
Expositie Susan Ruiter

Susan Ruiter exposeert in De Windwijzer! In haar atelier aan de Hoogstraat 125 werkt zij 
dagelijks aan opdrachten en vrij werk. Zij houdt van de uitdaging om bekende vormen een 
gekke en ronde twist te geven. Door dit te combineren met een specifiek kleurgebruik en 
humor creëert zij haar eigen en unieke beeld.
• Van 7 januari tot en met 25 februari

Film ‘Encore’

Balletdanseres Élise loopt tijdens een voorstelling een blessure op en krijgt te horen dat 
ze waarschijnlijk nooit meer zal kunnen dansen. Ze moet haar leven een andere wending 
geven. Dat voert haar naar Bretagne waar ze een gezelschap voor moderne dans ontmoet. 
De nieuwe ervaringen wakkeren het vuur weer in haar aan. Zal ze toch weer kunnen 
dansen? Entree € 6,--
• Vrijdag 13 januari om 20.00 uur

Zin op Zondag - Klaas Driebergen – Bommel en de Bijbel

Marten Toonder nam in de verhalen over Olivier B. Bommel mens en maatschappij 
onder de loep. Klaas Driebergen, liefhebber en expert, komt vertellen welke spiegel ons 
wordt voorgehouden door de Heer van Stand, Bommel, als het gaat om de Nederlandse 
volksaard en het christelijke aspect daarvan. Over ethische en andere kwesties. Een mid-
dag vol herkenning?
• Zondag 15 januari om 15.00 uur

Windwijzer Vinyl – Lekker op zolder plaatjes draaien

CD, DVD of Spotify? Nee, even terug naar vinyl. Je eigen favoriete Lp’s of singles meene-
men naar de zolder van De Windwijzer. En daar, samen met andere muziekliefhebbers, 
luisteren naar prachtige muziek op vinyl en er met elkaar lekker over praten. Wat vind je 
dan zo mooi, welke herinnering heb je erbij, etc.? Doe je mee? We zien je wel verschijnen. 
• Donderdag 19 januari om 19.30 uur

Tegenlicht: de zon is van iedereen

Met elkaar bekijken we de Tegenlicht-uitzending ‘De zon is van iedereen’, waarin kunste-
naar Marjan van Aubel pleit voor een ‘solar democracy’. Op het moment dat zonnetechno-
logie gekoppeld wordt aan esthetiek en design, ontstaat een heel nieuw perspectief. 
En daarna spreken we met elkaar spreken over onderdelen uit het programma en hoe we 
zelf denken over de gedachten die naar voren worden gebracht. Entree bedraagt € 2,50. 
Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl
• Maandag 23 januari om 19.30 uur

Gastvrijdag met maaltijd en film ‘Supernova’

Twee mannen. Al 20 jaar samen. Een schrijver en een concertpianist. Ze maken samen 
een trip door Engeland. Ze bezoeken oude vrienden en belangrijke plaatsen. Eén van de 
mannen is dement aan het worden. Op deze misschien laatste reis samen zien we hun 
liefde maar ook hun problemen. Ze ruziën en kibbelen. Een mooie stille film met twee heel 
goede acteurs.
• Vrijdag 27 januari om 20.00 uur (€ 6,--); maaltijd vooraf om 18.00 uur (€ 7,50; aanmel-

den via aanmelden@dewindwijzer.nl

PROGRAMMALADDER 
1 JANUARI – 31 MAART 2023
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



Wat ruist daar door het struikgewas? Het is…”

Jeroen Verhoeff, (Groene Jeroen) vertelt, aan de hand van vele afbeeldingen, over kleine 

zoogdieren in onze directe omgeving. Een interessante lezing waarbij verbazing (‘… dat 

wist ik helemaal niet …’) de boventoon voert. Oftewel, een bijeenkomst die u niet mag 

missen. Entree bedraagt € 5,00.

• Maandag 30 januari om 19.30 uur

Leesgroep De Kampschilders van Jan Brokken

Met elkaar het nieuwe boek De Kampschilders van Jan Brokken bespreken als voorbe-

reiding voor de schrijversavond op 22 februari. Ook kunnen we vragen bespreken die 

op de 22e aan de schrijver gesteld kunnen worden. Er is nog geen vaste leesgroep in De 

Windwijzer, maar wie weet raak jij geïnspireerd om meer te lezen en samen te bespreken. 

Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

• Maandag 6 februari om 19.30 uur

Film in het kader van het Hemels Festival: Lourdes

Een rozenkrans die minitieus wordt afgegaan, een grot die zwanger is van zacht prevelen-

de, biddende mensen. Lourdes is hét bedevaartsoord bij uitstek dat ieder jaar miljoenen 

bezoekers kent. Via authentieke verhalen werpt de film een respectvolle en aangrijpende 

blik op de bedevaart-ervaring en haar mysterieuze impact op mensen. Kosten: 2 kaartjes 

voor 10 euro, één voor uzelf en één om weg te geven. U komt toch alleen? Dan 5 euro

• Vrijdag 10 februari om 20.00 uur

“De werkelijke omvang van de klimaatuitdaging”

Erik Barents houdt op bevlogen wijze een interessante lezing over wat het kwantitatief be-

tekent om per 2050 afscheid genomen te moeten hebben van alle fossiele brandstoffen en 

wat zijn de (on)mogelijkheden om die te vervangen. Een heldere uiteenzetting, waarover u 

zeker zult napraten! Entree bedraagt € 2,50. 

• Maandag 13 februari om 19.30 uur

MVO/ ZWO bijeenkomst in het kader van LBHTI

MOV/ZWO organiseren een avond over kerk, geloofsgesprekken en LHBTI onder begelei-

ding van Stichting WIJdekerk. Op deze avond kunt u met elkaar ervaringen uitwisselen. 

Daarnaast kan met elkaar ook het gesprek aangegaan worden. Nadrukkelijk zonder te 

sturen maar om open met elkaar te verkennen. U bent van harte welkom!

• Woensdag 15 februari om 19.30 uur

Zin op Zondag – Karel van Duijvenbooden – Erasmus, de dwarsdenker

Een nadere kennismaking, door Karel van Duijvenbooden, met misschien wel de meest 

beroemde Rotterdammer, Desiderius Erasmus; priester, theoloog, filosoof, schrijver en 

humanist. We worden deze middag meegenomen in de gedachtegang en levensvisie van 

Erasmus. Een levenshouding die nog steeds aan actualiteit niet heeft ingeboet en voor veel 

mensen en organisaties een inspiratiebron is.

• Zondag 19 februari om 15.00 uur

Leeskring Mystiek: drie avonden over de mystieke weg

Mystiek is de weg van menswording naar Gods beeld en gelijkenis. Onder leiding van Kees 

Haas en met gebruikmaking van zijn geschreven verhaal ‘Mystiek, een weg van menswor-

ding’ gaat u in gesprek met elkaar. Van harte welkom, niet alleen de vaste deelnemers, 

maar ook wie wel eens iets meer van mystiek wil weten. 

Opgave via aanmelden@dewindwijzer.nl

• Maandag 20 februari, 13 maart en 27 maart om 19.30 uur 

EXPOSITIE SUSAN RUITER 

OPENING 7 JANUARI OM 15.30 UUR



Schrijversavond met Jan Brokken

De bekende schrijver Jan Brokken komt vertellen over zijn nieuwste boek ‘De kampschil-

ders’, een aangrijpend boek over de Tweede Wereldoorlog, het jappenkamp, kunstenaars, 

Balinese cultuur, angst en redding. Mede op basis van een eerdere ervaring, is deze lezing 

van harte aan te bevelen. Entree € 10,-- Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

• Woensdag 22 februari om 20.00 uur

Gastvrijdag met maaltijd en film ‘Zee van tijd’

Lucas en Johanna zeilen met hun zoontje Kai de wereld rond. Op zee verandert alles, wan-

neer de ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt. In hun wanhopige pogingen om overeind 

te blijven, drijven de twee steeds verder uit elkaar. Veertig jaar later ontmoeten de vroege-

re geliefden elkaar weer en blijkt dat de tijd zeker niet alle wonden heeft geheeld...

• Vrijdag 24 februari om 20.00 uur (€ 6,--); maaltijd vooraf om 18.00 uur (€ 7,50; aan-

melden via aanmelden@dewindwijzer.nl)

Virtuele rondleiding ‘t Gilde Rotterdam

Vanuit uw stoel in De Windwijzer een indrukwekkende digitale rondleiding krijgen van 

Rotterdam in de jaren 50. Dat gaan we op 27 februari meemaken. Gids Betty Derks zal op 

vakkundige wijze de beelden met haar verhaal begeleiden en u ongetwijfeld vermaken. 

