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SAVE THE DATE! 
 10-10-2020

Het Waaitfestival
Omdat we al 10 jaar bestaan en omdat we in beweging blijven …

Dit programmaboekje is mede mogelijk gemaakt door: 
Wittepoel, www.watvoetenwillen.nl
Rob van Herwaarden Fotografie, www.vanherwaarden-fotografie.nl
Vlaardings Energie Collectief, www.vlaardingsenergiecollectief.nl
Lentiz Geuzencollege Vlaardingen, www.geuzencollege.nl
Jac. Verkuil Bloemsierkunst, www.jacverkuil.nl
Aannemersbedrijf F. Bijl en Zn BV, www.aannemerbijl.nl
Lokaal 97, www.lokaal97.nl
Boekhandel Het Keizerrijk, www.hetkeizerrijk.nl
Sportcentrum Polderpoort, www.polderpoort.nl
Food Innovation Academy, www.foodinnovationcompany.nl
Geuzenmaand, www.geuzenmaand.nl
Het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., www.fondssv.nl <logo Fonds SV>
Ondernemersfonds Oostwijk 

Vanaf 1 januari kunt u zich aanmelden 

voor een evenement, een film, een 

maaltijd enz. in de De Windwijzer via 

aanmelden@dewindwijzer.nl 

o.v.v. uw naam en het evenement
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Inleiding 

Dit programmaboekje bevat een beknopt, maar wel zo compleet mogelijk overzicht van wat u in 
de maanden januari t/m juli 2020 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. 

Hiermee bent u ook altijd op de hoogte van eventuele wijzigingen en veranderingen in het 
programma. 

Meer informatie over De Windwijzer en het laatste programmanieuws vindt u op onze site  
www.dewindwijzer.nl en op onze facebookpagina. 

De vermelde toegangsprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief een kopje koffie of thee vooraf. 
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De Windwijzer, een bijzonder huis 

De Windwijzer, huis voor ontmoeting, bezinning en dienstverlening. Een huis waar men al tien jaar terecht 
kan voor een kop koffie en ontmoeting, waar verschillende verhalen worden verteld en te horen zijn.  
De Windwijzer wil een plek zijn waar mensen zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. 
In dit programmaboekje ziet u en herkent u de veelheid van onze activiteiten. Er is een grote 
verscheidenheid. Van maaltijden tot weggeefwinkel, van tweedehands boekenmarkt tot film- en culturele 
avonden. 

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. Een plek waar ook 
een kaars kan worden aangestoken in het stiltecentrum. Maar ook het centrum voor stadslezingen, debatten 
en cursussen. Een plaats voor kleine concerten, voor (solo)toneel, kunstlezingen, exposities, en activiteiten 
voor mensen die op zoek zijn naar een baan. De Windwijzer, veelzijdig, wees en voel u welkom! 

Wij zijn blij dat wij in 2020 ons tienjarig bestaan mogen vieren. We doen dit op verschillende momenten en 
manieren. Onder meer door een aantal jubileumprogramma’s. U herkent ze aan het eigen logo van 10 jaar  
De Windwijzer.
 
Het thema van ons jubileum ‘geloven in mensen’ zegt waarvoor we staan. We werken daar met een grote 
groep vrijwilligers hard aan. In het geloof en het vertrouwen dat we er mogen zijn voor elkaar. 

Ik wens u in het komende half jaar vele mooie en inspirerende 
momenten en ontmoetingen toe. Wat ons betreft duurt dat nogmaals 
10 jaar.

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. 
- 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 en de boekenmarkt bezoeken. 
 - elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur 

Buurtkamer 
Iedere dinsdagmiddag bent u welkom in de Buurtkamer. Anderen ontmoeten, samen iets 
ondernemen, creatief aan de slag, er kan veel. De Buurtkamer vormen we met elkaar, vrijwilligers 
van De Windwijzer en bewoners uit de Oostwijk. We houden niet van grenzen dus ook Vlaardingers 
uit andere wijken zijn welkom. 

Bij de Buurtkamer zijn ook leerlingen van het Geuzencollege betrokken. We zijn enthousiast over
deze samenwerking tussen generaties.
- Iedere dinsdag van 12.45 tot 13.30 uur lunch - kosten € 2,50 - aanmelden voor maandag 16.00 
uur via aanmelden@dewindwijzer.nl - daarna van 13.30 tot 15.30 uur, gratis inloop.

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

Grafiek expositie - cursisten Kade40 
Cursisten van de cursus Grafiek aan Kade40 exposeren een selectie 
van hun werken, voornamelijk etsen. De meeste cursisten volgen 
deze cursus al vele jaren onder de bezielende leiding van docente en 
beeldend kunstenaar Beaty Czetö en zijn dan ook zeer bedreven in de 
verschillende grafische technieken.
De geëxposeerde werken hebben zeer uiteenlopende thema’s en zijn 
van zowel figuratieve als abstracte aard.
- van vrijdag 10 januari tot vrijdag 6 maart - opening op vrijdag 10 januari om 19.30 uur

Fototentoonstelling in het kader van maart Geuzenmaand 2020 
Tijdens de Geuzenmaand wordt elk jaar stilgestaan bij het 
gedachtegoed van de Geuzen. Thema in 2020 is “den juisten tijd”. 
Mensenrechten, vrouwenkracht, palet van verzet, kind van het verzet.
Doe mee aan de fototentoonstelling met het thema “den juisten tijd”. 
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 foto 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. Graag 30 x 40 cm, 300 dpi, jpg. Deadline van insturen: 26 januari 
2020. Doe mee, verspreid het nieuws via allerlei media.
- van vrijdag 6 maart tot vrijdag 17 april

Expositie Jan van Dorp - Gemengde technieken 
Al meer dan 20 jaar werkt Jan van Dorp vanuit de mythe Deadelus en Icarus. De 
kunstwerken hebben voornamelijk als ondergrond rode en bruine tinten (adameh). 
Hierdoor ademt het werk een warme en mystieke sfeer uit. De vorm die ontstaat 
door een toevoeging van complementaire kleuren zijn bijna oerkleuren en laten je 
balanceren tussen het verstilde leven van toen en de moderne kunst van nu.
- van vrijdag 12 juni tot vrijdag 28 augustus 
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Overzicht activiteiten januari t/m juli

1. Bezinning en spiritualiteit 

Kliederkerk 
Kerk en kliederen, past dat bij elkaar? Zeker wel! Kliederkerk is een nieuwe 
vorm van geloof beleven voor jong, maar zeker ook oud. Samen met je ouders, 
kinderen, opa en oma, vriendjes en vriendinnen ontdekken, vieren en eten 
rondom een bijbelverhaal. Kliederkerk bestaat uit 3 onderdelen; samen 
ontdekken, samen vieren en samen eten. Dit alles doen we met gezinnen, opa’s 
en oma’s, kinderen bij elkaar. 
- Op 12 jan, 9 feb, 8 mrt, 5 apr, 3 mei, 14 jun, 12 jul - van 15.00 tot 17.00 uur -  
vrijwillige bijdrage - info en aanmelden facebook.nl/KliederkerkVLD of via 
kliederkerkvlaardingen@gmail.com 

Zin op Zondag - ‘ik geloof het wel, wat bezielt je?’
Zin op Zondag wil mensen, die verlangend op zoek zijn naar zinvol en betekenisvol leven, een 
ontmoetingsplek bieden waar zij zich bezinnend (opnieuw) kunnen oriënteren op wat voor hen 
het leven zin en betekenis geeft. Daarbij kunnen ook de randen van geloven (verder) worden 
verkend. Zinzoekers hebben gidsen nodig. Verschillende sprekers worden als gids uitgenodigd.  
Zij spreken op een open wijze en vanuit eigen levenservaring. De verhalen van hen kunnen dienen 
als wegwijzers of vensters. Zin op Zondag is van 15.00 - 16.00 uur met na afloop de gelegenheid 
elkaar te ontmoeten onder een goed glas wijn of sap. Ook is er meestal een boekentafel. De 
bijeenkomsten zijn gratis, wel wordt aan het eind een vrijwillige bijdrage gevraagd. Voor het 
komende halfjaar zijn de volgende ‘Zin op Zondagen’ gepland:

Zin op Zondag - 19 januari - Sieuwert Haverhoek - over Tolstoj
‘Wat Ik Geloof’ was Tolstojs tweede boek, na ‘Mijn Biecht’, dat door de Russische overheid 
op aanraden van de Russisch Orthodoxe Kerk werd verboden. Op zich al een reden die 
nieuwsgierigheid wekt.
Na een existentiële crisis rond zijn vijftigste levensjaar keerde Tolstoj terug naar de kerk van zijn 
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jeugd en begon de Bijbel weer te lezen. Hij was geschokt te zien dat van het vroege christendom slechts een 
machtig instituut restte met nadruk op uiterlijk vertoon, maar dat de leer van Christus nauwelijks in praktijk 
werd gebracht.
Sieuwert Haverhoek is een Delfts ingenieur, die in de industrie heeft gewerkt als milieumanager en tot 
zijn pensioen als Lector Duurzaam Ondernemen. Hij is geïnteresseerd in theologie en filosofie en heeft 
een aantal onbekende werken van Tolstoj uit het Engels vertaald, waaronder ‘Wat ik geloof’. Over het 
gedachtengoed van Tolstoj houdt hij in het hele land interactieve voordrachten.

