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Donderdag 1 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Geert Lernout  “Jezus in Amerika”   
 

Dinsdag  27  maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 
Filmvoorstelling “Black Swan” 

 
Zaterdag 21 april  – 20.00 uur – Bourlaschouwburg 

Toneelbezoek “Onvoltooid verleden” 
Volzet! 

 
Dinsdag 24 april – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Le Gamin au Vélo” 
 

Zondag 13 mei en zondag 3 juni – 13.00 uur – Antwerpen 
Geleide stadswandeling “Cordoba aan de Schelde” 

 
Zondag 1 juli – 14.00 uur – Antwerpen 

Geleide stadswandeling “Ontspoord groen: Park Spoor 
Noord en omgeving 

 
           www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 

 
 



Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging Schoten 
 

Voorzitter: Els De Deken, Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten 

Tel. 03.3658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 

 

Secretaris: Elly Schouw, Villerslei 124, 2900 Schoten 

Tel.  03. 658.74.60 of  elly.schouw@telenet.be 

 

Penningmeester: Guy Bresseleers, Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten 

Tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 

 

Communicatieverantwoordelijke:  Wim D’hondt, Nieuwstraat 11, 2970 

Schilde 

Tel. 03.237.35.39 of wim@abc-dhondt.be 

 

Bestuursleden:  Constant Carpentier, Willy Claes, Raymond Dieltjens, Ria   

Falk, Marjan Joris, Christine Mora, Mia Mortelmans, Raymond Pays, Linda 

Van Roy, Lydia Van Tichelt, Philippe Verstraeten. 

  

Lid worden 
 

HVV Schoten maakt deel uit van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging 

(HVV), een ledenorganisatie met een honderdtal plaatselijke afdelingen 

verspreid over Vlaanderen en Brussel. Je kan lid worden van een 

plaatselijke afdeling naar keuze. De afdelingen organiseren voor hun leden 

autonoom en op vrijwillige basis een uitgebreid gamma van lokale 

afdelingsactiviteiten. 
 
Het basislidmaatschap bedraagt 8 euro.  
 
Je kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer 001-1777562-16 van 

HVV, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, met vermelding van het soort 

lidmaatschap én HVV-Schoten. Meer weten? info@h-vv.be 
Jouw lidmaatschap maakt het ons mogelijk onze werking verder uit te 

bouwen. In ruil word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten, 

ontvang je een reductie op de toegangsprijs en ontvang je het 

tweemaandelijkse ledenmagazine “Het Vrije Woord”. 

Zondag 1 juli – 14.00 uur – Antwerpen, Damplein 

 

“Ontspoord Groen” 
 

Wandeling met gids in Park Spoor Noord en omgeving. 

 
Sinds juni 2009 is het volledige park Spoor Noord voor iedereen 

toegankelijk.   Daardoor zijn de oude verbindingen tussen de wijken 

Eilandje, Dam, Stuivenberg en Sint-Jansplein hersteld en is de Damwijk 

haar eilandstatus kwijt. 

Ontspoord Groen slingert zich doorheen het park, langs ravottende 

waterratjes en families met picknickmanden.  Het gerecupeerde industriële 

spoorerfgoed wordt eveneens uitgebreid onder de loep genomen, met als 

kers op de taart: de opgeknapte watertorens. 

 

Buiten de parkgrenzen snuiven we de couleur locale van de aanpalende 

stadswijken op.   Het industriële Damkwartier, dat bijna evenveel bedrijfjes 

als woonhuizen telt.  Het kleurrijke Stuivenberg met zijn chaotische 

stratenpatroon en arbeiderswoningen.  De brede straten rond het Sint-

Jansplein met hun pak –en burgerhuizen. 

 

Deelname 6 euro (5 euro leden HVV) 

Begeleiding: “Antwerpen Averechts”.  

Duur: 2,5 à 3 uur. 

 

Inschrijvingen: het aantal 

deelnemers is beperkt, 

dus u wacht best niet te 

lang met uw inschrijving.   

 

Vol is vol!   

 

Tel. 03.658.46.49  of 

hvschoten@hotmail.com 
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Zondag 13 mei en zondag 3 juni (Antwerpen, 13.00 uur) 

 

Cordoba aan de Schelde 
 

Geleide wandelingen langs de vele religies en 

levensbeschouwingen in Antwerpen 

 
De Spaanse stad Cordoba was in haar middeleeuwse geschiedenis een 

bijzondere ontmoetingsplaats van culturen en religies.  Joden, moslims en 

christenen leefden er samen in goede verstandhouding en zorgden daarbij 

voor een enorme culturele en economische bloei.  Antwerpen is in de loop 

der eeuwen uitgegroeid tot een even boeiende wereld van 

levensbeschouwingen en religies.  ‘Cordoba aan de Schelde’ zijn geleide 

wandelingen in de stationsbuurt die de levensbeschouwelijke diversiteit van 

Antwerpen tastbaar maken.  Ze brengen je langs verschillende 

ontmoetingsplaatsen waar een gastheer of gastvrouw je inwijdt in de 

feestmomenten, beleving en symboliek van de levensbeschouwing. 

 

We hebben twee data vastgelegd.  U kan dus zelf kiezen wanneer u 

meegaat: op zondag 13 mei of op zondag 3 juni.  We bezoeken dan telkens 

een synagoge Portugese ritus in de Diamantwijk, een Taiwanees-

Boeddhistische tempel, een katholieke kerk en een Marokkaanse moskee. 

 

Vetrek: om 13.00 uur stipt aan de ingang van het Ontmoetingscentrum 

Atlas, Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen.  Meld je vanaf 12.45 uur aan de 

balie.  Er wordt flink wat gestapt, hou hier dus rekening mee (schoenen, 

regenkledij…).  

