
De eerste Windwijzerpubquiz
Op 13 oktober wordt de eerste Windwijzerpubquiz ‘live’ gehouden. Machiel Blok zal 
ons langs een aantal vragen loodsen die soms makkelijk en soms moeilijk zijn, maar 
altijd ‘te doen’. Het thema van de quiz is ‘muziek’, oude muziek, nieuwe muziek, 
bekende muziek en onbekende muziek. 
We spelen in groepjes van 4 personen. Je kunt je als groep aanmelden en ook indivi-
dueel. Als je je individueel aanmeldt kun je bij anderen aansluiten en ter plaatse een 
groepje vormen. Aanmelden is gewenst: aanmelden@dewindwijzer.nl.  
De entree is gratis. 
• Donderdag 13 oktober om 20.00 uur

Zin op Zondag – Marga Haas - De taal van je dromen
‘Dromen zijn bedrog’, zegt de volksmond. Maar dromen kun je ook zien als een brief 
van je ziel aan jou. Over hoe jij tot je bestemming komt en wat je daarvoor nodig 
hebt. Alleen worden die brieven niet in keurig Nederlands geschreven. De ziel spreekt 
in beeldtaal, in symbolen. Een taal die we niet meteen verstaan, maar die we, als we 
er aandacht aan schenken, gaandeweg leren begrijpen.
Op 16 oktober vertelt theologe Marga Haas over de betekenis van dromen en geeft zij 
de gouden sleutel voor het verstaan van hun boodschap.
• Zondag 16 oktober van 15.00 – 16.00 uur 

Groen in ’t Hof 
Leen van der Lugt, de hovenier van Het Hof zal een groep van maximaal twintig 
mensen rondleiden in het voor ons allen bekende Hof. Hij zal ons vertellen over de 
geschiedenis van Het Hof, over de bomen en struiken die we tegenkomen, over pad-
denstoelen die in oktober te vinden zijn en als we het treffen ook over trekvogels die 
over Vlaardingen trekken in oktober. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl is 
gewenst. Deelname is gratis. 
• Donderdag 20 oktober. Aanvang 14.00 uur ter hoogte van Hofsingel 29

Kinderfilm Up
In de herfstvakantie draaien wij een kinderfilm Up. Een Disney-film over de gepensi-
oneerde ballonnenverkoper Carl. Hij stijgt de lucht in door duizenden ballonnen aan 
zijn huis te binden. Russell gaat per ongeluk met hem mee op een reis, die ze nooit 
verwacht hadden.
• Woensdag 26 oktober om 15.00 uur.

Gastvrijdag met film ‘The Hero’ 
Kaligraaf Rahim zit in Iran in de gevangenis. 3 jaar geleden ging zijn zakenpartner er-
van door. Rahim blijft achter met de schulden en de schaamte. Wanneer hij een paar 
dagen verlof krijgt wil hij die gebruiken om zijn schulden af te lossen. Een knappe film 
over goed en kwaad. De moeite zeker waard om te kijken.
• Vrijdag 28 oktober om 20.00 uur (€ 6,--); maaltijd vooraf om 18.00 uur  

(€ 7,50; aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl )

PROGRAMMALADDER 
15 OKTOBER – 31 DECEMBER
In dit laddertje een selectie van activiteiten die de komende tijd in De Windwijzer geprogrammeerd staan. 
Voel je daarbij van harte uitgenodigd. Voor alle activiteiten van De Windwijzer, kijk op www.dewindwijzer.nl

Zin op Zondag Alain Verheij – 18 december
Oude verhalen, wat zeggen die ons nog in deze donkere dagen voor kerst? In deze ad-
ventseditie van Zin op Zondag gidsen theoloog Alain Verheij en muzikant Laurens Collee 
ons van het donker richting het licht. Verheij doet niets liever dan Bijbelverhalen vertel-
len – in eigentijdse taal, aan een hedendaags publiek. Samen zoeken zij vertellend en 
zingend in de Bijbel naar dapperheid en warmte, revolutie, troost en Licht. Een advents-
middag vol verhalen en muziek om de week voor kerst op passende wijze in te luiden.
• Zondag 18 december van 15.00 tot 16.00 uur

Kerst Warm Onthaal 
Het bekende Warm Onthaal, maar dan wat uitgebreider en in een feestelijke kerst-
sfeer. U bent van harte uitgenodigd om aan te schuiven bij deze maaltijd.  
Kosten € 6,--. Aanmelden vanaf 12 december via aanmelden@dewindwijzer.nl 
• Donderdag 22 december om 17.00 uur.