Zin op Zondag 16 februari - Bas van der Graaf - over Johnny Cash
‘Daar was ik dan: ik zong liedjes tot eer van de Heer en over 
de schoonheid en de vrede die in Hem te vinden is, maar 
tegelijkertijd was ik stoned en voelde ik me beroerd.’ Zomaar 
een citaat van Johnny Cash, de man die met zijn muziek de 
harten van miljoenen mensen over de wereld stal. Hij was 
diepgelovig, maar viel vaak ook diep en dat gaf zijn muziek dan 
ook een diepte die in veel andere popmuziek vaak ontbreekt. 
In deze samenkomst gaan we op zoek naar ‘het evangelie volgens Johnny Cash’, naar zijn verwoording van 
de betekenis van God en geloof in zijn leven. We doen dat aan de hand van stukjes uit zijn biografie en 
uiteraard van een aantal van zijn liedjes. We laten ons inspireren en raken door de man die wist van vallen, 
maar ook van opstaan en die met zijn eenvoudige, authentieke teksten de harten van steeds weer nieuwe 
generaties luisteraars blijkt te raken.

Zin op Zondag 15 maart - Willemijn Jonkers - De kracht van rituelen
Rituelen zijn van oudsher ingezet als middel tot transformatie: wie een 
ritueel ondergaat, legt op symbolische wijze een weg af en komt anders 
uit het ritueel tevoorschijn dan zij/hij erin ging. Ze zijn bedoeld als 
beoefening van spiritualiteit, maar rituelen kunnen ook een therapeutische 
(= genezende) werking hebben. Voor een goed ritueel is een gedegen 
voorbereiding nodig, terwijl op het moment zelf ‘meegaan-met-de-flow’ 
wordt gevraagd. Deze combinatie van regie en overgave maakt rituelen tot 
een spannende onderneming voor de zelfbewuste Westerse mens. Tegelijk 
ligt in rituelen juist een belangrijk instrument tot zelfbevrijding. Tijdens deze 
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interactieve lezing gaat Willemijn Jonkers in op de helende kracht van rituelen. Aangezien deze 
‘Zin op Zondag’ aansluit bij de Stabat Mater-wandeling van het Pelgrimsproject, zal de nadruk 
vooral liggen op rituelen bij afscheid en rouw.
 

Willemijn Jonkers studeerde theologie aan de UvA en psycho-spirituele geneeswijzen in 
Amsterdam. In antwoord op de groeiende behoefte in onze samenleving aan zinnige, eigentijdse 
rituelen maakte ze zich het vak van ritueelbegeleider eigen. Zij is als predikant (Protestantse Kerk 
Nederland) verbonden aan Kerk aan Zee in Muiderberg. Daarnaast werkt ze als ritueelbegeleider 
in haar bedrijf InRitual (www.inritual.nl). 

Zin op Zondag 19 april - Colet van der Ven - Het kwaad en ik, een persoonlijke 
zoektocht naar de wortels van geweld.
Deze zoektocht begon in de jaren zeventig, toen ik als orthopedagoog in de 
jeugdgevangenis werkte. Hoe komt het dat een kind uitgroeit tot dader van 
een geweldsmisdrijf of zedendelict? Bestaat er een verband tussen pesten en 
genocide? Wat is de relatie tussen taal en geweld? Wat zijn de mechanismen 
achter vernederen, pijnigen, moord en doodslag? En niet te vergeten: hoe 
kunnen we ons weerbaar maken tegen de destructieve neigingen in onszelf? 
Voor het antwoord op deze vragen ben ik de afgelopen decennia te rade gegaan bij slachtoffers 
en daders en denkers als Hannah Arendt en Susan Neiman. 

Zin op Zondag 17 mei - Leoni Jansen - de do’s and don’ts bij verlies & rouw
Vijf jaar geleden stierf Onno Krijn, de man van Leoni Jansen. Niet alleen was hij haar grote liefde, 
hij was ook de pianist/componist met wie ze vrijwel altijd samenwerkte. In ‘Zin 
op Zondag’ vertelt Leoni Jansen over the do’s and don’ts in tijden van ziekte en 
rouw. Wat is helpend en wat juist niet? Hoe neem je afscheid van waar je niet 
zonder kan? Wat is de ring theory en waarom zou iedereen die moeten kennen? 
Een muzikale middag over liefde en loslaten. 
Leoni Jansen is zangeres, regisseur en presentator. Op dit moment speelt ze 
overal in het land twee muziektheatershows: ‘Uitgekleed’ en ‘Brakland’  
(zie www.leonijansen.nl)
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Zin op Zondag 21 juni - Jean-Jacques Suurmond - Etty Hillesum, een moderne hollandse 
mystica 
‘Binnenin me zit een heel diepe put. En daarin zit God. Soms kan ik erbij. Maar 
vaker liggen er stenen en gruis voor die put, dan is God begraven. Dan moet hij 
weer opgegraven worden.’ Dit is een bekende uitspraak van Etty Hillesum, een 
vrouw die van dansen hield en tegelijk in de oorlog haar mede-joden hielp. Zelf 
werd ze vermoord in Auschwitz. Haar dagboek verscheen pas vanaf 1981. Daarin 
beschrijft ze met zelfspot haar weg met God, zichzelf en de wereld. Haar schrijven 
oogst wereldwijd instemming en bewondering, van ongelovige humanisten tot en met de paus van Rome. 
Wat heeft zij te zeggen tot ons vandaag, wij die God vaak kwijt zijn en te midden van kerksluitingen en 
wereldwijde crises naar verbinding zoeken?
Dr. Jean-Jacques Suurmond is voormalig predikant in Vlaardingen, coach/supervisor en publicist. Hij werkte 
mee aan de bundel Altijd Etty (redactie T. Jorna en J. Marijn, uitgeverij Ten Have 2014). Zijn laatstverschenen 
boek is God zijn, een oefening in bescheidenheid. (Meinema, 2017). Website: www.jean-jacquessuurmond.nl

Zeven bezinningswandelingen in 7 weken
In de aanloop naar Pasen komen we in beweging. We lopen door de stad, het ommeland, de geschiedenis, 
de veertigdagentijd. Zeven wandelingen, zeven thema’s, zeven startlocaties. We eindigen steeds in  
‘De Windwijzer’ met een eenvoudige maaltijd. 
Het is traditie om in de tijd voor Pasen aandacht te hebben voor ‘de nood van de wereld’, voor onze 
kwetsbaarheid. Die nood kan het gevolg zijn van ziekte of domme pech. Veel ellende is een gevolg van wat 
mensen elkaar aandoen - of juist onthouden. Denk aan oorlog en geweld, mensenrechtenschendingen, 
honger en dorst, klimaatverandering. En soms is nood het gevolg van onze sterfelijkheid: wie verder moet 
zonder die ene, is in de rouw.
De zeven bezinningswandelingen staan in het teken van die kwetsbaarheid. Dat klinkt misschien somber, 
maar dat is het niet. Want wie van het leven houdt, is heel alert 
- woke! - als het gaat om alles wat het leven bedreigt. Met de 
wandelingen trainen we onze waakzaamheid. Door op weg te gaan, 
zet je niet alleen je lijf in beweging. Je hart en je ziel worden ook 
soepel en warm. Je hoofd raakt door lopen leeg en je zintuigen staan 
op scherp. Pelgrimeren is een oervorm van bezinning. Tijdens deze 
wandelingen worden wij voor even pelgrims.
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Iedereen krijgt bij de startlocatie een pelgrimsboekje uitgereikt. Daarin staat de routebeschrijving 
en teksten voor onderweg. Je loopt in het tempo dat bij je past, alleen of samen, in stilte of in 
geanimeerd gesprek. Je kunt één wandeling kiezen, een paar keer meelopen of de hele serie 
volgen. Deelname is gratis, opgave vooraf niet nodig. Je vrijwillige bijdrage is voor de dekking van 
de onkosten én de vastenactie van ‘De Internationale Vos’.

Zeven bezinningswandelingen - 1 maart - De Geuzen
Aan het begin van de Geuzenmaand sluiten we aan bij het thema: 
‘verzet begint op den juisten tijd’. De woorden verwijzen naar de eerste 
regel van het Geuzenbericht, het illegale vlugschrift dat aan het begin 
van de Tweede Wereldoorlog verspreid werd door jongens en mannen 
die de eerste verzetsgroep van Nederland vormden. Veel Geuzen kenden 
elkaar via wandelsportvereniging ‘Flardinga’. Wij lopen door straten 
die naar hen vernoemd zijn, zoeken naar sporen van de verzetsgroep en bekijken de tekst op de 
voet van het Geuzenmonument. In samenwerking met wijkgemeente Centrum-West en Stichting 
Geuzenmaand
- Start: 13:00 uur, Rehobothkerk, Billitonlaan 104 in Vlaardingen.