Deelname: 5 euro. U kan tot 10 april inschrijven bij Guy Bresseleers, tel. 

03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 
 

 

Donderdag 1 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met prof. dr. Geert Lernout 

 

Jezus in Amerika.  

 Een wereldmacht en haar religie 
 
De Verenigde Staten waren het eerste land in de wereld met een grondwet 

die de scheiding van kerk en staat garandeert.   Maar vandaag is religie in 

geen enkel ander ontwikkeld land zo belangrijk.   Soms lijkt het of God Zelf 

in het Witte Huis woont. 

Geert Lernout toont dat er eigenlijk twee Amerika’s zijn.  Naast het 

Amerika dat we allemaal zo goed denken te kennen, is er ook een ander 

land dat we in Europa maar zelden te zien krijgen.  Dit verborgen 

christelijke deel van de Verenigde Staten is de laatste tijd zo belangrijk 

geworden, dat we het ons in Europa niet kunnen veroorloven om te doen 

alsof het niet bestaat.  Ook tijdens de komende presidentsverkiezingen zal 

het een bepalende rol spelen. 

 

Geert Lernout doceert vergelijkende literatuurwetenschap aan de 

Universiteit van Antwerpen, waar hij ook het James Joyce Centrum leidt.  

Hij publiceerde boeken over James Joyce, over Bachs Goldberg Variaties, 

over de geschiedenis van het boek en over de Bijbel. 

 

“Een scherp denker die fraai 

argumenteert” (Rik Torfs) 

 

“Boeiend, veelzijdig, afwisselend, 

persoonlijk, eigengereid” (Maarten ’t 

Hart) 

 

“Iemand die van een grondige aanpak 

houdt.”   (De Morgen) 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of 

hvschoten@hotmail.com 
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Dinsdag 27 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “BLACK SWAN” 

 
Requiem For A Dream, The Fountain en The Wrestler  zijn sterke 

geloofsbrieven van Darren Aronofsky, een van de meest getalenteerde 

regisseurs van de hedendaagse cinema. Met Black Swan waagt hij zich met 

verve aan een psychologische thriller die zich situeert in de prachtige, maar 

ook bikkelharde balletwereld. Hij volgt immers een ballerina die de 

hoofdrol in Het Zwanenmeer ambieert en daardoor aan waanzin ten prooi 

valt…  Natalie Portman (witte zwaan) en Mila Kunis (zwarte zwaan) 

gingen letterlijk door een fysieke hel om hun rol als ballerina waar te 

maken. Portman, hield er, naast bloedende tenen, afgescheurde ligamenten 

en gekneusde ribben ook een meer dan verdiende Oscar aan over.  Een 

barokke en fascinerende film die nog dagenlang zal naspoken in je hoofd, 

het kenmerk van grote kunst… 

 

Voor Humo de op één na beste film van 2011.   En Filmmagie zette hem op 

één, nog voor Rundskop. 

 

“Voor het beschrijven van Natalie Portmans vertolking van de door zichzelf 

geplaagde Nina Sayers schieten woorden tekort. Haar transformatie van 

breekbaar, onzeker meisje naar de grillige Zwarte Zwaan is subliem.... Een 

hedendaags meesterwerk.” 

 

“BLACK SWAN is 

verbijsterend, opwindend, 

gruwelijk, grandioos, mooi, 

monsterlijk, absurd, 

surrealistisch, grappig, 

aangrijpend en 

verontrustend. 

Kortom, straffe cinema”    

(Filmmagie) 

 

 

Tickets: 4 euro. 

Reservaties; tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

Dinsdag 24 april – 20.00 uur – De Kaekelaar 
(Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten) 

 

Filmvoorstelling  “LE GAMIN AU VELO” 
 
De elfjarige Cyril is het middelpunt van Le Gamin au Vélo, de nieuwe film 

van de Waalse gebroeders Jean-Pierre en Luc Dardenne. (“Rosetta” 

“L’enfant”).  We leren hem kennen als jongen op zoek naar zijn fiets. Die 

fiets blijkt meegenomen te zijn door zijn vader, die Cyril in de steek heeft 

gelaten. Hij groeit zonder ouders op in een opvanghuis en is boos op alles 

en iedereen. Door een speling van het lot komt hij echter in contact met 

kapster Samantha (Cecile de France) Hij klampt zich aan haar vast en 

vraagt hem of hij voortaan bij haar mag wonen… 

 

“Le Gamin au Vélo” is 

ongetwijfeld de meest 

toegankelijke en optimistische 

film van de gebroeders 

Dardenne. Observerend, 

intens en tegelijk doortrokken 

van tederheid.   Een 

ontroerend, hoopvol, echt 

verhaal zoals alleen de broers 

Dardenne ze maken.  

 
Volkskrant * * * * * (vijf sterren) 
‘Een film die zijn verbrokkelde verhaal onomwonden vertelt, en je daarbij 
zonder aarzeling naar de keel grijpt.’  
 
 
Filmtotaal * * * * * (vijf sterren) 
‘Vanaf het eerste moment dat hij in beeld is, steelt Cyril je hart en wens je 
hem het beste toe. Wat voor slechte dingen hij in de rest van de film ook 
uitvoert, je blijft hopen dat hij goed terechtkomt. Dat hij inziet dat Samantha, 

schitterend geportretteerd door Cecile de France, het beste met hem 
voorheeft. En dat hij de liefde en warmte vindt, waar hij zo wanhopig naar op 
zoek is.’ 
 

Tickets: 4 euro. 

Reservaties:  Tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be         