Kerstavond 
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 te zingen etc. kom dan naar De 
Windwijzer. Met elkaar zullen we een avond maken van ontmoeten, plezier hebben, 
delen en nadenken. De avond is gratis. Een vrijwillige bijdrage is welkom. Aanmelden: 
via aanmelden@dewindwijzer.nl
• Zaterdag 24 december vanaf 19.00 uur

Film The Hope
Het Noorse drama ’Hope’ toont een liefdesverhaal van Anja en Tomas waar een crisis 
(ontdekking van een tumor bij Anja) de relatie onder druk zet. Het verhaal speelt zich 
af tijdens kersttijd. De regisseuse Maria Sondahl laat zien dat je liefde kan ervaren 
door te accepteren dat je wederzijds van elkaar afhankelijk bent. Een prachtige film 
die je meesleept en niet loslaat. 
• Vrijdag 29 december om 20.00 uur

Terugkerende activiteiten in De Windwijzer 
• Maandagochtend - Inloop, koffie, licht op de week, boekenmarkt en weggeefwinkel 
• Maandagavond - Van 19.00 tot 20.30 uur Boekenmarkt 
• Dinsdagochtend - Om 10.00 uur De Bovenkamer en vanaf 12.30 De Buurtkamer 
• Woensdagochtend - Vanaf 09.30 uur Het Wereld Atelier 
• Woensdagmiddag - Vanaf 13.00 uur de Ouderkamer en vanaf 14.15 uur Wind-

kracht95 
• Donderdagochtend - Om 10.00 uur de Bovenkamer 
• Zaterdagochtend - Van 09.30 tot 12.00 uur Boekenmarkt 
• 2e en 4e donderdag - Vanaf 17.00 uur Warm Onthaal 
• 2e zaterdag - Weggeefwinkel 
• 3e zaterdag - Vanaf 09.30 uur het Repair Café 
• 3e zondag - Vanaf 15.00 uur Zin op Zondag 
• 3e woensdag - Vanaf 14.00 uur Huis vol Verhalen

www.dewindwijzer.nl



Muziek bij de Buren 
Op zondag 27 november zijn wij ook gastheer voor ‘Muziek bij de buren’. In De Wind-
wijzer komt een lokale band, een zanger of een andere muzikant optreden. Als in een 
soort huiskamer. Je bent van harte welkom om naar die muziek te komen luisteren. 
Hou de website van De Windwijzer in de gaten voor meer informatie.
• Zondag 27 november 

Verantwoord koken met kerst 
De eerste avond op 28 november staat in het teken van voorbereiding van de kook-
workshop in december. Marcel Boers, kok, zal ons meenemen in wat verantwoord 
koken is. Is dit een modeterm? Is dit een term van de klimaatcritici? Is dit een culinai-
re term? Of zit het nog anders? En hoe doe je dat, verantwoord koken? En hoe doe 
je dat juist met Kerst? Of is dat nou juist een moment om ‘los te gaan’ en niet na te 
denken over wat verantwoord is.
Op 12 december zullen we in een kookworkshop de daad bij het woord voegen. Dan 
gaan we voorbereiden, koken en lekker eten.
• 28 november en 12 december (tijden en kosten volgen. Ruimte vrijhouden)

Film/ documentaire Navalny 
Op de avond voor de Dag van de Rechten van de Mens vertonen we de documentaire 
Navalny. In augustus 2020 wordt een vliegtuig omgeleid omdat een passagier aan 
boord doodziek wordt. Die passagier is Aleksej Navalny, de felste criticus van Vladimir 
Poetin, en leider van de Russische oppositie. Navalny wordt naar Duitsland geëvacu-
eerd. Daar bevestigden de autoriteiten dat Navalny met het zenuwgas Novistjok is ver-
giftigd. Maar hoe is dit gebeurd? En door wie is dit gedaan? Deze vragen vormen de 
kern van Navalny, een fly-on-the-wall documentaire die zich ontvouwt met het tempo 
van een thriller. Kosten: € 6,--
• Vrijdag 9 december om 20.00 uur 

Kerst Bloemschikken 
Zo vlak voor kerst kan er weer een kerstbloemstuk met natuurlijke materialen worden 
gemaakt. Voor de benodigde materialen wordt uiteraard gezorgd. De kosten bedragen 
€ 10, inclusief thee of koffie Aanmelden via: aanmelden@dewindwijzer.nl. 
• Zaterdag 10 december van 10.00 tot 12.00 uur