Zeven bezinningswandelingen - 8 maart - Internationale Vrouwendag
Op internationale vrouwendag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de mensenrechten van 
vrouwen. ’s Morgens in de Bethelkerk en ’s middags in de Kliederkerk staat het verhaal van Esther 
centraal. Het thema is dit jaar: vrijheid. Geïnspireerd door het bijbelse verhaal over slavernij, 
uittocht en bevrijding lopen we een ‘woestijnroute’. We verkennen het land en onderzoeken aan 
de hand van negen pleisterplaatsen onze eigen plek in het Exodusverhaal. Welke weg heb je 
afgelegd, en welke vruchten kan je plukken? In samenwerking met wijkgemeente Ambacht-Oost 
en Stichting VPSG
- Start: 13.00 uur, Bethelkerk, Burgemeester Verkadesingel 126 in Vlaardingen 

Zeven bezinningswandelingen - 15 maart - Stabat Mater
Het ‘Stabat mater’ is één van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over Maria. 
Het gaat over de smart die Maria voelt om haar gekruisigde kind. Het is genoemd naar de 
beginwoorden van het gedicht (stabat mater dolorosa = de moeder stond bedroefd). In het 
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verdriet van deze moeder wordt de rouw weerspiegeld van alle 
mensen die een kind, een geliefde of vriend moeten missen. Hoe doe 
je dat, overleven zonder die ene? We wandelen langs plekken van 
verlies en afscheid. Aansluitend staan we in ‘Zin op Zondag’ samen 
met predikant en rituelenbegeleider Willemijn Jonkers stil bij de 
kracht van rituelen. Hoe kunnen rituelen ons helpen bij verlies, afscheid en rouw?
In samenwerking met wijkgemeente Holy
- Start: 13.00 uur, kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47 in Vlaardingen 

Zeven bezinningswandelingen - 22 maart - Onderwijs
Thema van de Vastenactie is dit jaar ‘werken aan je toekomst’. Een vakopleiding vergroot de kans op werk, 
waarmee later een redelijk inkomen verdiend kan worden. De Vlaardingse Openbare Scholen Groep helpt 
kinderen van vluchtelingen door ze in een kleinschalige en veilige omgeving zo snel mogelijk Nederlands te 
leren. Daarna stromen ze door naar het reguliere onderwijs. Leerlingen van ‘De Internationale Vos’ nemen 
ons mee door hun wereld, door hun Vlaardingen. Wij zamelen zeven weken geld in voor twee projecten van 
‘De Vos’. Excursies naar de haven en gastlessen op school worden mogelijk door het project ‘havenberoepen’. 
Daarnaast zorgen we voor reserves voor materiaalkosten fietsonderhoud. Sommige leerlingen hebben wel 
een fiets, maar geen middelen om die bij pech te laten repareren.
In samenwerking met Vastenactie, de Willibrordparochie/Lucaskerk en ‘De Internationale Vos’ 
- Verzamelen: 13.00 uur, ‘De Internationale Vos’, Bachplein 578 in Schiedam 

Zeven bezinningswandelingen - 29 maart - Mensenrechten
De maand maart, waarin de Geuzenpenning wordt uitgereikt, 
staat symbool voor het opnieuw vertellen van de vrijheid. Niet 
alleen vrijheid van oorlog en geweld, maar ook de vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van expressie en de vrijheid om jezelf te 
zijn. De Vlaardingse afdeling van Amnesty International werd 
opgericht door kinderen van ex-politiek gevangenen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Bij het 40-jarig jubileum ontwikkelde de afdeling de ‘Vrijhedenwandeling’ om aandacht 
te vragen voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Inmiddels spreken we over de 
mensenrechtenwandeling en is er een app ontwikkeld (mensenrechtenVLD).Vandaag lopen we een deel 
van de mensenrechtenwandeling, horen we over leven en werk van de laureaat die de Geuzenpenning 
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ontving en doen we mee aan een actuele campagne van Amnesty International.
In samenwerking met Amnesty International afdeling Vlaardingen en Stichting Geuzenmaand.
- Verzamelen: 13.00 uur, monument aan het Verploegh Chasséplein in Vlaardingen

Zeven bezinningswandelingen - 5 april - Palmpasen
Jezus rijdt op een ezeltje de stad in en wordt toegejuicht door een 
enthousiaste menigte. Mensen trekken palmtakken van de bomen, leggen 
die op de grond en zwaaien ermee… Zo gaat het verhaal in de bijbel. 
Het is traditie dat kinderen op Palmzondag palmpasenstokken maken in 
de vorm van een kruis. Die versieren ze met buxustakjes, eieren, rozijnen, 
pinda’s en een broodhaantje. De wandeling van vandaag is speciaal 
gemaakt voor kinderen van 4 tot 12 jaar én hun (groot /pleeg /stief /oppas- 
ouders). We lopen met palmpasenstokken. Die worden onderweg steeds voller en mooier. Na 
afloop eten en drinken we in ‘De Windwijzer’ samen iets lekkers. 
In samenwerking met het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
- Start: 15.00 uur (let op: afwijkende tijd t.o.v. andere dagen)– vertrekpunt: De Windwijzer

Zeven bezinningswandelingen - 12 april - Paasmorgen 
De zevende bezinningswandeling is speciaal gericht op jongeren en staat in het teken van 
geloofsvrijheid. Op veel plaatsen in de wereld is het gevaarlijk om te praten over wat je bezielt en 
in beweging zet, te zingen over je hoop en je dromen, te vertellen over geloofsvragen en -twijfels. 
Wakend en wandelend in de Broekpolder voelen we hoe bevoorrecht wij eigenlijk zijn: wij mogen 
in vrijheid geloven, hopen, liefhebben. Tegen zevenen gaan we letterlijk van het donker naar 
het licht. Om 6.51 uur komt de zon over ons op. In ‘De Windwijzer’ staat een paasontbijt klaar. De 
duisternis heeft het Licht niet overwonnen!
In samenwerking met wijkgemeente Grote Kerk, de diaconie van de Protestantse Gemeente 
Vlaardingen en het jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
- Start: ’s morgens vroeg, in de Broekpolder (tijd en locatie: zie www.dewindwijzer.nl)
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Gesprekskring ‘Huis vol verhalen’
Laagdrempelige gespreksgroep over zin en onzin in het dagelijks leven. 
Een plek van ontmoeting waar jouw verhaal gehoord kan worden. Aan 
de hand van een thema worden in gesprek met anderen ervaringen en 
zingevingvragen uit het leven gedeeld. Ook klinkt er altijd een lied en 
wordt het gesprek met een zinvol ritueel geopend. Het gesprek wordt geleid door ds. Hans van der Linden 
en ds. Bertus van Dalfsen.
- elke derde woensdag van de maand: 15 jan, 19 feb, 18 mrt, 15 apr, 20 mei, 17 jun, - aanvang 14.00 uur - 
toegang vrij

Geloof, Hoop en Liefde - drie avonden bewegen op inspirerende woorden
Bij werkvormen als bibliodrama en bibliodans is de hele mens met lichaam en geest betrokken. Ze helpen 
begrijpen waar het in bijbelverhalen om gaat en brengen geloof in beweging. Onder leiding van Josée 
van der Kooij en Rob van Herwaarden kunt u zich drie avonden lang ‘in beweging’ laten brengen door 
inspirerende bijbelse teksten. Voor deelname aan deze avonden is spel- of danservaring niet vereist. Ook uw 
leeftijd maakt niet uit. Belangrijk is dat u zich ervoor openstelt om op een open, creatieve en meditatieve 
wijze aan het werk te gaan.- maandag 27 jan, 10 en 17 feb van 20.00 tot 22.00 uur - kosten : € 4 per avond 
en € 10 voor 3  avonden - Aanmelden: aanmelden@dewindwijzer.nl (u kunt zich voor, één, twee of alle drie  
de avonden aanmelden)

Leeskring Meister Eckhart (vervolg)
We hebben de afgelopen bijeenkomsten zes preken van Eckhart 
gelezen. Het is weerbarstige lectuur. Dat komt door de afstand in de 
tijd, zeven eeuwen. Maar dat niet alleen, het geheim waaromheen zijn 
preken cirkelen, de werkelijkheid van God die hij ervaren moet hebben, 
gaat ver boven onze werkelijkheid uit en breekt onze taal stuk.
Maar ook wijzelf blijven niet buiten schot, wanneer de werkelijkheid 
van God zich aandient. We zullen door een proces van innerlijke afbraak heen moeten en veel zekerheden, 
ook geloofszekerheden, moeten loslaten. Dat proces wil Eckhart met zijn preken bij ons op gang krijgen. 
Met de bedoeling om ons gevoelig te maken voor de enige ‘zekerheid’ waarbij alle andere zekerheden 
verbleken: dat God naar ons verlangt en zichzelf aan ons wil geven. Wie daarop ingaat, gaat pas echt leven. 
Voor meer informatie en avondvulling ga naar www.dewindwijzer.nl 



15

1-2020

- Op 2, 16 en 30 maart van 19.30 tot 21.00 uur - toegang vrij - aanmelden via aanmelden@
dewindwijzer.nl 

