Programmaladder
De Windwijzer
1 april - 15 mei
Tot aan de zomer verschijnen er drie programmaladdertjes, gewoon om iets makkelijker te kunnen inspelen
op de actualiteit van de alledag. In het laddertje een selectie van activiteiten die de komende tijd in De
Windwijzer geprogrammeerd staan. Voelt u zich daarbij van harte uitgenodigd. Voor alle activiteiten van De
Windwijzer, kijk op www.dewindwijzer.nl

Graag van tevoren aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
Voxtet zingt koralen oa. uit de Mattheuspassion.
Het vocaal ensemble Voxtet uit Amersfoort geeft een concert van a capella koormuziek, met o.a. koralen uit de Mattheuspassion. Ook zijn er intermezzi van cello solo.
•
Vrijdag 8 april om 20.00 uur. Kosten € 7,50.
•
Vooraf aanmelden via: aanmelden@dewindwijzer.nl vinden wij fijn.

Opening foto-expositie Rob van Herwaarden
Vlak voor zijn pensionering als diaconaal consulent exposeert Rob van Herwaarden
met foto’s, waarbij hij 12 jaar De Windwijzer in beeld brengt.
•
Opening op zaterdag 9 april om 15.15 uur

ZaterdagMiddagBorrel (ZaMiBo)
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. Van harte welkom.
•
Zaterdag 9 april van 16.00 – 18.00 uur

Tegenlicht – Time Rebels
Tijdens deze bijeenkomst wordt er een uitzending van Tegenlicht bekeken, gegeten
en wordt erover doorgepraat. Deze keer staat de vraag ‘Hoe zullen de kinderen van de
toekomst zich ons herinneren?’ centraal.
•
Maandag 11 april om 18.00 uur, vrijwillige bijdrage.

Kees Posthumus vertelt ‘Pasen in fragmenten’ (In de Bethelkerk)
Kees Posthumus en Henk van Glabbeek spelen in de Bethelkerk de voorstelling ‘Pasen
in fragmenten’, zes indringende verhalen rond Pasen met meditatieve Oosterse
muziek op Perzische instrumenten.
•
Woensdag 13 april om 20.00 uur in de Bethelkerk. Kosten € 10,--

Repaircafé
In het Repair Café in de Windwijzer kunt u kapotte spulletjes of andere zaken waar
iets mis mee is, laten repareren. Zo zijn ze weer bruikbaar en hoeven ze niet te worden weggegooid.
•
Zaterdag 16 april 2022 van 09.30 tot 12.00 uur

Vlaardingse Joey Roukens - componist en musicus
Joey Roukens is een Nederlands componist en getogen in Vlaardingen. Joey zal ons
meenemen op zijn reis door muziekland. Hij zal ons zijn muziek laten horen, vertellen over het vak van de componist en zelf muziek maken.
•
Donderdag 21 april om 19.30 uur. Kosten: € 7,50.

1e Windwijzer Schaakdag
Op deze zaterdag organiseert De Windwijzer met Bas van Driel de ‘1e Windwijzer
Schaakdag’. Bas speelt dan een simultaanspel tegen 10-15 andere spelers. Daarnaast
is er gelegenheid voor beginnende en gevorderde schakers om op de gebruikelijke
manier het schaakspel te spelen.
•
Zaterdag 23 april van 13.30 tot 17.00 uur, vrijwillige bijdrage

Zin op Zondag met Bahram Sadeghi
Over het ‘vlindereffect’ dat Sadeghi in Nederland deed belanden schreef hij een boek.
‘De aanslag die onze levens veranderde‘ gaat over lotsbestemming en overgeleverd
zijn aan toevalligheden. Aan de hand van de levensverhalen van vier verstekelingen
wordt duidelijk hoe ingrijpend de vlucht naar een ander land kan zijn.
•
Zondag 24 april om 15.00 uur, vrijwillige bijdrage

Filmavond - ‘Nomadland’
In Nomadland volgen we weduwe Fern die met haar camper dwars door Amerika
reist. Ze ontmoet onderweg verschillende ‘soortgenoten’ die allemaal hun eigen
levensverhaal hebben. De ‘nomaden’ worden gespeeld door echte mensen (geen
acteurs) en dat maakt de film nog indrukwekkender.
•
Vrijdag 29 april om 20.00 uur, kosten € 6,--

Kinderfilm ‘Mees Kees op de planken’
Kom jij in de meivakantie ook kijken naar de leuke kinderfilm ‘Mees Kees op de
planken’. Dat zouden we leuk vinden. De film is geschikt voor alle leeftijden.
•
Woensdag 4 mei om 15.00 uur

Voorstelling ‘De Trein’
Het Pauluskoor geeft op 4 mei een voorstelling in de Stadsgehoorzaal met als titel
‘De Trein’. Het gaat over een oudere Joodse man en zijn echtgenote die met een trein
reizen, stil komen staan en hun gedachten gaan terug naar het jaar 1943, toen zij
eveneens in een stilstaande trein zaten.
•
Op 4 mei, 21.00 uur, kaarten te bestellen via de www.stadsgehoorzaal.nl   

Boekbespreking ’De Keuze’ van Edith Eva Eger
Edith Eva Egar werd gedeporteerd naar Auschwitz, moest voor Mengele dansen,
maar haar levenshouding hielp haar te overleven. Susan van der Ploeg en Jan de
Geus willen graag in een kleine groep spreken over haar keuzes en onze eigen keuzes.
Het is wel noodzakelijk het boek van tevoren te lezen.
•
Maandag 9 mei om 19.30 uur; Aanmelden gewenst via aanmelden@
dewindwijzer.nl

Lezing Frits De Lange
Frits de Lange verzorgt voor ons een lezing naar aanleiding van zijn boek ‘Eindelijk
volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft’. Dit wordt afgewisseld met
eigenwijze en ontroerende songs over wijsheid en ouderdom, gezongen door Eessa
Frieman.
•
Woensdag 11 mei om 19.30 uur, kosten € 5,--

Opening expositie ‘Symbiose & Co-existentie’
De tentoonstelling toont zeer uiteenlopende kunstwerken van 6 kunstenaars uit Noord
Macedonië, India, Oostenrijk, Canada, Noord Ierland en Nederland (gastcurator Zhanhong Liao) Met de ideeën van menselijkheid en solidariteit wordt deze tentoonstelling
een evenement van het verbinden van mensen en het delen van liefde.
•
Zaterdag 14 mei om 15.15 uur

ZaterdagMiddagBorrel (ZaMiBo)
Op elke 2e zaterdag van maand de ZaterdagMiddagBorrel, met een drankje, een klein
hapje en wat kleinschalige livemuziek. Deze keer met de nachtburgemeester van
Vlaardingen Leo IJdo. Van harte welkom.
•
Zaterdag 14 mei van 16.00 – 18.00 uur

Zin op Zondag met Fokke Obbema
In 2017 stond het hart van Fokke Obbema stil, was hij heel even dood. Als redacteur
schreef hij erover, kreeg veel reacties en nu praat hij met veel mensen over: ‘Wat is de
zin van ons leven?’
•
Zondag 15 mei om 15.00 uur, vrijwillige bijdrage

www.dewindwijzer.nl