Kosten € 5,-- 

• Maandag 27 februari om 19.30 uur

Start Geuzenmaand

De Geuzenmaand wordt ook dit jaar in De Windwijzer geopend, dit maal door Kim Putters, 

voorzitter Sociaal Economische Raad en Hoogleraar Brede Welvaart aan de Tilburgse Uni-

versiteit.  Het thema van deze Geuzenmaand is ‘kwetsbare vrijheid’.  Een bijzondere avond 

van ontmoeting en bezinning die wordt omlijst met muziek. Op dezelfde avond wordt ook 

de Geuzenmaand fototentoonstelling geopend.

• Maandag 6 maart om 20.00 uur

Verwendag

Eindelijk mag het weer. Een verwendag voor mensen, die het niet breed hebben. Je lek-

ker laten verwennen door een kapster, een visagiste, een pedicure, een masseur of een 

schoonheidsspecialiste. Het hele programma wordt gratis aangeboden. Aanmelden via 

aanmelden@dewindwijzer.nl 

• Zaterdag 11 maart van 10.00 tot 16.00 uur

De tweede Windwijzer Pubquiz

Met een groepje van vier zoveel mogelijk vragen over Muziek van de Nederlandse grond 

goed beantwoorden? Dat is het doel van de tweede Windwijzer Pubquiz. Kom je ook 

meedoen? Alleen of samen met een groepje? Quizmaster Machiel Blok heet je van harte 

welkom. De entree bedraagt € 2,50. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

• Donderdag 16 maart om 19.30 uur

Het tweede Windwijzer Schaaktoernooi

Bas van Driel laat zich ook in 2023 uitdagen voor een schaaksimultaan door ervaren en 

minder ervaren schakers. Doet u of doe jij mee? Wie van schaken houdt, een serieuze 

pot wil spelen en tegen een doorgewinterde schaker wil schaken is van harte welkom. De 

entree bedraagt € 2,50. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

• Zaterdag 18 maart van 14.00 tot 16.00 uur



1 JANUARI – 31 MAART 2023

Zin op Zondag - Hedayatullah Amid – Kwetsbare vrijheid

Het zal je overkomen: fotojournalist bij de Olympische Winterspelen in Japan om daarna 
naar Afghanistan terug te keren – en gelijk de volgende dag de machtsovername door de 
Taliban mee te maken. Vervolgens via de chaos van het vliegveld van Kaboel uiteindelijk als 
vluchteling in Vlaardingen terechtkomen. Het overkwam Hedayatullah Amid. Het verhaal 
van een bijzondere fotograaf, met vooral veel van zijn indrukwekkende foto’s.
• Zondag 19 maart om 15.00 uur

Paas bloemschikken

Er kan, zo vlak voor Pasen, weer een paasbloemstuk worden gemaakt. Gezellig wat frö-
belen, kopje koffie en een mooi bloemstuk mee naar huis. Voor de benodigde materialen 
wordt gezorgd. Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl. 
Kosten € 12,50 per persoon.
• Zaterdag 25 maart van 10.00 – 12.00 uur

Stille film met LIVE orgelbegeleiding

In de Bethelkerk wordt de zwart-wit film ‘De Klokkenluider van de Notre Dame vertoond.  
Deze ‘stomme’ film, wordt muzikaal begeleid door de bekende Rotterdamse – en Doelen-
organist Geert Bierling. Een unieke ervaring, die u niet mag missen! (Een co-productie van 
de wijkgemeente Ambacht-Oost en De Windwijzer). Entree € 7,50, Locatie: De Bethelkerk, 
Burg. Verkadesingel 26
• Zaterdag 25 maart om 15.00 (in De Bethelkerk)

NokkieBeurs

De Nokkiebeurs is een tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs, waarvan de op-
brengst volledig naar wisselende goede doelen gaat. De beurs vindt twee keer per jaar 
plaats. 
• Vrijdag 31 maart van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 1 april van 09.00 tot 12.00 uur

• 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 Windkracht95
• Donderdagochtend - Om 10.00 uur de Bovenkamer
• Zaterdagochtend - Van 09.30 tot 12.00 uur Boekenmarkt
• 2e en 4e donderdag - Om 17.30 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