Meditatief moment in de passietijd
U kunt in een half uur luisteren naar enkele koralen uit de passies van Johann Sebastian Bach, die 
vanmiddag zijn ingestudeerd door een gelegenheidskoortje o.l.v. Bert van der Meer. De koralen 
worden afgewisseld met de lezing van enkele bijbelteksten en meditatieve teksten. (Lees op blz. 
… hoe u zich op kunt geven om mee te zingen).
- zaterdag 14 maart van 16.30 tot 17.00 uur- toegang vrij

Aan tafel met…Theo Miltenburg
Theo is medeoprichter van het ROS. ROS staat voor Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt.
Het is een kleine stichting met enkele professionals en veel vrijwilligers. Theo heeft de stichting 
mede opgezet in 2005 omdat de problematiek van de uitgeprocedeerden, na de invoering van de 
nieuwe vreemdelingenwet, enorm toenam in Rotterdam.
ROS werkt onder andere voor uitgeprocedeerde asielzoekers en asielzoekers in procedure, 
migranten zonder verblijfsvergunning of lopende procedure zoals slachtoffers van 
vrouwenhandel, mensen die rechtmatig verblijf hebben op grond van een nog niet afgeronde 
procedure, maar geen recht hebben op voorzieningen en mensen die ondersteuning zoeken, 
nadenken over terugkeer naar land van herkomst.
- donderdag 30 januari vanaf 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) -  We gaan aan tafel met soep 
en brood, een eenvoudige doch voedzame maaltijd, waarbij we alle aandacht kunnen hebben 
voor onze gast en zijn of haar verhaal. De toegang is vrij. Voor de soepmaaltijd kan een vrije gift 
gegeven worden.
 - Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 
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Aan tafel met …Yvonne Batenburg
Wij zijn blij Yvonne Batenburg aan tafel te mogen ontmoeten. Yvonne is veelzijdig 
en er ligt een enorm veld om met haar te bespreken. Zij is voorzitter Raad van 
Toezicht Museum Vlaardingen, heeft nog een eigen adviespraktijk en was o.a. 
voorzitter van de Federatie Broekpolder, voorzitter van de stichting Vrienden van 
Drieënhuizen, bestuurslid Meldpunt Discriminatie, fractievoorzitter van de VVD etc. 
Dat moet een mooi gesprek worden.
- donderdag 2 april vanaf 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) - We gaan aan tafel met soep en brood, een 
eenvoudige doch voedzame maaltijd, waarbij we alle aandacht kunnen hebben voor onze gast en zijn of 
haar verhaal. De toegang is vrij. Voor de soepmaaltijd kan en vrije gift gegeven worden.
 - Aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Eurovisie kerkdienst in de Laurenskerk
Tijdens het Eurovisie Songfestival staat de hele Rijnmond op z’n kop. In de Laurenskerk is zondag 10 mei, 
voorafgaand aan de officiële opening van de feestweek, een vrolijke Engelstalige meezing-kerkdienst. 
Liederen uit de songfestivaltraditie krijgen in de context van deze kerkdienst een heel nieuwe lading. Ook 
staan we stil bij het bombardement op Rotterdam, precies 80 jaar geleden. Na de catastrofe van de Tweede 
Wereldoorlog ontstond de Europese samenwerking - en daar liggen ook de wortels van het Songfestival. 
Voorgangers zijn Harold Schorren (predikant Laurenspastoraat) en Samuel Lee (theoloog des vaderlands). 
Muzikale medewerking van Blazers, de Laurenscantorij en een heleboel andere koren. We verzamelen bij 
metrostation Vlaardingen Centrum en gaan gezamenlijk naar deze dienst. Open up!
Locatie is de Laurenskerk in Rotterdam. Was het immers niet Duncan Laurence die het songfestival naar 
Rotterdam bracht?
- Zondag 10 mei - 13.00 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. Het is de bedoeling dat de 
kinderen zelfstandig de middagen meemaken, dus dat ouders/
verzorgers de kinderen alleen maar brengen en ophalen.
- op de eerste woensdag van de maand, 8 jan, 5 feb, 4 mrt,  
1 apr, 6 mei, 3 jun en 1 jul van 14.30 tot 
 16.00 uur - deelname is gratis - aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Kunstlezing over de moderne kunstcollecties van het Stedelijk Museum 
Schiedam
Museumdocent Jules van der Vuurst de Vries vertelt over twee kerncollecties van het museum. 
Als eerste de CoBrA collectie, behorend tot de drie belangrijkste verzamelingen in Nederland 
van deze beweging. De andere kerncollectie bestaat uit de koele abstracte werken van de jaren 
’60/’70. Met name de 0-groep zal aan bod komen. Hiertoe behoren onder andere belangrijke 
kunstenaars als Jan Schoonhoven en Armando. Naast deze twee stromingen zal ook Marc 
Rothko aan bod komen. Van deze kunstenaar heeft het museum op het moment een belangrijk 
werk uit de collectie van Boymans van Beuningen in huis. Dit werk uit de Amerikaanse abstract 
expressionistische stroming heeft, met zijn diepe emotionele lading en zijn tot de essentie 
teruggebrachte abstractie, raakvlakken met beide hiervoor genoemde stromingen.
- donderdag 13 februari van 20.00 tot 22.00 uur - € 7,50 
- aanmelden aanmelden@dewindwijzer.nl

Muziek bij de buren ook in De Windwijzer
Laat je verrassen door de muzikaliteit en gastvrijheid van Vlaardingen! 
Zondagmiddag 2 februari 2020 presenteert Vlaardingen wat het te bieden 
heeft aan opkomend en gevarieerd muzikaal talent tijdens Muziek bij de 
Buren 2020. Uniek aan het festival is dat de optredens plaatsvinden in talloze 
huiskamers verspreid door de stad. En dus ook in De Windwijzer!  
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Tussen +/- 12:00 - 17:00 uur luistert u naar optredens van lokale muzikanten; van jazz en klassiek tot 
singer-songwriter en elektronische beats. De optredens zijn vrij toegankelijk zodat iedereen onbeperkt kan 
genieten van de Vlaardingse muzikaliteit en gastvrijheid.
- Zondag 2 februari 2020 - exacte tijden en invulling nog niet bekend - vrije inloop - kijk op 
 www.dewindwijzer.nl of www.muziekbijdeburen.nl voor het exacte programma en tijden.

Kinderfilm ‘Sjakie en de Chocoladefabriek
In samenwerking met de Spring Foundation vertonen we in de 
voorjaarsvakantie de kinderfilm ‘Sjakie en de chocoladefabriek’, een 
familiefilm voor 6 jaar en ouder uit 2005, regie Tim Burton. De geniale maar 
zonderlinge chocoladefabrikant Willy Wonka laat al decennia niemand toe 
in zijn fabriek, waar hij het lekkerste snoepgoed ter wereld maakt. Groot is 
dan ook het enthousiasme als vijf gelukkige kinderen een bezoek kunnen 
brengen aan het chocoladeheiligdom. Tim Burtons versie van Roald Dahls 
klassieke jeugdboek is een feest voor oog en oor. De artdirectors hebben zich 
overtroffen in het vormgeven van de fabriek, Danny Elfmans muziek is vrolijk 
en vreemd, en Johnny Depp gebruikte Michael Jackson als inspiratie voor zijn rol, met hilarisch resultaat. 
Fantastische film voor jong en oud.
- woensdag 26 februari, van 14.00 tot 16.00 uur - de toegang is gratis (en er is ook nog limonade en 
 wat te snoepen) - wel graag reserveren via aanmelden@dewindwijzer.nl

Bachkoralen zingen
Onder leiding van Bert van der Meer gaan we in een paar uur enkele van de mooiste koralen uit de 
Johannes- en de Mattheuspassion van J.S. Bach instuderen en die aan het eind van de middag uitvoeren, 
dan afgewisseld met enkele korte bijbelgedeelten en meditatieve teksten. Als u zich aanmeldt voor deze 
middag, wilt u dan alstublieft ook uw stemsoort vermelden.
- zaterdag 14 maart, instuderen van 13.00 - 16.00 uur, uitvoering 16.30 uur - kosten € 5 -  aanmelden via 
aanmelden@dewindwijzer.nl



PROGRAMMAOVERZICHT 

De Windwijzer
Voorjaar 2020



JANUARI
zondag 5
maandag 6 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 7 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 8 14.00 - 16.30 Windkracht 95

14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag
donderdag 9 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

14.00 - 16.00 Computer- Tablet en Smartphonehulp
17.30 - 19.00 Warm onthaal

vrijdag 10 19.30 Opening expositie Etsgroep Kade40. Grafische Technieken
zaterdag 11 09.30 - 12.00 Boekenmarkt, weggeefwinkel en oude kranten
zondag 12 15.00 - 17.00 Kliederkerk
maandag 13 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 14 09.30 - 12.00 Baanloos ... en dan?'

10.00 - 13.00 De Bovenkamer
12.45 - 15.30 De Buurtkamer

woensdag 15 14.00 - 16.30 Windkracht 95
14.00 Huis vol Verhalen

donderdag 16 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 17 20.00 - 22.00 Filmavond - Yesterday
zaterdag 18
zondag 19 15.00 - 16.00 Zin op zondag - Sieuwert Haverhoek - over Tolstoj
maandag 20 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 21 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 22 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 23 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 24
zaterdag 25
zondag 26
maandag 27 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt

20.00 - 22.00 Geloof, Hoop en Liefde
dinsdag 28 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
17.30 - 19.00 Warm onthaal

woensdag 29 14.00 - 16.30 Windkracht 95



donderdag 30 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
14.00 - 16.00 Computer- Tablet en Smartphonehulp
17.30 - 20.00 Aan tafel met ... Theo Miltenburg

vrijdag 31 18.00 - 22.00 Gastvrijdag met film - Grâce à Dieu

FEBRUARI
zondag 2 Muziek bij de buren
maandag 3 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 4 09.30 - 12.00 Baanloos ... en dan?’

10.00 - 13.00 De Bovenkamer
12.45 - 15.30 De Buurtkamer

woensdag 5 14.00 - 16.30 Windkracht 95
14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag

donderdag 6 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
17.00 - 19.00 Bert Keizer over zijn boek ‘Reis om de dood – van as tot ziel’

vrijdag 7
zaterdag 8 09.30 - 12.00 Boekenmarkt, weggeefwinkel en oude kranten
zondag 9 15.00 - 17.00 Kliederkerk
maandag 10 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt

20.00 - 22.00 Geloof, Hoop en Liefde
dinsdag 11 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 12 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 13 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

17.30 - 19.00 Warm onthaal
20.00 - 22.00 Kunstlezing

vrijdag 14 20.00 - 22.00 Filmavond - Wajib
zaterdag 15
zondag 16 15.00 - 16.00 Zin op zondag - Bas van der Graaf - over Johnny Cash 
maandag 17 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt

20.00 - 22.00 Geloof, Hoop en Liefde
dinsdag 18 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 19 14.00 - 16.30 Windkracht 95

14.00 Huis vol Verhalen
donderdag 20 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

14.00 - 16.00 Computer- Tablet en Smartphonehulp
vrijdag 21



zaterdag 22
zondag 23
maandag 24 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 25 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
17.30 - 19.00 Warm onthaal

woensdag 26 14.00 - 16.00 Kinderfilm Sjakie en de Chocoladefabriek
donderdag 27 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 28 18.00 - 22.00 Gastvrijdag met film - Working Woman
zaterdag 29

MAART
zondag 1 13.00 Zeven bezinningswandelingen - De Geuzen
maandag 2 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt

19.30 - 21.00 Leeskring 'Thuiskomen in je oorsprong'
dinsdag 3 09.30 - 12.00 Baanloos ... en dan?'

10.00 - 13.00 De Bovenkamer
12.45 - 15.30 De Buurtkamer

woensdag 4 14.00 - 16.30 Windkracht 95
14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag 

donderdag 5 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 6 19.30 Foto-expositie rondom het thema van de Geuzenmaand
zaterdag 7
zondag 8 13.00 Zeven bezinningswandelingen - Internationale Vrouwendag

15.00 - 17.00 Kliederkerk
maandag 9 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 10 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 11 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 12 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

14.00 - 16.00 Computer- Tablet en Smartphonehulp
17.30 - 19.00 Warm onthaal

vrijdag 13
zaterdag 14 09.30 - 12.00 Boekenmarkt, weggeefwinkel en oude kranten

13.00 - 17.00 Meezingconcert - Koralen- Bert van der Meer vragen
zondag 15 13.00 Zeven bezinningswandelingen - Stabat Mater

15.00 - 16.00 Zin op zondag - Willemijn Jonkers - over het belang van 
(afscheids)rituelen



maandag 16 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
19.30 - 21.00 Leeskring 'Thuiskomen in je oorsprong'

dinsdag 17 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
12.45 - 15.30 De Buurtkamer

woensdag 18 14.00 - 16.30 Windkracht 95
14.00 Huis vol Verhalen

donderdag 19 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 20
zaterdag 21 10.00 - 16.00 Verwendag
zondag 22 13.00 Zeven bezinningswandelingen - Onderwijs
maandag 23 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 24 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
17.30 - 19.00 Warm onthaal

woensdag 25 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 26 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 27 18.00 - 22.00 Gastvrijdag met film - Dolor y Gloria
zaterdag 28 09.30 - 11.30 Voorjaarsworkshop ‘bloemschikken‘ 
zondag 29 13.00 Zeven bezinningswandelingen - Mensenrechten
maandag 30 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt

19.30 - 21.00 Leeskring 'Thuiskomen in je oorsprong'
dinsdag 31 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer

APRIL
woensdag 1 14.00 - 16.30 Windkracht 95

14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag
donderdag 2 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

14.00 - 16.00 Computer- Tablet en Smartphonehulp
17.30 - 20.00 Aan tafel met ... Yvonne Batenburg

vrijdag 3
zaterdag 4 09.00 - 14.00 NOKKIE beurs
zondag 5 15.00 Zeven bezinningswandelingen - Palmpasen

15.00 - 17.00 Kliederkerk
maandag 6 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 7 09.30 - 12.00 Baanloos ... en dan?'

10.00 - 13.00 De Bovenkamer
12.45 - 15.30 De Buurtkamer
17.30 - 19.00 Warm onthaal



woensdag 8 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 9 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 10
zaterdag 11
zondag 12 Zeven bezinningswandelingen - Paasmorgen 
maandag 13
dinsdag 14 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 15 14.00 - 16.30 Windkracht 95

14.00 Huis vol Verhalen
donderdag 16 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 17 16.00 - 20.00 Oekraïnedag 
zaterdag 18 09.30 - 12.00 Mooie doelen en boekenmarkt, weggeefwinkel en oude 

kranten
zondag 19 15.00 - 16.00 Zin op zondag - Colet van der Ven - mechanismen achter 

grensoverschr gedrag
maandag 20 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 21 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 22 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 23 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

14.00 - 16.00 Computer- Tablet en Smartphonehulp
vrijdag 24 20.00 - 22.00 Filmavond - Becoming Astrid
zaterdag 25
zondag 26
maandag 27
dinsdag 28 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
17.30 - 19.00 Warm onthaal

woensdag 29
donderdag 30 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

MEI
vrijdag 1
zaterdag 2 20.00 -21.30 Na de vrede - ONI - toneel met André van Aperen
zondag 3 15.00 - 17.00 Kliederkerk
maandag 4 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 5 Bevrijdingsmaaltijd
woensdag 6 14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag



donderdag 7 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 8
zaterdag 9 09.30 - 12.00 Boekenmarkt, weggeefwinkel en oude kranten

20.00 Alison Martis - Ik ben mijn eigen psycholoog
zondag 10 13.00 Songfestivalkerkdienst ‘Open Up O My God!’ in de Laurenskerk
maandag 11 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 12 09.30 - 12.00 Baanloos ... en dan?'

10.00 - 13.00 De Bovenkamer
12.45 - 15.30 De Buurtkamer

woensdag 13 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 14 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

14.00 - 16.00 Computer- Tablet en Smartphonehulp
17.30 - 19.00 Warm onthaal

vrijdag 15
zaterdag 16
zondag 17 15.00 - 16.00 Zin op Zondag - Leoni Jansen - de do's and don'ts bij verlies & 

rouw
maandag 18 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 19 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 20 14.00 - 16.30 Windkracht 95

14.00 Huis vol Verhalen
donderdag 21
vrijdag 22
zaterdag 23
zondag 24
maandag 25 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 26 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
17.30 - 19.00 Warm onthaal

woensdag 27 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 28 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

20.00 - 21.30 Regina Ederveen - harpiste
vrijdag 29 20.00 - 22.00 Filmavond - The light of my life
zaterdag 30
zondag 31



JUNI
maandag 1
dinsdag 2 09.30 - 12.00 Baanloos ... en dan?'

10.00 - 13.00 De Bovenkamer
12.45 - 15.30 De Buurtkamer

woensdag 3 14.00 - 16.30 Windkracht 95
14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag

donderdag 4 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
14.00 - 16.00 Computer- Tablet en Smartphonehulp

vrijdag 5 20.00 Francis van Broekhuizen en Gregor Bak
zaterdag 6
zondag 7
maandag 8 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 9 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 10 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 11 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

17.30 - 19.00 Warm onthaal
vrijdag 12 19.30 Opening expositie Jan van Dorp. Gemengde technieken.
zaterdag 13 09.30 - 12.00 Boekenmarkt, weggeefwinkel en oude kranten
zondag 14 15.00 - 17.00 Kliederkerk
maandag 15 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 16 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 17 14.00 - 16.30 Windkracht 95

14.00 Huis vol Verhalen
donderdag 18 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 19
zaterdag 20 16.00 - 20.00 Vlaardings korenfestival
zondag 21 15.00 - 16.00 Zin op Zondag - Jean-Jacques Suurmond - over Etty Hillesum
maandag 22 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 23 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
17.30 - 19.00 Warm onthaal

woensdag 24 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 25 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

14.00 - 16.00 Computer- Tablet en Smartphonehulp
vrijdag 26 20.00 - 22.00 Filmavond - Sorry we missed you



zaterdag 27
zondag 28
maandag 29 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 30 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer

JULI
woensdag 1 14.00 - 16.30 Windkracht 95

14.30 - 16.00 Kinderspeelmiddag
donderdag 2 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 3
zaterdag 4
zondag 5
maandag 6 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 7 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 8 14.00 - 16.30 Windkracht 95
donderdag 9 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

17.30 - 19.00 Warm onthaal
vrijdag 10
zaterdag 11 09.30 - 12.00 Boekenmarkt, weggeefwinkel en oude kranten
zondag 12 15.00 - 17.00 Kliederkerk
maandag 13 09.30 - 12.00 Weekopening - koffieochtend - weggeefwinkel - boekenmarkt
dinsdag 14 10.00 - 13.00 De Bovenkamer

12.45 - 15.30 De Buurtkamer
woensdag 15
donderdag 16 10.00 - 13.00 De Bovenkamer
vrijdag 17
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Noordvliet 27
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Geen kantoorartikelen, 
geen tijdschriften, maar......
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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. 
- zaterdag 28 maart - van 9.30 tot 11.30 uur - Kosten: € 10 - aanmelden via 
aanmelden@dewindwijzer.nl (u mag maximaal 2 personen tegelijk aanmelden!) 

Toneelvoorstelling ‘Na de Vrede’ door Toneelgroep ONI
In de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog heerst chaos in 
Nederland. De bezetter trekt zich terug. De bevrijder is nog niet 
gearriveerd. Goed en fout, loyaliteit en eigenbelang, geloof en 
wanhoop strijden om voorrang. Op een avond vlak voor de bevrijding 
verschijnt een SS-officier in de dorpspastorie van Pastoor Beumer. 
Wat is de reden van zijn bezoek? Heeft het te maken met de jonge 
onderduiker? De keuzes die tijdens die duistere avond worden gemaakt, klinken nog generaties 
door. In ‘Na de Vrede’ wordt een spannend spel gespeeld met werkelijkheid en verbeelding. 
Daders en slachtoffers van toen raken in gesprek met familieleden die nu leven.
De conclusie: voor sommige mensen begint de oorlog pas na de vrede. Het stuk is gebaseerd op de 
ontroerende oorlogsherinneringen van Gerhard Ahlers, en is geschreven door diens zoon Jos Ahlers.
- zaterdag 2 mei, 20.00 uur - kosten: € 8,50 (incl. consumptie in de pauze) - aanmelden: via 
 aanmelden@dewindwijzer.nl 

‘Ik ben mijn eigen psycholoog’ - try-out voorstelling van Alison Martis
Dichter en cabaretier Alison Martis is voortdurend met zichzelf in gesprek over de kleine en grote 
vragen van het leven. Vanavond doet hij dat op het toneel en hardop. Daarbij komen ongetwijfeld 
ook herinneringen aan zijn jeugdjaren op de Antillen voorbij. Ook draagt hij een paar van zijn 
gedichten voor. Zijn verhaal wordt afgewisseld met livemuziek en na afloop van de voorstelling, 
die zo’n vijf kwartier zal duren, is er iets te drinken en zijn er lekkere Antilliaanse hapjes. 
- zaterdag 9 mei, 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) - kosten € 5 - aanmelden via 
 aanmelden@dewindwijzer.nl 
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Concert ‘A Celtic Harp Dream’, Regina Ederveen
In ‘A Celtic dream’ bespeelt harpiste Regina Ederveen haar prachtige 
Keltische harp, gebouwd uit puur walnoothout. De fluwelen klanken 
en ijle boventonen verbeelden natuurlijke sferen. Regina neemt 
de luisteraar mee op een reis door de laten Middeleeuwen, waarin 
ze als rondreizend harpiste koningen en knechten ontmoet en 
haar verhalen, gebaseerd op ware feiten, afwisselt met vooral veel 
harpsolomuziek. Regina Ederveen is een gepassioneerd harpiste, die met plezier en met expressie haar 
gouden harp en haar Keltische harp bespeelt. Regina is afgestudeerd met hoge onderscheiding aan het 
conservatorium. Behalve dat zij actief is als soloharpiste, treedt ze veel op met koren, als begeleidster en in 
kamermuziekverband. Ze heeft meerdere soloprogramma’s. Zie ook: www.reginaederveen.nl 
- donderdag 28 mei, 20.00 uur - kosten € 10 - aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

Francis van Broekhuizen en Gregor Bak ‘Bij twijfel hard zingen’
Francis van Broekhuizen is één van de bekendste operazangeressen van 
Nederland. Vanuit die bevlogenheid speelt Francis dit theaterseizoen met haar 
eigen muzikale theatervoorstelling onder de veelzeggende titel Bij twijfel hard 
zingen. De voorstelling is een concert, theatercollege en cabaretvoorstelling 
ineen. Francis neemt de bezoeker mee op reis, zingt haar favoriete aria’s en 
liederen, vertelt waarom de muziek haar zo raakt en welke rol het in haar 
persoonlijke leven speelt. Op de piano wordt zij begeleid door de eveneens 
bekende Gregor Bak. Een hilarische voorstelling die u echt niet mag missen.
- vrijdag 5 juni, 20.00 uur - kosten € 10 - aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Vlaardings Korenfestival
Op zaterdag 20 juni laten verschillende kleinere 
Vlaardingse koren ons genieten van een gevarieerd 
repertoire. Hou www.dewindwijzer.nl in de gaten voor de 
optredende koren en het programma.
- zaterdag 20 juni van 16.00 tot 20.00 uur - de toegang is gratis
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3. Filmavonden 

17 januari - Yesterday 
Wat zou jij doen als de hele wereld doet alsof The Beatles nooit hebben bestaan, 
en jij de enige persoon bent die hun nummers nog kent?
Doen alsof die nummers van jou zijn en de beste songwriter aller tijden worden 
natuurlijk! Dit is wat de matig succesvolle singer-songwriter Jack overkomt in 
deze nieuwe en aanstekelijke romantische komedie geschreven door de koning 
van het genre Richard Curtis (Nothing Hill). Naast de hoofdrolspeler Himesh Patel 
speelt Lily James de manager/grootste fan en beste vriendin van Jack. Ze doet dit 
vol overgave. Ook zanger Ed Sheeran (!) heeft een behoorlijke gastrol. Hij zorgt 
voor de nodige humor in de film (met name de zelfspot naar zijn eigen carrière). 
De film is lekker nostalgisch en het is hilarisch hoe The Beatles door de bril van hedendaagse pop 
en marketing worden bekeken.

31 januari - Grâce à Dieu
(Gastvrijdag: de film wordt voorafgegaan door een maaltijd; zie hieronder)
Alexandre leidt een rustig leven met zijn gezin. Op een dag ontdekt hij 
per toeval dat de priester die hem in zijn jeugd heeft misbruikt, nog 
steeds met kinderen werkt. Hij besluit actie te ondernemen en begint 
samen met 2 andere slachtoffers een actiegroep om het misbruik binnen 
de Katholieke kerk bekend te maken. Ze zijn met stomheid geslagen als 
de hoeveelheid slachtoffers duidelijk wordt en als blijkt dat het misbruik 
tot in de hoogste kringen binnen de kerk is verzwegen. De gevolgen van het onthulde schandaal 
zijn niet te overzien en zal hun levens voorgoed veranderen. 
Grâce à Dieu won de grote juryprijs op het filmfestival van Berlijn.

14 februari - Wajib 
Shadi keert terug naar zijn geboortestad Nazareth om er de 
bruiloft van zijn zus bij te wonen. Hij woont al enkele jaren 
in Italië en werkt er als architect. Zijn vader, een leraar, bleef 
thuis alleen achter; zijn vrouw verliet hem én Palestina een 
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tijdje geleden om een nieuw leven op te bouwen in het buitenland. Samen met zijn vader moet Shadi zijn 
“wajib” plicht vervullen en de uitnodigingen voor het huwelijk persoonlijk gaan afgeven bij familieleden, 
vrienden en kennissen. Op hun tocht blijkt dat vader en zoon erg uit elkaar gegroeid zijn. De progressieve 
levensopvattingen van Shadi botsen met de conservatieve ideeën van de vader. Samen ontdekken ze 
een veranderde stad, maar bovenal herontdekken ze elkaar. Een zeer intelligente, subtiele film over een 
buitengewone vader-zoonrelatie.

28 februari - Working woman
(Gastvrijdag: de film wordt voorafgegaan door een maaltijd; zie hieronder)
Orna woont met haar man en 3 kinderen in Jeruzalem. Haar man heeft net een 
restaurant geopend en financieel hebben ze het niet breed. Als ze een kans krijgt 
op een baan bij een projectontwikkelaar grijpt ze deze kans met beide handen 
aan. Ze werkt hard en al gauw valt ze op bij haar baas Benny. Ze weet zijn speelse 
avances steeds af te wimpelen, maar na een geslaagde zakenreis benadert hij 
haar in de hotelkamer. Orna’s leven staat op zijn kop. Ze heeft de baan nodig, 
maar begint haar eigenwaarde kwijt te raken. Ze moet weer controle krijgen over 
haar eigen leven en besluit het op haar manier op te lossen.