Kerstmarkt 
Op zaterdag 10 december van 14.00 tot 16.00 uur is er ook een kleine, maar zeer 
gezellige kerstmarkt in De Windwijzer. Zo maar wat kraampjes met wat gratis kerst-
spullen, een muziekje, warme chocola en natuurlijk een kerstkransje. Komt u ook? 
Van harte uitgenodigd!
• Zaterdag 10 december van 14.00 tot 16.00 uur

Kerstoptreden met Mainport Barbershop Singers
De Mainshop Barbersshop Singers is een Rotterdams mannenkoor dat 
vierstemmig a-capella zingt. Dit kerstoptreden is ook de muzikale af-
sluiting van een vierweekse zangworkshop. Een bijzondere avond waar 
naast verschillende kerstliederen ook andere mooie ballads en sfeer-
songs ten gehore worden gebracht. De toegang van de avond is vrij, bij 
de uitgang kunt u ons, met een vrije gift, tegemoetkomen in de onkos-
ten. Interesse in de zangworkshop van de MBS?  Voor meer informatie 
kijk je op www.barbershopsingers.nl              
• Donderdag 15 december om 19.30 uur

Expositie Martin Groen 
Zijn werk is een oase van kleur. Bloeiende velden en waterreflecties worden door de 
’s-Gravenzandse kunstenaar geschilderd in een sterk impressionistisch handschrift. 
Martin’s werk is open en uitnodigend. De zon als bron van licht is elke keer weer terug 
te vinden in de kleuren die de doeken tot leven brengen. Buiten zijn vrije werk maakt 
Martin groen ook werk in opdracht. 
• Van 28 oktober tot 6 januari

Hoe is het nu met ...
Op 29 oktober willen we een nieuw programma starten met als titel “Hoe is het nu 
met ……” Drie mensen nodigen we uit die werkzaam zijn geweest in Vlaardingen. We 
horen graag van hen hoe ze het werk in Vlaardingen beleefd hebben èn hoe het hen nu 
vergaat. Ook is er gelegenheid wat na te praten met hen. Als eerste drietal hebben we 
uitgenodigd drie predikanten t.w. Ds. Ab Haaima, ds. Kees Haas en ds. Geb van Doornik.
• Zaterdag 29 oktober om 15.00 uur

Vrouwen in de kunst
In een wereld waar mannen voor het grote publiek een prominente rol spelen neemt 
Adriana van der Weijden, kunsthistoricus, ons mee naar een herziene kunstgeschiede-
nis waarin vrouwen een eigen plaats hebben gekregen. Zij zal dat doen aan de hand 
van een verhaal, van beelden en van uitleg daarover. 
Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl is gewenst. De toegang is € 5,-
• Donderdag 3 november om 19.30 uur 

Beethoven
De naam Beethoven is meer dan bekend. Maar weer u ook wat van die 
bekende componist en weet u welke muziek hij heeft gemaakt? Kees 
Burger zal u met een interessante lezing veel over deze componist ver-
tellen en laten horen.
• Maandag 7 november om 19.30 uur

Franse Chansons
Na het succes van vorig jaar neemt Pieter Stehouwer ons weer mee in de prachtige 
klanken van de  franse chansons . Dit keer vertelt hij en laat hij vooral muziek horen 
van Juliette Gréco en Charles Trenet. Kosten € 5,-- per persoon.
• Woensdag 16 november om 19.30 uur

Zin op Zondag Willy Atema 
De natuur is een leermeester voor ons allen. Wat hebben een depressieve miskende 
Nederlandse kunstenaar, een Frans-Libanese-Syrisch-Amerikaanse lesbische kunstena-
res die pas laat in haar leven erkenning vond, een van jongs af blijmoedig levende 
homoseksuele en duurst verkopende Britse kunstenaar, en een zwarte Afro-Amerikaan-
se kunstenares met elkaar gemeen? Antwoord: Hun intense liefde voor de natuur. Willy 
Atema, Vlaardings cultuurhistorica, neemt ons mee in haar verhaal over hoe de natuur 
een bron van inspiratie is voor deze kunstenaars. Ook voor ons? Een beeldrijk verhaal.
• Zondag 20 november van 15.00 tot 16.00 uur

Gastvrijdag met film The Last Bus 
Deze film neemt je mee op de reis van de 90-jarige weduwnaar Tom Harper (Timothy 
Spall) van zijn woonplaats van de laatste vijftig jaar terug naar zijn geboorteplaats. In een 
strijd tegen de tijd, zijn leeftijd en het lot, begint Tom onverschrokken aan deze lange reis 
met zijn gratis buspas. The Last Bus is een hartverwarmende film over liefde en verlies. 
• Vrijdag 25 november om 20.00 uur (€ 6,--); maaltijd vooraf om 18.00 uur (€ 7,50; 

aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl )


