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‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

Dit programmaboekje is mede mogelijk gemaakt door: 

Fairtrade, www.fairtradevlaardingen.nl
Rob van Herwaarden Fotografie, www.vanherwaarden-fotografie.nl
Vlaardings Energie Collectief, www.vlaardingsenergiecollectief.nl
Lentiz Geuzencollege Vlaardingen, www.geuzencollege.nl 
Verhagen Concept, VVE bestuurder, www.bestuur-vve.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
Sportcentrum Polderpoort, www.polderpoort,nl
Food Innovation Academy, www.foodinnovationcompany.nl
Geuzenmaand, www.geuzenmaand.nl
Di Più, Paul Burger, www.di-piu.nl
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1-2019

Inleiding 

Dit programmaboekje bevat een beknopt, maar wel zo compleet mogelijk overzicht van wat u in 
de maanden januari t/m juni 2019 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 verschijnende digitale nieuwsbrief. Een 
mail naar nieuwsbrief@dewindwijzer.nl is ook voldoende. 

Hiermede 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. 

Reserveren en/of aanmelden voor een programmaonderdeel kan via info@dewindwijzer.nl of 
telefonisch via 010 - 4347887. De vermelde toegangsprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief 
een kopje koffie of thee vooraf. 
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‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

De Windwijzer, een bijzonder huis 

De Windwijzer is een centrum voor ontmoeting, bezinning en 
dienstverlening. Een huis waar men terecht kan voor een kop koffie 
en ontmoeting, waar aandacht voor elkaar is. De Windwijzer wil een 
plek zijn waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Een 
huis met veel verschillende activiteiten en mogelijkheden. In dit 
programmaboekje ziet u en herkent u de veelheid van activiteiten, 
een grote verscheidenheid. Van maaltijden tot weggeefwinkel, van 
tweedehands boekenmarkt tot film- en schrijversavonden.

In De Windwijzer staan we open voor mensen met hun vragen, hun ideeën maar zeker ook voor hun 
inspiratie en spiritualiteit. Het is een plek waar de verhalen uit de bijbel mogen klinken. Waar stadslezingen, 
debatten, gespreksgroepen en cursussen georganiseerd worden. Een plaats voor kleine concerten, voor 
(solo)toneel, kunstlezingen, exposities, en activiteiten voor mensen die op zoek zijn naar een baan. Een plek 
waar ook een kaars kan worden aangestoken in het stiltecentrum. De Windwijzer, wees en voel u welkom.

Indien u denkt dat u ook iets kunt bijdragen aan De Windwijzer, als vrijwilliger of met een programma-
activiteit, schroom niet om met ons contact op te nemen. Dat geldt ook wanneer u de grote zaal of een of 
meer van onze kleine zalen wilt huren. Bijvoorbeeld voor uitvoeringen, vergaderingen of een congres. Veel is 
mogelijk en bespreekbaar.

We kijken ernaar uit u in de komende maanden in De Windwijzer gastvrij te ontvangen en te ontmoeten. 

Namens het bestuur en de vele vrijwilligers wens ik u in 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. 
Wanneer  : dagelijks 09.00 - 14.00 uur en op de momenten dat er activiteiten zijn 

Koffieochtend – boekenmarkt en weggeefwinkel
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 en de Weggeefwinkel /Boekenmarkt bezoeken. 
Wanneer : elke maandag 09.30 - 12.00 uur 

Buurtkamer Vanaf 5 februari zal in De Windwijzer de Buurtkamer van start gaan. Een kop koffie, 
creatieve activiteiten, samen zingen of gewoon een gezellig praatje. Wanneer u iemand bent die 
graag anderen ontmoet, is de Buurtkamer een mooie plek. De Buurtkamer wordt mede begeleid 
door leerlingen van het Geuzencollege. 
Wanneer: Iedere dinsdag vanaf 5 februari om 12.00 uur is er een lunch voor diegenen die dat 
willen, na de lunch starten diverse activiteiten en staat de koffie tot een uur of vier klaar. 

Pastoraal spreekuur 
U kunt terecht voor een luisterend oor of een pastoraal gesprek met de coördinator. Hij is op dat 
tijdstip ook telefonisch bereikbaar om een afspraak met u te maken. 
Wanneer  : elke maandag 10.00 - 12.00 uur 

Diaconaal spreekuur 
Een diaken is aanwezig om u te woord te staan als u hulp zoekt bij problemen van financiële of 
praktische aard. 
Wanneer  : elke maandag 10.00 - 12.00 uur 
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‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

Spreekuur SchuldHulpMaatje Vlaardingen 
SchuldHulpMaatje koppelt vrijwilligers (maatjes) aan mensen die in 
financiële problemen zitten of dreigen te raken en daar zonder hulp niet 
meer uitkomen. Het maatje helpt de hulpvrager het overzicht over zijn/ 
haar schulden te krijgen, bij het treffen van betalingsregelingen voor kleine schulden, bij toeleiding naar 
de schuldhulpverlening of bewindvoering, budgettering enz. Op het spreekuur kunnen hulpvragers zich 
aanmelden en/of informatie krijgen. Voor meer informatie: www.schuldhulpmaatje.nl 
Wanneer  : 2e maandag van de maand van 10.00 tot 11.30 uur / 
   4e donderdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur 

A5 programmaboekje Windwijzer 01_2019_compleet.indd   6 20-12-18   14:21



7

1-2019

Exposities 

Schilderclub De Groene Kwast uit Maassluis
De schilderclub laat zeer divers werk zien, van figuratief tot abstract en van 
humoristisch tot serieus.
Het is een zeer kleurrijk geheel dat zal worden tentoongesteld.
Wanneer : van 5 januari 2019 tot 1 maart 2019
Opening : zaterdag 5 januari om 15.30 uur

Expositie in kader Geuzenmaand. 
Tijdens de Geuzenmaand wordt elk jaar stilgestaan bij het gedachtegoed van 
de Geuzen.  Op 10 december 2018 bestaat de Universele Verklaring van de 
rechten van de mens 70 jaar.  Het thema is in 2019: 70 jaar mensenrechten / 
100 jaar kiesrecht / 30 jaar kinderrechten. 
Doe mee aan de fototentoonstelling met het thema “Mensenrechten vier je”. De 
laureaat is nog niet bekend, maar het thema is breed, dus denk rustig na en maak een werk voor 
de tentoonstelling, of duik in je archieven om een werk te selecteren.  
Geen wedstrijd, amateurs en profs in het land kunnen eraan meedoen.
Stuur een digitale foto met naamsvermelding naar beaty1@gmail.com.  
De werken worden geprint op een formaat van 30 x 40 cm, staand of liggend.   
Doe mee, verspreid het nieuws via allerlei media.
Wanneer : van 2 maart tot 29 maart 2019
Opening : tijdens de openingsavond van de Geuzenmaand op woensdag 6 maart 2019
Insturen : het insturen van digitale foto’s kan tot 20 januari 2019

Een expositie over vluchtelingen en vrede
Deze expositie bestaat uit drie verschillende onderdelen van verschillende makers: 
- Generaties schilderen voor Vrede, 4 grote doeken die rondreizen door de stad
De kunstenaars van Stichting Zona Franca, samen met PAX Ambassade 
van Vrede Vlaardingen, en met de medewerking van VluchtelingenWerk, 
organiseerden het kunstproject “Generaties Schilderen voor Vrede”. Belangrijkste 
doel van dit project was het zoeken, met alle deelnemers, naar de eigen beelden van vrede en 
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‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

deze in gezamenlijke schilderijen te tekenen en te schilderen. Het resultaat: vier grote doeken vol beelden 
van vrede. Ze zijn een inspirerend cadeau voor de stad geworden, een cadeau waarbij verbintenis en 
betrokkenheid wordt gezocht met zo veel mogelijk Vlaardingers, maar  vooral met jongere generaties.  
Ze tonen belevenissen van vrede. Dromen van vrede die gekoesterd dienen te worden.
- Portretten van Vrede als onderdeel van de Portretten van Vlaardingen van Bojoura Stolz en Marleen Bos

- Collages over vluchtelingen van Ien Huisden-Broere
In 2015/2016 kwamen uit landen als Syrië en Eritrea grote groepen mensen naar Europa, op de vlucht 
voor oorlog en ellende. Beelden van lange rijen mensen lopend door Griekenland naar Macedonië op weg 
naar veiligheid en bescherming. Tegengehouden bij grensovergangen en door prikkeldraad, wachtend 
op overvolle stations, levend in tentjes in regen en wind. Schokkende beelden van een onvoorstelbare 
werkelijkheid die in de collages zijn verwerkt.
Wanneer : van 30 maart tot 24 mei 
Opening : zaterdag 30 maart om 15.30 uur

Expositie van 25 mei tot 12 juli. 
Nog geen exposant bekend 
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Overzicht activiteiten januari tot en met juni

1. Bezinning en spiritualiteit 

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. De bijeenkomsten zijn gratis, wel wordt aan het eind een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor het 
komende halfjaar zijn de volgende ‘Zin op Zondagen’ gepland:

Zin op Zondag 20 januari – De ziel onder de arm, over aandachtig leven en 
wankelmoed
“Zekerheden en onwrikbare meningen brengen ons vaak minder dan vragen en 
twijfel. In deze tijd wordt verwacht dat je een eenduidige mening hebt of weet 
wat er gedaan moet worden. Misschien pleit ik daarom wel voor de moed om te 
twijfelen. Om open te staan” (Désanne van Brederode). Met deze zin nodigen 
we Désanne van Brederode uit ons te vertellen over wankelmoed. De moed om te twijfelen, het 
even niet te weten. Even met onze ziel onder de arm lopen, kan juist een groot goed zijn. Want, 
waar brengen zekerheden en onwrikbare meningen ons eigenlijk? Wankelmoed, een open, 
ontvankelijke manier van in het leven staan. Is wankelmoedig leven te leren? Speelt geloven 
daarbij een rol? 