27 maart - Dolor y Gloria
(Gastvrijdag: de film wordt voorafgegaan door een maaltijd; zie hieronder)
Dolor y Gloria is de nieuwe film van Spaanse meester Pedro 
Almodóvar (Los Abrazon Rotos, Volver, Todo Sobre Mi Madre), 
waarin een regisseur op leeftijd terugblikt op het verleden en de 
keuzes die hij onderweg heeft gemaakt. Met prachtige rollen voor 
steracteurs Antonio Banderas en Penélope Cruz. Salvador Mallo 
(Antonio Banderas) heeft al in geen jaren een film meer gemaakt, 
maar kan gelukkig nog teren op de successen die hij als regisseur heeft genoten. Wanneer een oude film van 
Salvador onder het stof vandaan wordt gehaald, brengt dat hem in contact met voormalig acteur Alberto 
(Asier Etxeandia). De twee worden eindelijk weer herenigd, nadat ze lang geleden zijn gebrouilleerd. De 
ontmoeting zet een kettingreactie in gang, waarin het verleden terugkeert in het leven van Salvador. 
Terugdenkend aan zijn jeugd en zijn moeder (Penélope Cruz) wordt hij gedwongen om zijn demonen onder 
ogen te komen.
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24 april - Becoming Astrid
Ze vertelt dolgraag zelfverzonnen verhalen. Wordt ze op 
dansavond door geen enkele leuke jongen gevraagd, dan 
danst ze doodgemoedereerd met een meisje. Of in haar 
eentje, zelfs als de muziek al is afgelopen. Zie daar de jonge 
Astrid Lindgren, in het Deens-Zweedse kostuumdrama 
Becoming Astrid (Unga Astrid). De film begint halverwege 
de jaren twintig, in het dorp waar Astrid een zorgeloze jeugd beleeft, lang voordat ze Lindgren 
als achternaam krijgt. Maar ze heeft wel al de fantasie en eigenzinnigheid die haar later op het 
spoor van Pippi Langkous en Ronja de roversdochter zullen brengen. Ze volgde haar hart en 
ontwikkelde zo haar passie voor schrijven. Met haar fantasierijke kinderboeken is ze wereldwijd 
een van de meest inspirerende en geliefde auteurs van ons tijdperk geworden en staat ze symbool 
voor de vrije mens die met conventies durft te breken. 

29 mei - Light of my life 
In de openingsscène van de film ligt een vader met zijn dochter in een 
tentje. Hij vertelt haar een zelfverzonnen verhaal voor het slapengaan. Een 
intiem en knus beeld, compleet met een beetje nukkig gedrag van Rag, 
waar haar vader handig omheen manoeuvreert. Maar zo knus en intiem is 
het niet. De film speelt zich af in een nabije toekomst - een virus heeft het 
vrouwelijke deel van de wereldbevolking gedood. Rag is geboren net nadat 
het virus toesloeg. Ze is nu 10 jaar en haar vader kan nog steeds voor de 
buitenwereld het beeld ophouden dat Rag zijn zoon is. Ze trekken getweeën 
door Amerika - altijd onderweg, altijd op hun hoede, niemand mag het 
geheim ontdekken dat Rag vrouwelijk is. De liefde van de vader voor zijn dochter is enorm (en 
andersom ook), hij wil haar koste wat kost beschermen. Maar kan hij dat volhouden? Kun je leven 
zonder ooit je vertrouwen in anderen te stellen? 
Casey Affleck en Anna Pniowsky spelen fenomenale rollen als vader en dochter. Hun grote geheim 
maakt de film al spannend, maar ook in de rustige scenes boeit de film elke seconde.
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26 juni - Sorry we missed you 
Ken Loach is een Britse regisseur die graag misstanden aan de onderkant 
van de samenleving onder de loep neemt. Eerder vertoonden we zijn film 
‘I, Daniel Blake’, over een man die compleet vastloopt in de bureaucratie 
als hij arbeidsongeschikt wordt. In zijn nieuwste film ‘Sorry we missed you’ 
gaat het om Ricky, een man die allerlei baantjes gehad heeft om rond te 
kunnen komen, samen met zijn vrouw Abby en de twee kinderen. Als een 
groot postorderbedrijf hem een contract aanbiedt, lijkt het een prachtige 
kans: hij schaft zijn eigen bestelbus aan, wordt eigen baas, en krijgt werk van 
het postorderbedrijf. Maar al snel blijkt dat dit beeld te rooskleurig is: de werkdruk is enorm, evenals de 
hoeveelheid regels. Na het zien van deze film kijkt u met een andere bril naar elke bezorger.

Gast-vrijdag in De Windwijzer: In januari, februari en maart wordt de film voorafgegaan 
door een maaltijd. 
De maaltijd is een goede manier om de week af te sluiten en bekenden en minder bekenden te ontmoeten. 
Aan de maaltijd kunnen, in verband met de beschikbare ruimte in de voorzaal, helaas maar maximaal 
50 gasten deelnemen, dat is dan jammer genoeg weer niet zo gastvrij. Vooraf aanmelden is dan ook 
noodzakelijk. De film bezoeken zonder aan de maaltijd deel te nemen kan natuurlijk ook. 
- op de laatste vrijdag van de maand, 20.00 uur, start maaltijd: 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) - 
Kosten: € 6 per filmbezoek (inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een drankje na afloop) en € 13,50 voor 
maaltijd + film - aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 
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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. Dit voorjaar hebben 
we verschillende (jobcoaches) uitgenodigd, die op de ochtend dat zij aanwezig zijn, na een 
introductie aan alle aanwezigen, met een aantal deelnemers individuele coaching gesprekken 
zullen voeren. De deelnemers die geen individueel gesprek hebben, kunnen in de tussentijd met 
elkaar en de leden van de werkgroep ‘baanloos’ ervaringen uitwisselen
dinsdag 14 januari : wandelcoach Tineke Franssen
dinsdag 4 februari  : coach Babette Hamers
dinsdag 3 maart : coach Lukina van der Werf 
dinsdag 7 april : coach Mirella van den Doel
dinsdag 12 mei : coach Alfred Wald
dinsdag 2 juni : coachingswandeling in de Broekpolder
- van 09.30 tot 12.00 uur - kosten € 2,50 per keer (incl. koffie en thee) - aanmelden via 
 aanmelden@dewindwijzer.nl (graag aangeven of je op die ochtend voor individuele coaching in 
 aanmerking wil komen)

De Bovenkamer Odensehuis 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 
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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 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 06 15 37 14 74. Odensehuis De Bovenkamer wordt ondersteund door de 
gemeente Vlaardingen. 
- de bijeenkomsten zijn iedere dinsdag en donderdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur - wij vragen 
 een bijdrage van € 2,50 

Windkracht 95
Windkracht 95 is het kinderproject van De Windwijzer, gestart in september 2019. 
Het doel is kinderen van 8 tot 12 jaar een extra steuntje in de rug te geven, in het 
bijzonder jongens en meisjes die het thuis niet altijd makkelijk hebben, bijvoorbeeld 
door financiële zorgen, maar in principe is ieder kind welkom. Ze krijgen bij ons de kans 
zichzelf te ontplooien, zelfvertrouwen te kweken en hun talent te ontwikkelen. Zo zijn 
ze beter voorbereid op de toekomst. Het project omvat diverse leuke activiteiten, zoals kooklessen van een 
professionele kok of creatieve workshops. Ook vertonen we kwaliteitsvolle kinderfilms en verzorgen wij een 
verjaardagsfeestje als dat gewenst is.
Voor informatie of aanmelden, kunt u contact opnemen met: Miranda Hoogeveen, via 06 24 23 06 97, 
email: windkracht95@dewindwijzer.nl of een bezoekje aan www.windkracht95.nl
- woensdagmiddag van 14:15 tot 16.30 uur - deelname is gratis voor kinderen uit Vlaardingen - 
aanmelden en/of informatie  via windkracht95@dewindwijzer.nl

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 (bijna) al uw vragen kan beantwoorden. 

W
INDKRACHT



27

1-2020

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.
- donderdag 9 en 30 jan, 20 feb, 12 mrt, 2 en 23 apr, 14 mei, 4 en 25 juni van 14.00 tot 16.00 uur - 
alleen de koffie moet betaald worden. 

