacature
Locatiecoördinator: Paul Burger, paulburger@dewindwijzer.nl, 06 22 94 72 31
Coördinator Verhuur: Ada Pellearts, verhuur@dewindwijzer.nl of ada.pellearts@gmail.com

7. Maandelijkse Nieuwsbrief
Als u op de hoogte gehouden wilt worden van het maandelijkse programma kunt u zich
abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Ook handig voor activiteiten die pas gepland 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.
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Wij zijn een ambachtelijke bouwer met moderne
materialen en technieken.
Gespecialiseerd in restauratie van (rijks)monumenten c.q oude woningen/panden.

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.