Zin op Zondag 17 februari - ‘niet waargebeurd maar wel waar’
“Ik zie mezelf als middelaar tussen traditie en nieuwere inzichten. Niet-gelovigen moeten ook geraakt 
worden en de verhalen kunnen begrijpen. Ze moeten zo overkomen dat iedereen voelt: dit is niet 
van vroeger, dit is van nu.” (Carel ter Linden in Trouw, 30 september 2018). In zijn boek ‘Bijbelse 
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miniaturen’ gaat Carel ter Linden op zoek naar de verborgen boodschap 
in bijbelse verhalen. Het gaat steeds om unieke, niet-historische, 
bééldende verhalen met een verborgen wijsheid, erop gericht hoe wij 
mensen kunnen leren hoe met deze aarde en alle leven om te gaan. Dit 
erfgoed van een oud volk, Israël, is ook cultureel erfgoed en dus niet 
alleen het exclusieve bezit van de kerk, maar ook van onze samenleving. 
Hoe zorgen we ervoor dat de verhalen hoorbaar blijven? Carel ter Linden 
blijft vragen stellen en daagt ons daarmee uit om opnieuw na te denken 
over de bijbelse verhalen en de betekenis van het christendom voor de tijd waarin we leven. 

Zin op Zondag 17 maart – De dag dat God 10 jaar werd
Kees van der Zwaard komt uit een protestants-christelijk nest en bezocht de School met den Bijbel. Anne de 
Vries was zijn profeet. Als jochie van 10 las hij diens Groot Vertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis en Reis 
door de nacht. De Kees van 10 voelde zich dapper en schuldig met David, was geduldig met Job, vreemdeling 
met Ruth, verdrietig en blij met Maria Magdalena, verliefd met Jan, op Trijntje, net als Jan in de ban 
van de opgemaakte Sylvia, die rookte, begerig en bang met Achan. En altijd dat verterende vuur van 
verlangen. Veertig jaar later is het tijd om die verhalen opnieuw te vertellen. Voor wat ze nu waard zijn.  
Hij doet dat in de voorstelling ‘De dag dat God 10 jaar werd’.

Kees is 10 jaar en komt uit een protestants nest.
Hij zit op de School met den Bijbel
Zijn hoofd zit vol verhalen.
En met bezorgdheid over de wereld.
De wereld, die hij natuurlijk wil redden.
Kees droomt van een wereld die klopt.
En over zichzelf als held.
Tot zijn vader zegt: dromen zijn niet rendabel.
Zoveel verhalen in dat kleine koppie.
Hoe overleeft het kind tussen droom en realiteit?
We kennen Kees van der Zwaard (Stichting de 7evende hemel) als theoloog-theatermaker die de oude 
verhalen opnieuw tot leven brengt. Voor deze voorstelling schreef hij zelf de tekst, de composities zijn van 
Hans Hasebos en de regie is van Cilia Hogerzeil.
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Zin op Zondag 19 mei – ‘wees lief voor de ziel van een gebroken mens’ - 
Leonard Cohen
Kan de spiritualiteit van de zanger Leonard Cohen voor ons een gids zijn? Frank 
Kazenbroot denkt van wel en opent in zijn boek ‘Wees lief voor deze ziel’ veertig 
vensters op de spirituele en religieuze kracht van Cohens poëzie. Ook luisteren 
we naar de liederen van Leonard Cohen.
Cohen bleef de joodse traditie, waarin hij geboren werd, altijd trouw maar 
hij onderzocht ook christelijke, boeddhistische en hindoeïstische tradities. 
Zelf volgde Cohen een mystieke weg en deelde dat via zijn liederen met zijn 
publiek. In zijn krachtige teksten worden motieven uit die oude tradities verweven met de 
ervaringen van een man van deze tijd. Seculiere en religieuze taal gaan in zijn liederen hand 
in hand waardoor thema’s als liefde, seks, eenzaamheid, pijn, genade, gebrokenheid, God en 
verlangen opnieuw gaan leven. 
Frank Kazenbroot (Schiedam 1958) was jarenlang kloosterling in de Abdij van Berne. 
Tegenwoordig is hij geestelijk verzorger in een gevangenis.

Kliederkerk 
Kerk en kliederen, past dat bij elkaar? Zeker wel! Kliederkerk is 
een nieuwe vorm van geloof beleven voor jong, maar zeker ook 
oud. Samen met je ouders, kinderen, opa en oma, vriendjes en 
vriendinnen ontdekken, vieren en eten rondom een Bijbelverhaal.
Kliederkerk Vlaardingen draait om vriendschap. Vriendschap binnen en tussen gezinnen, tussen 
kinderen en volwassenen en bovenal vriendschap met God. We zijn een Kliederkerk omdat ons 
leven vaak zo’n kliederboel is. Hoe vaak hebben we het niet helemaal goed voor elkaar, rommelen 
we maar wat aan of gaat er gewoon van alles niet zoals we het gepland hebben. We zijn een 
Kliederkerk omdat we geloven dat God ook in de kliederboel aanwezig is én schoonheid ziet. 
Welkom! Kliederkerk bestaat uit 3 onderdelen; samen ontdekken, samen vieren en samen eten. 
Dit alles doen we met kinderen en volwassenen bij elkaar. Elke maand staat er een verhaal 
centraal dat we samen ontdekken door creativiteit, vieren en eten. Kennis van de bijbel of geloof 
is helemaal niet noodzakelijk, nieuwsgierigheid wel! Meer informatie en foto’s vind je op onze 
facebookpagina: facebook.nl/KliederkerkVLD of mail naar kliederkerkvlaardingen@gmail.com.
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Wie : Alle leeftijden: gezinnen, opa’s en oma’s, kinderen
Wanneer  : tweede zondag van de maand: 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 
    12 mei en 9 juni van 15:00 tot 17:00 (incl. kleine maaltijd)
Kosten : Vrijwillige bijdrage voor het eten en materiaal
Aanmelden : (niet noodzakelijk, wel prettig) kliederkerkvlaardingen@gmail.com of via facebook

Meditatiekring 
Ook in het nieuwe jaar is er maandelijks de meditatiekring. Meestal 
mediteren we in twee delen. Een deel begeleide meditatie en een deel 
waarin we samen de stilte opzoeken, ondersteund met korte stukjes 
muziek. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen. Ook als je geen 
meditatie-ervaring hebt of eens een keer wilt aanschuiven. 
De begeleiding van de meditatiekring is in handen van Sjoerd Zwaan, 
emeritus-predikant en begeleider van meditatiekringen.
Kosten : € 5,-- per keer
Aanmelden   : info@dewindwijzer.nl
Wanneer       : iedere eerste woensdag van de maand op in ieder geval op 6 februari, 6 maart 
   en 3 april, telkens van 14.00 tot 15.30 uur. De eerste woensdagen van de maanden 
    mei en juni worden later afgesproken.

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.
Kosten : toegang vrij
Wanneer : derde woensdag van de maand: 16 januari, 20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei 
    en 19 juni, alle om 14.00 uur
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Meditatiecursus, kennismaken met de spirituele weg
Hoe kom ik dichter bij God of de Bron van het leven? Hoe leef ik gelukkiger en meer in balans? Vele 
mensen voor ons zijn in hun leven hier naar op zoek gegaan. Novicemeesters en coaches uit de 
christelijke traditie beschrijven hoe mensen die weg zijn gegaan; wat hen hielp en wat valkuilen 
blijken te zijn. In de cursus maken we kennis met de vijf stappen op de spirituele of geestelijke weg 
die zij onderscheiden en we voegen er een eigentijdse zesde stap aan toe.

We werken met de brochure ‘Afstemmen op de Eeuwige’, meditatie en bezinning op je geestelijke 
weg, waarin teksten en beelden uit de traditie ons de weg wijzen. Je zult merken dat ze je meer 
open maken om de Eeuwige en zijn weg met jou op het spoor te komen. De avonden starten 
met stilte en meditatie, zo ontdekken we telkens een stap op de geestelijke weg. Het laatste half 
uur zullen we onze leeservaringen met elkaar delen. Wat we vragen is het ‘commitment’ om de 
genoemde bijeenkomsten bij te wonen en de wens om samen met anderen te zoeken naar je 
eigen (geestelijke) weg. De brochure kan op de eerste avond worden aangeschaft voor € 7,50.

Begeleiding: Ds. Corinne Groenendijk, bestuurslid van Vacare (platform voor meditatief leven van 
de Protestantse Kerk) en schrijver van het boekje ‘Afstemmen op de Eeuwige’, begeleidster van 
reizen naar Iona en Taizé en predikant in Krimpen aan den IJssel.
Kosten : € 7,50 (introductieavond), € 25,-- voor de volgende vier avonden
Aanmelden : info@dewindwijzer.nl
Wanneer : introductieavond 29 januari van 20.00 tot 22.00 uur (los te volgen)
   vervolgavonden 12 februari, 19 maart, 9 april en 14 mei (als geheel te volgen)
   van 20.00 tot 21.45 uur

Leeskring ‘Thuiskomen in je oorsprong’, over de mystiek van Meister Eckhart (1260-
1327)
Wij geloven erg vanuit onszelf. Wij willen dat God ons rust, zekerheid, gezondheid en nog veel 
meer geeft. Ga maar na waar we om bidden. Maar God moet helemaal niets, zeggen de mystici 
door de eeuwen heen. Sluit God niet op in jouw behoeften. Voor je het weet, kun je niet meer 
‘zien’ wie Hij echt is. Wie is God dan echt? De ‘omgekeerde’ God: niet de God van onze behoeften, 
door ons ingekleurd, maar de God die voor alles naar ons verlangt. En ziet Hij maar een gaatje, 
dan komt Hij bij ons binnen. Dan ontvang je God zelf. Daar word je een heel mens van. Dat gaat 
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ver boven alle vervulling van je behoeften uit. Waarom verlangt God 
naar ons? Omdat wij van zijn makelij zijn, zegt de middeleeuwse 
mysticus Eckhart. Zonder ons voelt Hij zich niet compleet. Als Hij bij ons 
weet binnen te komen, maakt Hij niet alleen ons heel, maar wordt Hij 
daar zelf ook heel van.
Open je daarom voor het wonder van Gods verlangen naar jou, zegt 
Eckhart. God heeft je zoveel te geven, zichzelf. Ds. Kees Haas is uw gids op deze reis naar verdieping. Ter 
ondersteuning wordt gebruik gemaakt van preken van Meister Eckhart. Voor de tekst wordt gezorgd.
Kosten : toegang vrij
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : 18 februari, 4 en 18 maart van 19.30 tot 21.00 uur

Geloven met hoofd, hart en handen - bibliodrama
Net als de afgelopen twee jaar, wordt er ook dit seizoen weer een gezamenlijk vormings- en 
toerustingsprogramma aangeboden voor het geheel van de 
Protestantse Gemeente, dus door de vier wijkgemeenten en De 
Windwijzer. Het overkoepelend thema voor alle avonden is ‘Geloven 
met hoofd, hart en handen’. 
We verbinden het thema met een gang door de liturgie, waarbij steeds 
weer andere zintuigen worden aangesproken. Avond 3 staat in het 
kader van het thema: ‘Schriftlezing en verkondiging’
Vanavond stappen we d.m.v. de werkvorm bibliodrama zelf in een Bijbelverhaal en verbinden ons actief, al 
improviserend en spelend met de personen die er in het verhaal voorkomen. We kruipen als het ware in de huid 
van de verschillende personen die in het verhaal een rol spelen. 
Zo kunnen we ontdekken wat die personen in beweging zet en ook wat dat voor verbinding heeft met ons eigen 
leven en de rollen die wij spelen. Een belichaamde exegese en toepassing, zou je kunnen zeggen. Iedereen kan 
meedoen. Je hoeft er niet voor te kunnen toneelspelen.
De avond wordt geleid door Rob van Herwaarden.
Kosten : geen
Wanneer : dinsdag 15 januari, van 19.30 tot 22.00 uur
Waar : Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26
Aanmelden : rvanherwaarden@dewindwijzer.nl
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Inspirerende ontmoeting aan tafel met Angelina Franken 
Onze tafelgast deze avond is Angelina Franken, haar werkzame leven 
ooit begonnen als verpleegkundige maar tegenwoordig directeur/
bestuurder van stichting Elckerlyc, toezichthoudend bestuurder bij de 
stichting Budgethulp in Delft en bestuurslid van de Maatschappelijke 
Kring Vlaardingen en ambassadeur van Vlaardingen Veerkracht 
(bestrijding van eenzaamheid). Angelina is een inspirerende 
persoonlijkheid, die uitgesproken en vernieuwende denkbeelden heeft over noodopvang 
en maatschappelijke ondersteuning en ook over samenlevingsopbouw. Ze zet zich via de 
Maatschappelijke Kring Vlaardingen, waar ze één van de initiatiefneemsters van was, enorm in 
om mensen en groepen bij elkaar te brengen om van Vlaardingen een nog mooiere en fijnere stad 
te maken om te wonen, werken en leven.
Tussen de gangen van een heerlijke maaltijd door, kunt u op deze avond van haar horen wat haar 
beweegt, waar ze van droomt en waar ze aan werkt.
Kosten : toegang is € 12,50 (dit is inclusief de maaltijd) 
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : donderdag 7 februari om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)

Inspirerende ontmoeting aan tafel met Renske Verbeek
Renske Verbeek, 1979, is directeur van de Stadsgehoorzaal. Zij 
inspireert door haar ondernemerschap, haar visie op podiumkunst, 
haar sympathieke gedrevenheid en haar vermogen mensen daarin mee 
te nemen. Zij volgde de hbo-opleiding Vrijetijdskunde. Deed daarna 
Kunst- en Cultuurmanagement aan de Erasmus Universiteit en werkte 
als theatermaker. Sinds enkele jaren is zij directeur van d, een bruisend jongerencultuurpodium 
in Vlaardingen en van de Stadsgehoorzaal. Onder leiding van Renske is de Stadsgehoorzaal 
geworden tot een podium en huiskamer voor en door de stad. Een levendig stadspodium met 
professionele voorstellingen én veel ruimte voor lokale initiatieven en evenementen op het 
programma. Een grote groep vrijwilligers die zij aanstuurt, houdt zowel de Kroepoekfabriek als 
de Stadsgehoorzaal draaiende. Renske is een inspirerende ‘jonge hond’ die mensen bij elkaar 
brengt op een combinatie van theater, muziek en maatschappelijke thema’s als eenzaamheid en 
de multiculturele samenleving. Zij weet nieuwe doelgroepen, zoals jongeren naar het theater te 
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krijgen. Daarnaast weet ze gewoon slim en zakelijk haar twee theaters te managen. Vanavond laten we ons, 
onder het genot van een lekkere maaltijd, door haar enthousiasme aansteken.
Kosten : toegang is € 12,50 (dit is inclusief de maaltijd)
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 4 april om 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur)

Troost bij Luther en Bach
Lydia Vroegindeweij is vooral nieuwsgierig naar hoe het werkt: hoe 
doet Bach dat nou, dat troosten? Zij onderzoekt (promotieonderzoek) 
de inspiratiebronnen van Bach: de teksten, de theologie, liederen en 
andere muziek. Het gaat haar niet om de troostende werking van 
Bach in onze tijd anno 2019, maar juist in het barokke Leipzig van 
omstreeks 1724, de periode waarin Bachs koraalcantates ontstonden. Vooral die koralen, ten tijde van Bach al 
twee eeuwen oud, vormen een belangrijke bron. Ze gaan over levensvragen waar mensen ver voor ons ook al 
mee worstelden. Over oplossingen, gevonden in oude Bijbelse verhalen. Ze zijn door Bach verpakt in muziek 
die recht doet aan het erfgoed van Luther, maar ook aan Bachs tijdgenoten. Dat geeft je de troost dat je nooit 
alleen bent in je twijfels of verdriet. Anderen hebben het al voorgeleefd.
Lydia Vroegindeweij neemt ons mee in haar onderzoeksreis naar de troostbehoefte en het troostaanbod in 
1524 (Lutherliederen), en in 1724 (Bachs koraalcantates) en laat daarbij natuurlijk ook muziekfragmenten 
horen.
Kosten : € 7,50
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : vrijdag 5 april om 20.00 uur

The Passion meebeleven in Dordrecht
The Passion vertelt tijdens een groots en uniek 
muziekevenement over het lijden, sterven en de opstanding 
van Jezus. Bekende artiesten steken dit eeuwenoude 
verhaal in een nieuw jasje aan de hand van hedendaagse 
Nederlandse popnummers. Net als voorgaande jaren 
trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het 
hoofdpodium. Het thema dit jaar is ‘Je bent niet alleen’. 
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Dit jaar is The Passion in Dordrecht en omdat dat zo dichtbij is gaan we er vanuit Vlaardingen 
gezamenlijk naartoe. Vooraf ben je / bent u van harte welkom om in De Windwijzer mee te eten. 
Van daar reizen we dan met het OV naar Dordrecht. Geef je van tevoren even op, dan weten we op 
hoeveel mensen we kunnen rekenen. Ook als je niet mee-eet, maar wel mee wilt reizen. Zorg zelf 
voor een opgeladen OV-chipkaart en/of metro- en treinticket. 
Kosten : € 5,- voor het eten + reiskosten 
Aanmelden : Vóór 11 april bij Juliëtte Pol, jeugdwerker@pknvlaardingen.nl of via 
   info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 18 april
Tijd : Om 17.45 uur eten 
   ± 18.45 uur vertrek naar Dordrecht

Muzikale vertelvoorstelling ‘Ontmoetingen onderweg’
Al eeuwenlang maken mensen tochten te voet naar heilige plaatsen 
in de verte. Aat van der Harst wandelde van zijn huis in Leusden naar 
Santiago de Compostella en erna naar Rome. Samen met zangeres 
Marianne van der Post maakte hij een verhaal van zijn tocht.
Aat vertelt over de weg naar de verte met pelgrimsthema’s als de 
oproep, wolven op de weg, ontmoetingen, wegwijzers, heilige plaatsen en de aankomst/
thuiskomst. De wandelweg staat steeds symbool voor de levensweg. Persoonlijke verhalen 
vloeien samen met oude, overgeleverde verhalen. Diverse levensthema’s komen aan de orde 
en het belangrijkste zijn uiteindelijk de ontmoetingen met reisgenoten die een korter of langer 
stuk met je meelopen. Centraal staan betekenisvolle gesprekken met tochtgenoten tegen 
de achtergrond van de wandeling door indrukwekkende natuur en langs historische steden, 
kathedralen en kloosters.
Marianne van der Post (Muzemoes) begeleidt het verhaal met gitaar en zang. Ze zingt 
Nederlandse poëzie (o.a. van Martinus Nijhoff), Franse chansons, Engelse luisterliedjes en een 
eigen compositie.
Kosten : € 7,50
Aanmelden : info@dewindwijzer.nl
Wanneer : 17 mei om 20.30 uur
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2. Cultuur en creativiteit 

Kinderspeelmiddagen 
Op de eerste woensdag van de maand verzorgt Desirée een leuke 
middag voor kinderen van 4 tot 8 jaar met spel, muziek, dans, toneel, 
knutselen en tekenen. Soms wordt er ook voorgelezen. Het is de 
bedoeling dat de kinderen zelfstandig de middagen meemaken, dus 
dat ouders/verzorgers de kinderen alleen maar brengen en ophalen. 
Kosten  : deelname is gratis 
Aanmelden : graag het kind aanmelden via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer  : op de eerste woensdag van de maand, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 5 juni 
   van 14.30 tot 16.00 uur.

Mijmeren op papier, Wat je pen vertelt! – 3 ochtenden creatief schrijven
‘Mijmeren op papier’ zijn inspirerende ochtenden voor mensen die 
van schrijven houden en met elkaar ervaringen uit willen wisselen. 
Ervaring met schrijven is niet nodig. Door de aangeboden techniek lijkt 
het schrijven vanzelf te gaan. Mijmeren op papier, hoe doe je dat? De 
techniek is heel eenvoudig, je schrijft precies wat je denkt en weet je 
het niet meer dan schrijf je gewoon: ik weet het niet meer, net zo lang tot er weer een andere gedachte bij je 
op komt. Deze manier van schrijven leidt vaak tot inzichten en verwondering. Verbaasd kun je zijn over dat wat 
je geschreven hebt. Je wordt je bewuster van je eigen behoefte wensen, verlangens en visie. Iedere ochtend 
heeft een ander thema. We schrijven o.a. over de seizoenen, dromen, vakantie, herinneringen, de kleine en 
mooie dingen van het leven. We schrijven naar aanleiding van korte opdrachten en laten ons inspireren door 
gedichten, verhalen, citaten, een gedachtenwolk of dat wat er onverwacht op ons pad komt.
De ochtenden worden geleid door Elly van Baalen, beeldend kunstenaar en artistiek en creatief coach.
Ben je nieuwsgierig naar wat jouw pen je te vertellen heeft? Kom dan gezellig een ochtend schrijven en laat 
je verrassen door je pen.
Kosten : € 15,- per ochtend, inclusief schrift, pen en 2 consumpties
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl (de ochtenden zijn los van elkaar te volgen of als serie)
Wanneer : vrijdag 1 februari en 1 maart, woensdag 5 juni van 10.00 tot 12.00 uur. Inloop vanaf 
   9.30 uur. Zorg dat je 10 minuten voor tijd aanwezig bent. 
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Concert zangtrio Dubbel-AF 
Op deze avond brengt zangtrio Dubbel-AF voor u de 
mooiste luisterliedjes. Het trio bestaat uit Aat, André en 
Frank (Dubbel A + F), drie oude vrienden en inmiddels 
‘pensionado’s’ die altijd muziek als hobby hebben gehad 
en het heerlijk vinden om met elkaar muziek te maken. 
Aat maakte een vijftal verpleeghuiscabarets, Frank speelt in diverse bands en André leidt zijn 
bekende familiegroep ‘Jun’. Vijftien jaar geleden zijn ze met elkaar bekende (luister)liedjes gaan 
zingen en spelen, naast hier en daar wat eigen werk. Aat zingt en speelt gitaar, Frank zingt en 
is toetsenist. André zingt en speelt bluesharp en ukelele. Aat en André wonen in Vlaardingen, 
Frank in Friesland. De maandelijkse repetities vinden om en om plaats in Friesland en in 
Vlaardingen. Dubbel-AF treedt regelmatig op voor een gevarieerd publiek, veelal in verpleeg- en 
verzorgingshuizen maar ze doen b.v. ook al 10 jaar mee aan de jaarlijkse ‘kerstwandeling van 
Noordwijk’. 
In De Windwijzer verzorgen ze vanavond, midden in de kilste maand van het jaar, in een gezellige 
cafésfeer, een hartverwarmend programma van hun mooiste luisterliedjes.
Kosten : € 7,50
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : zaterdag 19 januari om 20.00 uur

Creatieve werkdag ‘Familieportretten’
Een leuke, ontspannende en misschien ook wel spannende werkdag 
rond het thema ‘familie’.
Op deze dag gaan we met de deelnemers ‘gezinnen’ vormen, die zich 
gaan kleden met kleding uit de weggeefwinkel. Die ‘gezinnen’ kunnen 
een kerngezin zijn van vader, moeder en kinderen, maar ook een 
samengesteld gezin, een gezin met twee vaders of twee moeders, een 
gezin met drie generaties (dus ook met opa en/of oma erbij) of nog 
anders. Iedereen kan fantaseren over en spelen met de plek die hij of zij in het gezin wil innemen.
Tekstschrijfster Marleen Bos gaat met de ‘gezinnen’ het gefantaseerde verhaal van gezin en 
familie opschrijven. Beeldend kunstenaar Mirjam Boomert, helpt iedereen met het uitzoeken 
en het ‘voelen’ van de kleding. Welke kleding past er bij jouw plaats en rol in het gezin? Hoe past 
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verschillend materiaal (hard, zacht, kleurig of niet, patronen) bij jouw persoon en stemming en bij het 
statement dat je door je kleding wilt maken? Ook zal zij, desgewenst met make up en schmink de karakters 
nog wat versterken. Tenslotte zal fotograaf Rob van Herwaarden de ‘gezinnen’ helpen bij het maken van een 
mooie opstelling en van die opstelling een foto maken. Het eindresultaat van de dag wordt dus een aantal 
familieportretten, die geprojecteerd gaan worden en een bijpassend familieverhaal. Tussen de middag is er 
een lekkere gezamenlijke lunch.
Kosten : € 10,- (inclusief lunch)
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : zaterdag 26 januari, van 10.00 tot 16.00 uur

Abke Bruins & Vocalgroep Choral – Etty, een inspirerende voorstelling over het leven van Etty 
Hillesum
Vocalgroep Choral, o.l.v. Henk Ruiter presenteert met ‘Etty’ een voorstelling over het leven van Etty Hillesum, 
een joodse vrouw die velen geïnspireerd heeft met de door haar nagelaten dagboeken en brieven. Haar 
leven wordt gekleurd door haar onstuimige en soms grillige karakter, haar joodse afkomst en de Tweede 
Wereldoorlog. Etty beschrijft in haar werk een grote persoonlijke innerlijke ontwikkeling. Ze zoekt naar liefde, 
naar verbinding met zichzelf en anderen, de dingen achter de dingen, naar God. Etty wordt op 15 januari 1914 
geboren in Middelburg. Ze groeit op in Deventer en gaat na haar gymnasiumopleiding rechten studeren in 
Amsterdam. In februari 1941 besluit ze om in therapie te gaan bij de uit Duitsland afkomstige psychiater Julius 
Spier. Ze wordt zijn cliënt, secretaresse, leerling en vriendin. In de groep rondom Julius Spier ervaart Etty een 
atmosfeer van literatuur, muziek en spiritualiteit met aandacht voor de grote vraagstukken van het leven. 
Geleidelijk komt ze meer in balans en kan ze het turbulente leven in en om haar heen beter hanteren. In juli 
1942 accepteert ze een baantje als typiste bij de Joodse Raad, maar ze houdt het werk slechts een paar weken 
vol en meldt zich vervolgens in het doorgangskamp Westerbork als medewerkster sociale verzorging van 
‘doortrekkenden’. Ze is ervan overtuigd dat ze daar eindelijk in praktijk kan brengen waar ze innerlijk naar toe 
gegroeid is: het belangeloos, zonder oordelen, liefdevol helpen van anderen. Op 29-jarige leeftijd wordt Etty 
Hillesum in 1943 om het leven gebracht in het concentratiekamp Auschwitz.
Haar dagboeken tonen een levenskunstenares die, onder zeer moeilijke omstandigheden, steeds meer 
in staat is het positieve te benadrukken en zichzelf en haar eigen lot te accepteren. Ze ziet zichzelf niet 
als slachtoffer, overgeleverd aan de machten en krachten die inbeuken op haar bestaan. Haar oproep is 
om, onder welke omstandigheid dan ook, de antwoorden in jezelf te zoeken en vanuit jezelf de dingen te 
verbeteren.
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PROGRAMMAOVERZICHT 

De Windwijzer
januari - juni 2019

JANUARI   
Dinsdag 1   
Woensdag 2   
Donderdag 3 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
Vrijdag 4   
Zaterdag 5 15.30 Opening expositie schilderclub van Pameijer 7
Zondag 6   
Maandag 7 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 8 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 09.30 - 12.00 Baanloos 29
Woensdag 9 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag 18
Donderdag 10 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 17.30 Warm onthaal 35
Vrijdag 11   
 20.00 - 22.00 Filmavond - The Post 25
Zaterdag 12 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 33
Zondag 13 15.00 - 17.00  Kliederkerk 11
Maandag 14 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 10.00 - 11.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Dinsdag 15 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 19.30 - 22.00 Bibliodrama 14
Woensdag 16 14.00 Huis vol verhalen 12
 14.00 - 16.00 Computer - , tablet -  en smartphonehulp 30
Donderdag 17 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
Vrijdag 18   
Zaterdag 19 20.00 - 22.00 Dubbel-AF - luisterliedjes 19
Zondag 20 15.00 - 16.00 Zin op zondag met Désanne van Brederode 9
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Maandag 21 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 22 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 17.30 Warm onthaal 35
Woensdag 23   
Donderdag 24 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 14.00 - 15.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Vrijdag 25 18.00 - 22.00 Gastvrijdag - filmavond met maaltijd - Lean on Pete 25
Zaterdag 26 10.00 - 16.00 Creatieve werkdag door Mirjam Boomert 19
Zondag 27   
Maandag 28 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 29 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 20.00 - 22.00 Introductie meditatiecursus ‘sprituele weg’ 13
Woensdag 30   
Donderdag 31 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29

FEBRUARI   
Vrijdag 1 10.00 - 12.00 Mijmeren op papier 18
 20.30 - 22.00  Vocalgroep Choral - Etty 20
Zaterdag 2   
Zondag 3                             
Maandag 4 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 5 09.30 - 12.00 Baanloos 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
Woensdag 6 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag  18
 14.00 - 15.30 Meditatiekring  12
 14.00 - 16.00 Computer - , tablet - en smartphonehulp 30
Donderdag 7 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 18.00  Inspirerende ontmoeting met Angelina Franken 15
Vrijdag 8 20.00 - 22.00 Filmavond - The Children Act 26
Zaterdag 9 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 33
 14.30 - 16.30 Open Podium 21
Zondag 10 15.00 - 17.00 Kliederkerk 11
Maandag 11 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 10.00 - 11.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Dinsdag 12 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 20.00 - 21.45 Meditatiecursus kennismaken met de spirituele weg 13
Woensdag 13   
Donderdag 14 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 17.30 Warm onthaal 35
Vrijdag 15 19.00 - 21.00 Rommelmarkt / Brocante 34
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Zaterdag 16 09.00 - 12.00 Rommelmarkt / Brocante 34
Zondag 17 15.00 - 16.00 Zin op zondag - Carel ter Linden 9
Maandag 18 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.30 - 21.00 Leeskring teksten van Meister Eckhart 13
Dinsdag 19 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
Woensdag 20 14.00  Huis vol verhalen 12
Donderdag 21 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer met een feestelijk tintje 29
Vrijdag 22 18.00 - 22.00 Gastvrijdag - filmavond met maaltijd -  
  Don’t worry, he won’t get very far on foot 26
Zaterdag 23   
Zondag 24   
Maandag 25 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 26 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 17.30 Warm onthaal 35
Woensdag 27 14.00 - 16.00 Computer - , tablet - en smartphonehulp 30
 14.00 - 16.00 Kinderfilm - De kleine heks 21
Donderdag 28 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 14.00 - 15.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6

MAART   
Vrijdag 1 10.00 - 12.00 Mijmeren op papier 18
Zaterdag 2   
Zondag 3   
Maandag 4 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.30 - 21.00 Leeskring teksten van Meister Eckhart 13
Dinsdag 5 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 09.30 - 12.00 Baanloos 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
Woensdag 6 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag 18
 14.00 - 15.30 Meditatiekring  12
 20.00 Opening Geuzenmaand (en expositie) met Kathleen Ferrier 30
Donderdag 7 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 20.00 - 22.00 Schrijversavond - Lévi Weemoedt 22
Vrijdag 8   
Zaterdag 9 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 33
Zondag 10 15.00 - 17.00 Kliederkerk 11
Maandag 11 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 10.00 - 11.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Dinsdag 12 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
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Woensdag 13   
Donderdag 14 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 17.30 Warm onthaal 35
Vrijdag 15   
Zaterdag 16   
Zondag 17 15.00 - 16.00 Zin op zondag met Kees van der  Zwaard 10
Maandag 18 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 19.30 - 21.00  Leeskring teksten van Meister Eckhart 13
Dinsdag 19 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 20.00 - 21.45 Meditatiecursus kennismaken met de spirituele weg 13
Woensdag 20 14.00 Huis vol verhalen 12
 14.00 - 16.00 Computer - , tablet - en smartphonehulp 30
Donderdag 21 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 20.00 - 22.00 Vertelvoorstelling David de Beer in teken van geuzenmaand 22
Vrijdag 22   
Zaterdag 23 10.00 - 16.00 Verwendag 31
Zondag 24   
Maandag 25 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 26 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 17.30 Warm onthaal 35
Woensdag 27   
Donderdag 28 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 14.00 - 15.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Vrijdag 29 18.00 - 22.00 Gastvrijdag - filmavond met maaltijd - Mary Magdalene 27
Zaterdag 30 15.30 Opening expositie over vluchtelingen en vrede 7
Zondag 31   

APRIL   
Maandag 1 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 2 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 09.30 - 12.00 Baanloos 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
Woensdag 3 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag 18
 14.00 - 15.30 Meditatiekring  12
Donderdag 4 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 18.00  Inspirerende ontmoeting: Renske Verbeek 15
Vrijdag 5 20.00 - 22.00 Lezing over troost bij Luther en Bach 16
Zaterdag 6   
Zondag 7   
Maandag 8 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
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 10.00 - 11.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Dinsdag 9 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 20.00 - 21.45 Meditatiecursus kennismaken met de spirituele weg 13
Woensdag 10 14.00 - 16.00 Computer - , tablet - en smartphonehulp 30
Donderdag 11 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 17.30 Warm onthaal 35
Vrijdag 12   
Zaterdag 13 09.00 - 12.00 Boekenmarkt 33
 09.00 - 12.00 NOKKIE Beurs 34
 14.00 - 15.30 Bloemschikken voor Pasen 23
Zondag 14 15.00 - 17.00  Kliederkerk 11
Maandag 15 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 16 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
Woensdag 17 14.00 Huis vol verhalen 12
Donderdag 18 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 avond The Passion - meebeleven in Dordrecht  16
Vrijdag 19   
Zaterdag 20   
Zondag 21   
Maandag 22   
Dinsdag 23 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 17.30 Warm onthaal 35
Woensdag 24   
Donderdag 25 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 14.00 - 15.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Vrijdag 26 20.00 - 22.00 Filmavond - Bankier van het verzet 27
Zaterdag 27   
Zondag 28   
Maandag 29 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 30 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5

MEI   
Woensdag 1   
 14.00 - 16.00 Kinderfilm - Rapunzel 23
 14.00 - 16.00 Computer - , tablet - en smartphonehulp 30
Donderdag 2 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
Vrijdag 3   
Zaterdag 4 21.00 - 22.00  Elisabeth Oets - toneel en zang 24
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Zondag 5   
Maandag 6 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 7 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 09.30 - 12.00 Baanloos 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
Woensdag 8   
Donderdag 9 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 17.30 Warm onthaal 35
Vrijdag 10   
Zaterdag 11 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 33
Zondag 12 15.00 - 17.00  Kliederkerk 11
Maandag 13 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
 10.00 - 11.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Dinsdag 14 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 20.00 - 21.45 Meditatiecursus kennismaken met de spirituele weg 13
Woensdag 15 14.00 Huis vol verhalen 12
Donderdag 16 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
Vrijdag 17 20.30 - 21.30 Ontmoetingen Onderweg - Aat vd Harst en Marianne vd Post 17
Zaterdag 18 09.00 - 12.00 Versmarkt 34
 14.30 - 16.30 Zingen in NL 32
Zondag 19 15.00 - 16.00 Zin op zondag - Frank Kazenbroot 11
Maandag 20 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 21 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
Woensdag 22 14.00 - 16.00 Computer - , tablet - en smartphonehulp 30
Donderdag 23 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 14.00 - 15.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Vrijdag 24 20.00 - 22.00 Filmavond - Aus dem Nichts 28
Zaterdag 25   
Zondag 26   
Maandag 27 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 28 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 17.30 Warm onthaal 35
Woensdag 29   
Donderdag 30   
Vrijdag 31   
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JUNI   
Zaterdag 1   
Zondag 2   
Maandag 3 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 4 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 09.30 - 12.00 Baanloos 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
Woensdag 5 10.00 - 12.00 Mijmeren op papier 18
 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag 18
Donderdag 6 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
   
Vrijdag 7   
Zaterdag 8 09.00 - 12.00 Boekenmarkt en weggeefwinkel 33
Zondag 9 15.00 - 17.00  Kliederkerk 11
Maandag 10   
Dinsdag 11 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 16.00 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
Woensdag 12 14.00 - 16.00 Computer - , tablet - en smartphonehulp 30
Donderdag 13 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 17.30 Warm onthaal 35
Vrijdag 14   
Zaterdag 15   
Zondag 16   
Maandag 17 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 18 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
Woensdag 19 14.00  Huis vol verhalen 12
Donderdag 20 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
Vrijdag 21   
Zaterdag 22   
Zondag 23   
Maandag 24 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt  5
Dinsdag 25 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 12.00 - 15.30 Buurtkamer - lunch en activiteiten 5
 17.30 Warm onthaal 35
Woensdag 26   
Donderdag 27 10.00 - 13.00 Odensehuis - De Bovenkamer 29
 14.00 - 15.30 Spreekuur Schuldhulpmaatje 6
Vrijdag 28 20.00 - 22.00 Filmavond - Todos lo saben 28
Zaterdag 29   
Zondag 30   
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V� r � n ieder wat wils!

Noordvliet 27
Maassluis

010-5923298
info@hetkeizerrijk.nl

Geen kantoorartikelen, 
geen tijdschriften, maar......

wat een boeken!

het

eizerrijk

b o e k h a n d e l
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Kosten : € 10,-
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : vrijdag 1 februari om 20.30 uur

Open podium
Op zaterdag 9 februari is er vanaf 14.30 uur in de Windwijzer een 
open podium voor musici. Er is gelegenheid voor jong en oud 
om muziek te laten horen, instrumentaal of zang. Klassiek of 
modern, alleen of met een groepje. Elke deelnemer kan ongeveer 
7 minuten optreden. Er is een piano aanwezig. Een leuke 
gelegenheid om eens op te treden. Opgeven kan tot 22 januari bij 
Tinie Nobel, e-mail tinie@nobelsoft.com of opgeven bij  
De Windwijzer, info@dewindwijzer.nl
Kosten : Deelname gratis 
Toegang : vrij

Kinderfilm ‘De kleine heks’
In samenwerking met de Spring Foundation vertonen we in deze 
voorjaarsvakantie de leuke kinderfilm ‘De kleine heks’. De kleine heks 
is vastberaden de beste heks van het bos te worden. Hierdoor rolt ze 
samen met haar raaf Abraxas van het ene in het andere avontuur! Van 
zo’n heksje moét je wel houden! De kleine heks wil dansen met de 
andere heksen tijdens de Walpurgisnacht, maar ze is slechts 127 jaar 
oud en dus nog veel te jong. In het geheim gaat ze naar het feest en 
wordt betrapt. Als straf moet ze alle spreuken van het grote magische 
boek leren in slechts één jaar. Als de boze heks Rumpumpel haar ook 
nog eens gaat dwarsbomen, weet ze niet of het wel gaat lukken...De 
film is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 
Kosten : de toegang is gratis (en er is ook nog limonade en wat te snoepen). 
Aanmelden : wel graag plaatsen reserveren via info@dewindwijzer.nl
Wanneer  : woensdag 27 februari, van 14.00 tot 16.00 uur

A5 programmaboekje Windwijzer 01_2019_compleet.indd   21 20-12-18   14:21



22

‘De Windwijzer’, centrum voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening

Schrijversavond met Lévi Weemoedt
De in Vlaardingen geboren schrijver Lévi Weemoedt (Ies van 
Wijk, 1948) is voor velen een bekende: 13 jaar gaf hij les op 
Westland-Zuid. Hij werd in de jaren ‘80 landelijk bekend met 
zijn tragikomische poëzie en verhalen en novellen (De ziekte van 
Lodesteijn, Acte van verlating). Hij verhuisde naar Assen. Door droevige privéomstandigheden kwam hij 
jarenlang niet aan schrijven toe. Enkele maanden geleden kwam zijn werk opnieuw in de belangstelling, 
doordat Özcan Akyol een bloemlezing van zijn gedichten samenstelde: Pessimisme kun je leren. Hij was 
tweemaal te gast bij De Wereld Draait Door, en de bloemlezing kwam bovenaan de bestsellerlijsten te staan. 
Een mooie aanleiding om Lévi Weemoedt uit te nodigen voor een (hernieuwde) kennismaking met hem en 
zijn werk!
Kosten : € 10,-
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 7 maart om 20.00 uur

‘Verrassende verhalen uit de strijd voor de mensenrechten’- David de Beer
(programma in het kader van de Geuzenmaand)
David de Beer heeft vanaf zijn jeugd in Zuid-Afrika en de strijd tegen de 
apartheid daar en zijn werk als ‘post conflict consultant’ in conflictgebieden 
in o.a. Kosovo, Indonesië, Cambodja en Albanië, te maken gehad met 
schending van mensenrechten en de strijd voor mensenrechten. 
Nu is hij in Vlaardingen o.a. actief als vredesambassadeur van de 
vredesambassade van Pax en als coördinator van SchuldHulpMaatje. Maar hij heeft ook nog steeds en 
steeds meer de behoefte om de verhalen te vertellen over al zijn ervaringen van al die jaren in verschillende 
brandhaarden op aarde waar de mensenrechten geschonden werden en waar de armen en de zwakken aan 
het kortste eind trokken. Die verhalen ‘moeten er uit’, zegt hij daar zelf over. 
Het zijn verhalen over de verschrikkelijke dingen die mensen elkaar aandoen maar ook over moed en 
onbaatzuchtige inzet. Verhalen die ontroeren, verhalen ook met humor, 
verhalen die verteld moeten worden.
David heeft er een theatrale vorm voor gekozen om zijn verhaal te 
vertellen en hij wisselt daarbij korte vertellingen af met instrumentale 
muziek. Hij heeft wat te vertellen en hij gaat dat doen ook.
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Kosten : € 7,50
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : donderdag 21 maart om 20.00 uur

Voorjaarsworkshop ‘bloemschikken‘
Onder leiding van Jacolien van Oosten en Jacoline Wapenaar kan er 
weer een bloemstuk gemaakt worden. Voor de benodigde materialen 
wordt gezorgd. Wat u zelf van huis mee moet nemen, krijgt u twee 
weken vóór de workshop te horen.
Kosten : € 10,-
Aanmelden :  via info@dewindwijzer.nl (u mag niet meer dan  

2 personen tegelijk aanmelden!)
Wanneer : zaterdag 13 april, van 14.00 tot 15.30 uur

Kinderfilm ‘Rapunzel’ 
In samenwerking met de Spring Foundation vertonen we op 
deze maandag in de meivakantie de leuke Disney animatiefilm 
‘Rapunzel’ (VS, 2010), naar het bekende sprookje van de 
gebroeders Grimm. Rapunzel is een avontuurlijk en vrolijk 
geanimeerde musicalkomedie over een meisje dat in het bezit 
is van 20 meter magisch goudblond haar. Prinses Rapunzel is 
haar naam. Als baby is ze gestolen uit het paleis van haar ouders en opgesloten in een verborgen 
hoge toren waar ze onmogelijk uit kan ontsnappen. Ze snakt naar avontuur in haar leven en 
droomt ervan de toren te verlaten en een normaal tienermeisje te zijn. Dat avontuur kan eindelijk 
beginnen als de knapste maar ook beruchtste crimineel van het koninkrijk, ridder Flynn, langs 
haar toren komt en via haar lange haar de toren kan beklimmen. Ze maken samen de afspraak om 
uit de toren te ontsnappen en op avontuur te gaan. Onderweg ontmoeten ze vele hilarische 
figuren. Rapunzel is een avontuur met veel gevoel, humor en met haar…heel veel haar.
Kosten : de toegang is gratis (en er is ook nog limonade en wat te snoepen). 
Aanmelden : wel graag plaatsen reserveren via info@dewindwijzer.nl
Wanneer  : woensdag 1 mei, van 14.00 tot 16.00 uur
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Theatervoorstelling ‘PHILIP MECHANICUS, Wachten op transport’
Aan de hand van fragmenten uit zijn dagboek en brieven, brengen 
Elisabeth Oets, zangeres en vertelster en pianiste Mi Ying 
Chen een hommage aan Elisabeths opa Philip Mechanicus 
(1889-1944). Zij heeft hem nooit gekend, maar hij leeft voort 
door zijn indrukwekkende oorlogsdagboek “In Depot” . Zij vertelt 
zijn levensverhaal vanuit haar eigen familiegeschiedenis en 
perspectief. Een boeiend en aangrijpend verhaal van een selfmade 
man die zich, geholpen door het opkomend socialisme, opwerkte uit bittere armoede tot een veelgeprezen, 
kritisch journalist en chef buitenland van het Algemeen Handelsblad. Hij reisde tussen 1929 en 1934 als een 
der weinigen naar de Sovjet Republiek om verslag te doen van de socialistische heilstaat en bezocht in 1933 
Palestina, om de immigratie van de eerste vervolgden uit Duitsland te bestuderen. 
Vanaf 1940 trok hij zich weinig van alle verboden voor Joden aan: “ik ben niet fout, zij zijn het”. Het werd 
hem fataal. Na internering in kamp Amersfoort en Westerbork werd hij uiteindelijk vermoord in Auschwitz-
Birkenau. Elisabeth Oets, zangeres, doorweeft haar verhaal met liederen van 
Ilse Weber, gecomponeerd in concentratiekamp Theresienstadt. Zij verklanken de angst, het verlangen en de 
hoop, die ook in het dagboek van Philip Mechanicus zo sterk naar voren komen. 
De voorstelling vindt plaats na de jaarlijkse dodenherdenking aan het Verploegh Chasséplein en wordt 
aangeboden i.s.m. de Stichting Nationale Gedenkdagen Vlaardingen. De voorstelling 
maakt onderdeel uit van de programmering van ‘Theater na de Dam’ (voorstellingen in heel Nederland)
Kosten : een vrije gift na afloop
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : zaterdag 4 mei om 21.00 uur 

A5 programmaboekje Windwijzer 01_2019_compleet.indd   24 20-12-18   14:21



25

1-2019

3. Filmavonden 

Gast-vrijdag in De Windwijzer: In de maanden januari, februari en maart wordt op de laatste 
vrijdag van de maand 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, dat is dan jammer genoeg weer niet zo gastvrij. Vooraf aanmelden is dan ook 
noodzakelijk. Inloop voor de maaltijd is tussen 17.30 en 18.00 uur. Om 18.00 uur wordt gestart 
met de maaltijd. De film bezoeken zonder aan de maaltijd deel te nemen kan natuurlijk ook. 

11 januari - The Post (VS/2018)
The Post, geregisseerd door Steven Spielberg, is een waar gebeurd drama 
met Meryl Streep en Tom Hanks in de hoofdrollen. Een meeslepend verhaal 
over de onwaarschijnlijke samenwerking tussen de eerste vrouwelijke 
uitgever van The Washington Post, een grote Amerikaanse krant, 
Katherine Graham (Streep) en hoofdredacteur Ben Bradlee (Hanks). Ze 
zijn genoodzaakt alles op alles te zetten in hun strijd tegen de concurrent 
The New York Times om als eerste geheime overheidsdocumenten over de 
Vietnamoorlog te onthullen.  Deze oorlog overspant drie decennia en vier 
Amerikaanse presidenten en het blijkt dat de overheid hier niet de waarheid 
over heeft gesproken.  Ze riskeren met deze onthullingen niet alleen hun 
carrière, maar ook hun vrijheid en het voortbestaan van The Washington Post. De film geeft ons 

een interessante kijk op de geschiedenis, die helaas nog steeds 
actueel is. 

25 januari - Lean on Pete (VS/UK 2017) (Gast-vrijdag: de film wordt 
voorafgegaan door een maaltijd)
Charley is een ventje van 15 jaar. Hij heeft het niet makkelijk. Zijn vader 
geeft echt om hem, maar is totaal ongeschikt voor zijn vaderrol. Zijn 
moeder is al een tijdje uit hun levens verdwenen. Maar Charley (subliem 
geacteerd door de toen 17-jarige Charlie Plummer) is een goed jong. Op de 
paardenrenbaan dicht bij zijn huis regelt hij een baantje bij paardentrainer 
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Del. Hij vat genegenheid op voor het paard met de vreemde naam Lean on Pete, en het is niet zo vreemd 
waarom: Charley en Lean on Pete zijn allebei eenzame probleemgevallen die niet mee kunnen komen in de 
harde maatschappij. Charley krijgt zware klappen te verduren in zijn jonge leven, en dat vergt alles van hem 
om te overleven. De vraag is of zijn optimisme sterk genoeg is...
Charley is de stuwende kracht in deze film. Je sluit hem in je hart en al loopt er van alles mis, je hoopt met 
hem dat zijn leven een keer een wending ten goede krijgt.

8 februari - The Children Act
The Children Act van regisseur Richard Eyre (Notes on a Scandal) is 
gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Booker-Prize winnaar Ian 
McEwan, die tevens het scenario schreef voor de film.
Fiona Maye (Emma Thompson) is een gerespecteerd rechter van het 
Hooggerechtshof waar ze bekendstaat om haar professionele en 
weloverwogen uitspraken binnen het complexe familierecht. Terwijl haar huwelijk met Jack (Stanley Tucci) 
lijkt te bezwijken onder haar toewijding voor het vak, stort Fiona zich op een ingewikkelde zaak.
De 17-jarige Adam (Fionn Whitehead, Dunkirk) heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie niet lang 
meer leven. Vanwege zijn geloof als Jehovah’s getuige weigert Adam de noodzakelijke medische hulp te 
accepteren. Fiona moet besluiten of hij te jong is om zelf over leven en dood te beslissen of dat het recht op 
vrije wil toch zwaarder weegt. Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden.
Welke argumenten neemt ze mee om tot haar beslissing te komen? 

22 februari - Don’t worry, he won’t get very far on foot 
(Gastvrijdag: de film wordt voorafgegaan door een maaltijd)
John Callahan (Joaquin Phoenix) bruist van de levenslust, hij heeft een 
talent voor politiek incorrecte humor én een drankprobleem. Na een 
wilde feestnacht belandt hij voor de rest van zijn leven in een rolstoel. 
Vanuit een schijnbaar uitzichtloze situatie maakt John een vriend voor 
het leven binnen een excentrieke AA-groep (Jonah Hill). Bovendien 
ontmoet hij de vrouw van zijn leven (Rooney Mara) en verwerft hij 
nationale roem en glorie met zijn schofferende cartoons.
Gewapend met een stevige dosis sarcastische humor en snijdende eerlijkheid wordt John een voorbeeld van 
levensvreugde.
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29 maart - Mary Magdalene (VK/US/AUS/ 2018) (Gastvrijdag: de film 
wordt voorafgegaan door een maaltijd) Net als in de voorgaande film spelen 
Rooney Mara en Joaquin Phoenix de hoofdrollen. Joaquin Phoenix speelt Jezus, 
maar de nadruk in deze film ligt heel erg op Maria Magdalena. Wie was ze? 
Welke rol speelde ze in het leven van Jezus en in de groep volgelingen?
Regisseur Gart Davis (o.a. van de film Lion) doet een integere poging om 
een antwoord op deze vragen te geven. Hij schetst zijn beeld van Maria 
Magdalena, niet de prostituée die paus Gregorius I in 591 van haar maakte, 
maar een sterke, zelfstandige vrouw.
Dat blijkt al bij de opening van de film, als ze zich verzet tegen het huwelijk dat haar ouders voor 
haar gearrangeerd hebben. Ze sluit zich aan bij Jezus, maar ook daar is haar positie moeilijk: de 
andere volgelingen, vooral de mannen, zijn wantrouwig en jaloers.
Anders dan de meeste volgelingen gelooft Maria Magdalena niet in een revolutie tegen de 
Romeinse overheersing, maar in een revolutie in ieder van ons, een verandering van binnenuit, 
waardoor het Koninkrijk zal komen. Rooney Mara speelt Maria Magdalena met kalme kracht en 
vastberadenheid, een prachtige rol, in deze mooie film die past in de aanloop naar Pasen.

26 april - Bankier van het verzet (NL/2018) 
Ruim een week voor de dodenherdenking en Bevrijdingsdag 
vertonen we een indrukwekkende oorlogsfilm van Nederlandse 
bodem. Eén van de vele heldenverhalen uit de Tweede Wereldoorlog 
gaat over Walraven (Wally) van Hall, de bankier van het verzet. 
Wally gaat in de oorlog voor de Zeemanspot werken, een steunfonds 
dat in het levensonderhoud van zeemansgezinnen voorziet. In de loop van de oorlog bedenken 
Wally, zijn broer Gijsbert en anderen een nieuw steunfonds: een fonds dat het verzet financiert en de 
verzetsmensen helpt in hun levensonderhoud. En als klap op de vuurpijl troggelen ze de Nederlandsche 
Bank miljoenen guldens af in “de grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis”.
De film kreeg kritiek, omdat enkele gebeurtenissen in de film niet exact overeenkomen met 
de werkelijkheid. Maar de strekking van het verhaal blijft sterk overeind, geholpen door het 
geloofwaardige acteerwerk van hele goede Nederlandse acteurs: Barry Atsma (Wally), Jacob Derwig 
(Gijsbert) en Pierre Bokma (NSB-directeur van de Nederlandsche Bank, die nattigheid voelt als Wally 
en Gijsbert hun plannen beramen). Eén van de beste Nederlandse speelfilms van de laatste jaren!
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24 mei - Aus dem Nichts (DU/2017)
In Duitsland (toch dicht bij ons) hebben Neo-Nazi’s in de 
afgelopen jaren verschillende aanslagen op mensen met een 
allochtone achtergrond gepleegd. Aus dem Nichts is gebaseerd op 
deze aanslagen.
Katja is getrouwd en gek op haar Koerdische man Nuri en hun zoontje. 
Uit het niets komen ze om bij een aanslag met een spijkerbom en Katja is kapot van verdriet en woede. De daders 
moeten boeten voor deze aanslag en de rechtszaak lijkt duidelijk. Maar een sluwe advocaat zorgt ervoor dat het 
recht zijn loop niet krijgt, en Katja moet een andere manier vinden om haar man en zoontje te wreken. Als ze de 
moordenaars van haar man en zoontje zelf opspoort, volgt een spannende en verrassende ontknoping.

28 juni - Todos lo saben (SP,FR,IT/2018)
In Todos lo Saben komt een Spaanse familie weer bijeen in hun 
dorp van herkomst voor een bruiloft. Laura (Penelope Cruz) 
woont met haar man in Argentinië en komt alleen met haar 2 
puberkinderen (meisje en jongen).
Het bruiloftsfeest wordt bruut onderbroken als de tienerdochter van 
Laura ontvoerd blijkt te zijn. De ontvoerders eisen 300.000 dollar en 
dreigen het meisje te doden als de familie de politie inschakelt.
De man van Laura is nog in Buenos Aires, maar zij krijgt hulp van haar jeugdliefde Paco (Javier Bardem).
De ontvoerders gaan er vanuit dat Laura en Alejandro rijk zijn, maar dat is niet zo; Alejandro is al twee jaar 
werkeloos. Het losgeld hebben ze niet. Aanvankelijk denkt de familie dat de ontvoering het werk is van een 
professionele bende, maar al snel ontstaat het vermoeden dat het iemand is vanuit hun eigen omgeving.
De ontvoering geeft de film spanning, maar is toch niet de spil waar het om draait. De gehele familie raakt 
bij het drama betrokken. Wat is echte loyaliteit en solidariteit als de nood aan de man komt?  
De Iraanse regisseur Farhadi kiest niet voor pessimisme, maar blijft een film lang trouw aan zijn nuchtere, 
observerende stijl. Hij laat zien dat elke keuze een prijs heeft.
Kosten : € 6,- per filmbezoek (inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een drankje na 
    afloop) en € 13,50 voor maaltijd + film
Reserveren : via info@dewindwijzer.nl
Wanneer : op de laatste vrijdag van de maand, 20.00 uur, start maaltijd: 18.00 uur (inloop
   vanaf 17.30 uur)
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4. Maatschappelijke thema’s 

‘Baanloos…en dan?’ 
Ook dit half jaar bieden wij tijdens de netwerkbijeenkomsten op de eerste dinsdagochtend van 
de maand een programma aan. De bijeenkomsten zijn bedoeld om mensen zonder baan een 
netwerk te bieden, hen te bemoedigen en mogelijkheden en middelen aan te reiken om weer 
aan de slag te komen. Ons voorjaarsprogramma: 
dinsdag 8 januari : workshop ‘overtuigend jezelf presenteren’
dinsdag 5 februari : netwerken
dinsdag 5 maart : inleiding en gesprek over veranderingen op de arbeidsmarkt
dinsdag 2 april : netwerken
dinsdag 7 mei : zin aan je leven geven met of zonder baan
dinsdag 4 juni : coachingswandeling Broekpolder
Kosten  : € 2,50 per keer voor koffie en thee
Aanmelden : via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : op de 1e dinsdag van de maand van 09.30 tot 12.00 uur (inloop vanaf 09.00 uur)

Odensehuis De Bovenkamer Vlaardingen 
De Bovenkamer is nu één van de inmiddels twintig 
Odensehuizen in Nederland. Ons domicilie is De Windwijzer. 
De voorzalen van De Windwijzer zijn iedere dinsdag en 
donderdagochtend ingericht als een gezellige huiskamer voor 
mensen met (beginnende) dementie of geheugenklachten, mantelzorgers en hun familie en 
vrienden. Iedereen is welkom. U kunt binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie 
of thee. U kunt mee lunchen of deelnemen aan een activiteit. Niets moet en (bijna) alles mag. 
Bewegen, kunst en muziek zijn bij ons steeds belangrijke thema`s.
Met elkaar maken we het Odensehuis en maken we gebruik van ieders talenten. In het 
Odensehuis staat kwaliteit van leven centraal. Als u mee wilt doen, bent u van harte welkom. 
Woont u in de buurt en draagt u onze doelgroep een warm hart toe, kom gerust eens op visite en 
proef de sfeer.
Iedere eerste dinsdag van de maand is er een mantelzorggespreksgroep in een aparte ruimte. 
Ook worden er dit voorjaar weer vier informatie-gespreksavonden georganiseerd speciaal voor 
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kinderen en (volwassen) kleinkinderen van mensen met dementie.
Alle informatie vindt u op www.de bovenkamer.info en www.facebook.com/debovenkamerNWN of 
gewoon door te bellen naar 0615371474. Odensehuis De Bovenkamer wordt ondersteund door de 
gemeente Vlaardingen.
Kosten : wij vragen een bijdrage van € 2,50
Wanneer : de bijeenkomsten zijn iedere dinsdag en donderdagochtend van 10.00-13.00u
   Vanaf 19 februari 2019 loopt de inloopochtend over in `De Buurtkamer` Zie blz 5

Computer-, Tablet en Smartphonehulp 
Driewekelijkse inloopmiddag voor computer-, tablet en 
smartphonegebruikers (geen iPhone en iPad), die (beter) met hun 
apparaat willen leren werken en daar vragen over hebben. Dan kunt u 
denken aan vragen over tablet- en computerprogramma’s, e-mail en 
internet. Op deze middag is computerdeskundige Wilfried van der Laar 
aanwezig, die u daarbij kan helpen en die al uw vragen kan beantwoorden. 
De inloopmiddag is niet bedoeld voor hulp bij technische mankementen aan uw apparatuur. Het is 
natuurlijk het meest handig als u uw eigen laptop, tablet of smartphone meeneemt naar de inloopmiddag. 
Het advies en de informatie die u krijgt zijn gratis.
Kosten  : alleen de koffie of thee hoeft betaald te worden 
Aanmelden  : u kunt zich voor de inloopmiddag opgeven via info@dewindwijzer.nl 
Wanneer : woensdag 16 januari, 6 februari, 27 februari, 20 maart, 10 april, 1 mei,
   22 mei, 12 juni van 14.00 tot 16.00 uur

Opening Geuzenmaand met Kathleen Ferrier en Trio Tango Extremo
Kathleen Ferrier, dochter van de Surinaamse president Johan Ferrier, zal dit 
jaar in de Windwijzer de openingsrede voor de Geuzenmaand verzorgen. 
Kathleen Ferrier is sinds 2018 de nieuwe voorzitter van de Stichting 
Geuzenpenning. Tussen 2002 en 2012 was zij lid van de tweede kamer. 
Rondom enkele belangrijke politieke beslissingen heeft zij binnen de CDA 
de rol van ‘dissident’ gehad. Op deze momenten koos Kathleen tegen de 
meerderheid in voor het recht dat naar haar mening gevolgd moest worden. 
Muzikaal zal de avond ondersteund worden door het Trio Tango Extremo met aan de piano Rob van 
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Kreeveld, nestor van de jazz in Nederland, contrabas Sandor Kem en op viool Tanya Schaap.
Tijdens deze openingsavond van de Geuzenmaand wordt ook de fototentoonstelling 
‘mensenrechten’, die in het kader van de geuzenmaand in De Windwijzer wordt getoond, officieel 
geopend. De vlaggen van de Geuzenmaand zijn vanaf deze avond ook in De Windwijzer te koop. 
Kosten : toegang vrij
Wanneer : woensdag 6 maart, om20.00 uur