Bert Keizer over zijn nieuwste boek ‘Reis om de dood - van as tot ziel’
Bert Keizer is arts, filosoof en schrijver en o.a. bekend door zijn boeken en zijn 
wekelijkse columns in dagblad Trouw. Over zijn nieuwste boek ‘Reis om de 
dood’ wordt geschreven: 
In een aaneenrijging van meer dan driehonderd items biedt Bert Keizer 
een wonderlijke scala van vragen, inzichten, afwijzingen en lofzangen rond 
de dood, uit alle tijden en plaatsen, in proza en poëzie. Zo weet hij vaak 
onderhoudend, maar hier en daar onthutsend om de dood heen te lopen.
Zij het in steeds kleiner wordende cirkels.
De avond zal gaan over veel meer facetten van de eindigheid van het leven. Na de lezing kunt u 
zich te goed doen aan een bescheiden soepmaaltijd en kunt u met elkaar in gesprek over dat wat 
u gehoord heeft, waarna we de avond afsluiten met een interactief programmaonderdeel dat 
betrekking heeft op het thema van deze avond.
De avond is voor iedereen, professionals in de gezondheidszorg en niet professionals, 
mantelzorgers, vrijwilligers en voor iedereen die geïnteresseerd is.
- donderdag 6 februari 17.00 - 19.00 uur (met inloop vanaf 16.30 uur) - kosten € 5 - 
aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

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. 
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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.
- zaterdag 21 maart, van 10.00 tot 16.00 uur - het hele programma wordt u GRATIS aangeboden - 
aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

Oekraïne dag in De Windwijzer
Op deze dag wil De Windwijzer aandacht geven aan het land Oekraïne 
en aan de groep Oekraïense arbeidsmigranten die in Nederland woont. 
Er zal een inkijkje gegeven worden in de cultuur, de muziek en de 
historie van het land. En vanzelfsprekend zullen Oekraïense hapjes en 
de beroemde Oekraïense ‘borsjt’ (de nationale soep) de magen van de 
bezoekers vullen. 
Journalist en historicus Fleur de Weerd zal verhalen vertellen over haar boek ‘Het land dat maar niet wil 
lukken’, een mooi, interessant, indrukwekkend en leuk boek over Oekraïne. Ook zal er een Byzantijns koor 
Oost-Europese liederen ten gehore brengen, zullen jongeren die een dag later naar Oekraïne afreizen hun 
verhaal doen en is er een gesprek over hulpverlening aan dit land. 
Schroom niet om uw nieuwsgierigheid te bevredigen en voelt u zich welkom op deze middag en avond waar 
het gaat over een prachtig land met prachtige mensen, waar gastvrijheid hoog in het vaandel staat, waar 
ambitie een belangrijk thema is en waar de geschiedenis op heel veel vlakken nog heel goed voelbaar is.
- vrijdag 17 april van 16.00 tot 20.00 uur - entree is gratis - een vrijwillige bijdrage is van harte 
 welkom - aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl

Bevrijdingsmaaltijd
In heel Nederland worden op 5 mei vrijheidsmaaltijden georganiseerd. In Vlaardingen doen we dit ook in 
de vorm van een lekkere maaltijd, waarmee we samen vieren dat we 75 jaar in vrijheid leven. De maaltijd 
wordt georganiseerd en aangeboden door De Windwijzer, samen met Platform Ander Vlaardingen. Tijdens 
de maaltijd zal er livemuziek ten gehore worden gebracht en zullen enkele gasten vertellen wat leven in 
vrijheid in Nederland voor hen betekent.
De soort maaltijd (ontbijt of avondmaaltijd) is bij het uitkomen van dit boekje nog niet bekend. Hou 
daarvoor de www.dewindwijzer.nl in de gaten.
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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. 
- elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur/ 2e zaterdag van de maand 11 jan, 8 feb, 14 mrt, 18 apr,  
9 mei, 13 jun en 11 jul van 09.30 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’. In de weggeefwinkel liggen alle 
waren overzichtelijk en aantrekkelijk uitgestald. Ook is er een klein verkoopgedeelte waar een 
aantal bijzondere artikelen voor een zacht prijsje gekocht kunnen worden. In het weggeefgedeelte 
is het maximaal aantal mee te nemen artikelen vastgesteld op 7.
- elke maandag van 09.30 tot 12.00 uur/ 2e zaterdag van de maand 11 jan, 8 feb, 14 mrt, 18 apr,  
9  mei, 13 jun en 11 jul van 09.30 tot 12.00 uur

Oude kranten!
Op elke tweede zaterdag in de maand kunt u van 09.30 tot 12.00 uur op het Verploegh Chasséplein 
oude kranten inleveren. 2e zaterdag van de maand 11 jan, 8 feb, 14 mrt, 18 apr, 9 mei, 13 jun en 
11 jul.
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Mooie doelenmarkt
Op zaterdag 18 april willen we de boekenmarkt en de weggeefwinkel combineren met een markt van 
ideële instanties uit Vlaardingen. Binnen en/of buiten De Windwijzer creëren we een grote markt waar die 
instanties zich kunnen presenteren. Wij regelen de kraam en de promotie, de instanties de mooie producten 
en bemensing.
- zaterdag 18 april van 09.30 tot 12.00 uur

Nokkiebeurs 
Op zaterdag 4 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.
In verband met het 10-jarig jubileum van De Nokkiebeurs is de beurs deze keer twee uur langer open dan 
anders en zal er voor de kinderen van alles georganiseerd worden, van spelletjes, tot schminken, goochelaar, 
traktaties enz.
Op woensdagavond, donderdag, donderdagavond en vrijdag voorafgaand aan de beurs kan er kleding en 
speelgoed etc. ingeleverd worden.
- zaterdag 4 april van 9.00 tot 14.00 uur - informatie: danielle_van_dorp@hotmail.com  
of via: www.facebook.com/nokkiebeurs 
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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: aanmelden@dewindwijzer.nl of (3.) door middel van een briefje met uw naam en 
telefoonnummer in de brievenbus aan de Schiedamseweg 95. 
- elke 2e donderdag en 4e dinsdag en van de maand, vanaf 17.30 uur - 9 en 28 jan, 13 en 25 feb, 
12 en 24 mrt, 7(!!) en 28 apr, 14 en 26 mei, 11 en 23 juni, 9 juli - kosten € 5

Gast-vrijdag in De Windwijzer
In januari, februari en maart wordt de film voorafgegaan door een maaltijd. De maaltijd is een 
goede manier om de week af te sluiten en bekenden en minder bekenden te ontmoeten. Aan de 
maaltijd kunnen, in verband met de beschikbare ruimte in de voorzaal, helaas maar maximaal 50 
gasten deelnemen, dat is dan jammer genoeg weer niet zo gastvrij. Vooraf aanmelden is dan ook 
noodzakelijk. De film bezoeken zonder aan de maaltijd deel te nemen kan natuurlijk ook. 
- op de laatste vrijdag van de maand, 20.00 uur, start maaltijd: 18.00 uur (inloop vanaf 17.30 uur) - 
kosten: € 6 per filmbezoek (inclusief koffie/thee bij binnenkomst en een drankje na afloop) en  
€ 13,50 voor maaltijd + film - aanmelden via aanmelden@dewindwijzer.nl 

Lunch van de Buurtkamer
Iedere dinsdagmiddag bent u welkom in de Buurtkamer. Anderen ontmoeten, samen iets 
ondernemen, creatief aan de slag, er kan veel. De Buurtkamer vormen we met elkaar, 
vrijwilligsters Brigitta, Adstrid en Bep en bewoners uit de Oostwijk. We houden niet van grenzen 
en ook Vlaardingers uit andere wijken zijn welkom. We gaan met u in gesprek om uw wensen, 
waar mogelijk, te realiseren.
- Iedere dinsdag van 12.45 tot 13.30 uur lunch - kosten € 2,50 - aanmelden voor maandag  
16.00 uur via aanmelden@dewindwijzer.nl - daarna van 13.30 tot 15.30 uur, gratis inloop.
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Diversen 

1. Wetenswaardigheden 

Gereedschap een tweede kans 
De Windwijzer is inzamelpunt voor Stichting Vraag en Aanbod. Deze stichting heeft als doel het beschikbaar 
stellen van goede gereviseerde gereedschappen t.b.v. projecten voor scholing in met name 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. Informatie via info@dewindwijzer.nl

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 info@dewindwijzer.nl - www.dewindwijzer.nl 

• Coördinator Diaconaal Werk: Rob van Herwaarden,  
rvanherwaarden@dewindwijzer.nl, 06 42 40 63 50 

• Coördinator Missionair Werk: vacature
• Locatiecoördinator: Paul Burger, paulburger@dewindwijzer.nl, 06 22 94 72 31
• Coördinator Verhuur: Ada Pellearts, verhuur@dewindwijzer.nl of ada.pellearts@gmail.com 

7. Maandelijkse Nieuwsbrief

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van het maandelijkse programma kunt u zich 
abonneren op onze digitale nieuwsbrief. Ook handig voor activiteiten die pas gepland worden na 
het uitbrengen van dit programmaboekje en bij wijzigingen. Te allen tijde kunt u zich uitschrijven 
voor de nieuwsbrief. U abonneert zich door een mail te sturen aan nieuwsbrief@dewindwijzer.nl 
of via onze website.



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

SCHULDEN?
Ze gaan niet vanzelf weg …

Zoek nu hulp!
EERSTE ADVIES BIJ SCHULDEN

Voor gratis advies in Vlaardingen:
Stuur je naam en je postcode in een Whatsapp of sms naar 

06 8337 6105
Binnen drie dagen nemen we contact met je op.

Eerste advies bij schulden is een initiatief Stichting Schuldhulpmaatje Vlaardingen
www.schuldhulpmaatje.nl/vlaardingen/www.uitdeschulden.nu



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.