Verwendag
Ook dit voorjaar organiseert De Windwijzer weer een verwendag 
voor mensen die het niet breed hebben. Om eens een dagje afstand 
te kunnen nemen en je geldzorgen en andere zorgen te kunnen 
vergeten, biedt De Windwijzer deze dag aan, waar zo’n vijftien 
mensen belangeloos hun medewerking aan verlenen. Dat zijn o.a. een 
schoonheidsspecialiste, kapsters, visagiste, pedicure, masseurs (verschillende massages), een 
klankschaaltherapeut, reiki, coaches en portretfotograaf. Ook is er de gelegenheid om je creatief 
uit te leven in een knutselhoek. Tussen de middag staat er voor de deelnemers een heerlijke lunch 
klaar.
U kunt op deze dag meerdere behandelingen krijgen en u kunt de hele dag in De Windwijzer
terecht en een behandeling ondergaan waar er een plekje vrij is. Voor sommige behandelingen 
moet u (op de dag zelf) een plaats reserveren.
Kosten  : het hele programma wordt u GRATIS aangeboden.
Aanmelden  : u moet u zich van tevoren opgeven via info@dewindwijzer.nl.
Wanneer  : zaterdag 23 maart, van 10.00 tot 16.00 uur

Zingen in NL – samen Nederlandstalige liederen zingen
Nederlands is een lastige taal om te leren spreken. Uit onderzoek blijkt 
dat je een vreemde taal sneller leert door liedjes te zingen. Met dat 
gegeven organiseren De Windwijzer en ‘Vele Vlaardingers Eén Huis’ 
speciaal voor ‘nieuwe Nederlanders’, expats en ‘oude Nederlanders’ op 
18 mei ‘Zingen in NL’, een gezellige meezingsessie met Nederlandse 
liedjes. Het plezier staat voorop. Iedereen die plezier heeft in al zingend 
Nederlands leren aan de hand van Nederlandse popsongs, smartlappen, 
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songfestivalliedjes, kinderliedjes, enz. is welkom. De muzikale leiding is in handen van André en Marja van 
Aperen. Zingen van 15.00 – 16.00 uur, daarvoor en daarna is er de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Kosten : gratis
Aanmelden : info@dewindwijzer.nl
Wanneer : zaterdag 18 mei van 14.30 – 16.30 uur
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5. Winkels en markten 

Boekenmarkt 
U kunt op de boekenmarkt terecht voor een enorm grote keus aan 
tweedehands boeken op allerlei gebied, tegen een bespottelijk lage 
prijs. Er is ook een zitje ingericht waar u rustig even een boek kunt 
doorbladeren. De behulpzame vrijwilligers van de boekenmarkt zijn 
altijd bereid om u te helpen met het vinden van het boek waarnaar u op 
zoek bent. Inlichtingen: Rie Werner, tel. 010 - 4345556. 
Wanneer: maandag 09.30 tot 12.00 uur / 2e zaterdag van de maand 09.00 tot 12.00 uur 

Weggeefwinkel 
In de weggeefwinkel kan ieder die dat wil zijn/haar overbodige spullen kwijt en wie daar iets 
van kan gebruiken, mag dat gratis meenemen. Er wordt veel weggegooid en dat is zonde. In 
de weggeefwinkel krijgen spullen een ‘tweede leven’. Goed voor het milieu en aantrekkelijk 
voor mensen met een kleine beurs of voor wie op zoek is naar iets bijzonders. U bent van harte 
uitgenodigd om gratis te komen ‘winkelen’. 
Waarschijnlijk zal in het najaar de weggeefwinkel verbouwd gaan worden. Dan zal de winkel 
uiteraard enkele weken dichtgaan. Houd de website en de nieuwsbrief van De Windwijzer in de 
gaten voor het laatste nieuws.
Wanneer : maandag 09.30 tot 12.00 uur / 2e zaterdag van de maand 09.00 tot 12.00 uur 

Zaterdag marktdag!
Elke tweede zaterdag in de maand is het marktdag in De Windwijzer. Dan zijn van 09.00 tot 12.00 
uur de weggeefwinkel en de boekenmarkt geopend en op het Verploegh Chasséplein kan men 
oude kranten inleveren. 
Soms hebben de markten een apart thema. Dat wil zeggen dat er dan bijzondere aandacht wordt 
gevraagd voor boeken en voorwerpen rond dat thema.
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Nokkiebeurs 
Op zaterdag 13 april wordt de NOKKIE-Beurs gehouden. Voor lage 
prijzen worden er kinderkleding, speelgoed en andere kinderspullen 
verkocht. De opbrengst is bestemd voor een goed doel voor kinderen. 
Alle spullen die over zijn, worden na afloop opgehaald door de Stichting 
Spoetnik, die deze aflevert in kindertehuizen in de Oekraïne. De beurs 
wordt georganiseerd door vrijwilligers.
Op woensdagavond, donderdag, donderdagavond en vrijdag voorafgaand aan de beurs kan er
kleding en speelgoed etc. ingeleverd worden. 
Wanneer : zaterdag 13 april van 9.00 tot 12.00 uur
Informatie : danielle_van_dorp@hotmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/nokkiebeurs 

Rommelmarkt/Brocante 
Door de stichting Vrienden van De Windwijzer wordt deze rommelmarkt georganiseerd. Met de opbrengst 
kan zo De Windwijzer financieel een steuntje in de rug gegeven worden. Indien u spullen heeft (s.v.p. geen 
grote meubels of witgoed) kunt u die in de week voorafgaand aan de rommelmarkt afgeven. Natuurlijk kunt 
u ook Vriend worden van De Windwijzer of incidenteel een gift geven (zie pagina 37). De Windwijzer kan zo 
onder meer de programma’s uit dit boekje aanbieden. 
Wanneer: vrijdag 15 februari, 19.00 – 21.00 uur en zaterdag 16 februari, 9.00 – 12.00 uur

Versmarkt 
Op zaterdag 18 mei 2019 kunt u op het voorplein van De Windwijzer aan 
de Schiedamseweg 95 terecht voor lokale en (h)eerlijke versproducten. 
Denk aan super verse asperges, zelfgemaakte jams, verse aardbeien, 
maar hoogstwaarschijnlijk ook plantjes en zomergoed.
Wanneer: zaterdag 18 mei, 09.00 – 12.00 uur
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6. Maaltijden 

Warm Onthaal 
Ontmoeting aan tafel bij een warme driegangenmaaltijd tegen een 
kleine vergoeding. U kunt zich aanmelden uiterlijk de maandag van 
tevoren tot 15.00 uur: (1.) telefonisch: 010-4347887. (2.) per e-mail: 
info@dewindwijzer.nl of (3.) door middel van een briefje met uw naam 
en telefoonnummer in de brievenbus aan de Schiedamseweg 95. 
Wanneer  :  elke 2e donderdag en 4e dinsdag en van de maand, 

vanaf 17.30 uur
   10 en 22 januari, 14 en 26 februari, 14 en 26 maart, 11 en 23 april, 9 en 28 mei, 
    13 en 25 juni
Kosten : € 5,-

Gast-vrijdag
Gast-vrijdag in De Windwijzer: In de maanden januari, februari en maart wordt op de laatste 
vrijdag van de maand 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. Inloop voor de maaltijd is tussen 17.30 en 
18.00 uur. Om 18.00 uur wordt gestart met de maaltijd. De film bezoeken zonder aan de maaltijd 
deel te nemen kan natuurlijk ook
Wanneer : vrijdag 25 januari, 22 februari en 29 maart
Opgave : via info@dewindwijzer.nl
Kosten : € 13,50 voor maaltijd + film

Lunch van de Buurtkamer
Vanaf 5 februari is er een lunch in De Windwijzer. Deze maaltijd is bestemd voor mensen die aan 
de activiteiten van de Buurtkamer of van Odensehuis De Bovenkamer willen deelnemen. De lunch 
begint om 12.00 uur. Om 13.00 uur beginnen de diverse activiteiten ( zie ook de informatie over 
de Buurtkamer blz. 37) De prijs van de lunch is € 2,50
Wanneer: vanaf dinsdag 5 februari 2019. 
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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 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. 
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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. Zie voor meer informatie: www.seniorenwelzijn.nl 

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. 
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6. Adressen 

De Windwijzer - Schiedamseweg 95 -3134 BD Vlaardingen - tel. 010 – 434 78 87 
e-mail: info@dewindwijzer.nl - www.dewindwijzer.nl 
Coördinator Diaconaal Werk: Rob van Herwaarden, e-mail: rvanherwaarden@dewindwijzer.nl, 
tel. 06 – 424 06 350 
Coördinator Missionair Werk: vacature
Coördinator Verhuur: Ada Pellearts, e-mail: verhuur@dewindwijzer.nl of ada.pellearts@gmail.com

7. Maandelijkse Nieuwsbrief

Indien u op de hoogte gehouden wilt worden van het maandelijkse programma kunt u zich 
abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Ook belangrijke voor programma’s die pas gepland 
konden 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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De Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen is het regionale kennis- en innovatiecentrum van de levens-
middelenindustrie. Steeds meer partijen uit de foodbranche haken aan en de werving van nieuwe studenten is 
in volle gang. Kijk op www.foodinnovationacademy.nl

Het dak bij de buren 
is soms groener
Wilt u graag groene energie opwekken met zonnepanelen, 
maar kan het niet op uw eigen dak? 
Doe dan mee aan een collectief zonnedak van de 
Coöperatie Vlaardings Energie Collectief. 

Kijk op vlaardingsenergiecollectief.nl voor alle informatie en meld u aan.

collectief 
zonnedak
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De leukste Fairtrade 
cadeaus koopt u op 
Hoogstraat 104

Fairtrade werkgroep 
Vlaardingen: 

www.fairtradevlaardingen.nl

U koopt toch ook 

Fairtrade?

Wij zijn een ambachtelijke bouwer met 
moderne materialen en technieken.
Gespecialiseerd in restauratie van (rijks)
monumenten c.q oude woningen/panden.
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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.
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