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Zondag 13  mei  – 13.00 uur – Antwerpen 
Geleide stadswandeling “Cordoba aan de Schelde” 

Volzet! 
 

Zondag 3 juni – 13.00 uur -  Antwerpen 
Geleide stadswandeling “Cordoba aan de Schelde” 

Volzet! 
 

Zondag 1 juli – 14.00 uur – Antwerpen 
Geleide stadswandeling “ Ontspoord groen: Park Spoor 

Noord en omgeving” 
Begeleiding door “Antwerpen Averechts”.  Er  zijn nog enkele 

plaatsen vrij 
 

Dinsdag 25 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 
Filmvoorstelling “The Artist” 

Vijf Oscars in 2012 ! 
 
 

           www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 
 
 



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. 

VOLZET! 

 

 

De zomer staat voor de deur en het najaar is nog ver weg.  Toch maken we 

nu al bekend dat onze vereniging twee eminente sprekers vastgelegd heeft: 

Jean-Jacques Cassiman en Jean Paul Van Bendegem.  U kan de data nu al 

noteren.  Reserveren kan echter pas vanaf 1 september (tel 03.658.46.49 of 

hvschoten@hotmail.com) 

 

Op donderdag 25 oktober is JEAN-

JACQUES CASSIMAN onze gast in het 

Kasteel van Schoten.   Professor Cassiman 

is een internationaal bekend onderzoeker en 

hoogleraar (emeritus) in de menselijke 

genetica (KU Leuven)  Hij deed 

baanbrekend werk op het gebied van de 

genetica en het DNA-onderzoek. 

 

Thema van zijn voordracht: “De 

genetische revolutie: over DNA, 

erfelijkheid en genetisch onderzoek” 

In samenwerking met De Maakbare Mens 

vzw. 

Toegang: 4 euro (3 euro leden HVV en De 

Maakbare Mens) 

 

 

Op donderdag 6 december spreekt JEAN 

PAUL VAN BENDEGEM  in het Kasteel 

van Schoten over “Humanisme en 

atheïsme: ruimte voor spiritualiteit ?” 

 

Prof. dr. Van Bendegem is wiskundige en 

filosoof en als hoogleraar logica en 

wetenschapsfilosofie verbonden aan de 

Vrije Universiteit Brussel.  Hij noemt 

zichzelf  - in navolging van Leo Apostel – 

een “spiritueel atheïst” en is een overtuigd 

vrijmetselaar. 

In samenwerking met UPV-VUB en HVV-

Regio Noord. 

 

Toegang: 4 euro (3 euro leden HVV) 



Dinsdag 18 december :  GROENTEN UIT BALEN 

Balen, 1971.  In het arbeidersgezin van Jan en Clara Debruycker gaat het 

leven zijn gewone gang, tot een wilde staking uitbreekt in de fabriek waar 

Jan werkt. Jan moet noodgedwongen aan de staking deelnemen en het gezin 

komt in financiële moeilijkheden. Gelukkig zijn er nog het pensioen van  

bompa en het loon van dochter Germaine die in de GB van Mol werkt. 

Maar dan raakt Germaine in verwachting van Luc, een student die de 

stakers komt steunen.  Wanneer na negen weken de staking eindelijk 

afloopt, zal het leven van de Debruyckers nooit meer hetzelfde zijn 

 

'In Vlaanderen heeft iedereen Groenten uit Balen gezien. En wie het niet 

heeft gezien, heeft er ongetwijfeld in meegespeeld.' Met een boutade wijst 

de filmregisseur Frank Van Mechelen erop dat het toneelstuk dat hij 

verfilmde een geliefde klassieker is. Walter van den Broeck schreef 

Groenten uit Balen in 1971, enkele maanden na de grote staking die 'zijn' 

Balen op stelten had gezet.  De wilde staking in de zinkfabriek Vieille 

Montagne is slechts de achtergrond: het gaat erom hoe een gezin zich door 

de crisis spartelt.  Een uitstekende en onderhoudende Vlaamse film met 

prima vertolkingen van o.a. Stany Crets, Evelien Bosmans, Clara 

Cleymans, Lucas Van den Eynde, Axel Daeseleire en Tom Dewispelaere. 

 

 

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 
Het basislidmaatschap bedraagt 8 euro.  

 
Je kan dit bedrag overschrijven op rekeningnummer 001-1777562-16 van 

HVV, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen, met vermelding 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. 

 

Er is nog plaats voor snelle beslissers! 
 

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 
 

mailto:%20info@h-vv.be


Dinsdag 25 september -  20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling THE ARTIST 

De beste komedie van het jaar  is een stomme film.  In zwart-wit.  Deze 

hartverwarmende ode aan het oude Hollywood  kreeg dit jaar niet minder 

dan vijf Oscars: voor beste film, beste regisseur, beste acteur, beste muziek, 

beste kostuums. 

 

Het hoofdpersonage is George Valentin (Jean Dujardin), een acteur die 

ondanks grote successen aan lager wal raakt als in 1929 in Hollywood het 

geluid zijn intrede doet. De enige die dan nog in hem gelooft is de actrice 

Peppy Miller (Berenice Bejo), een meisje dat wél de overstap naar de 

sprekende film heeft weten te maken. 

 

De Franse regisseur Michel Hazanavicius heeft met The Artist een grappige 

en ontroerende hommage aan de begindagen van Hollywood gemaakt.  Met 

veel oog voor stijl en detail reconstrueert hij nauwgezet de sfeer van de 

stomme film.  Dit betekent echter niet dat dit visuele waagstukje ook een 

saaie film is geworden waar alleen filmfreaks plezier aan kunnen beleven. 

Integendeel,  “The Artist”  wèrkt en is bovendien onderhoudend én warm. 

Oude technieken worden op een inventieve wijze gebruikt, uitgekiende sets 

zien er prachtig uit en de twee hoofdrolspelers zetten sterke  prestaties neer.  

 

Een eerbetoon aan een vervlogen tijdperk en tegelijk ook zoveel meer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVV Schoten heeft zijn filmkeuze voor het najaar gemaakt!   

Naast “The Artist” vertonen we – samen met het Cultuurcentrum 

Schoten – volgende films in De Kaekelaar. 

Opgelet: reserveren kan pas vanaf 2 juli (03.680.23.40 of 

ccticket@schoten.be) 

 

Dinsdag 23 oktober : TOT ALTIJD 

 
Voor “Tot altijd” baseerde regisseur Nic Balthazar (“Ben X”) zich op het 

waargebeurde verhaal van Mario Verstraete, een dertiger die door een 

agressieve vorm van multiple sclerose getroffen werd.   Hij leed onder het 

besef dat zijn ziekte onomkeerbaar was en dat zijn levenskwaliteit steeds 

minder werd.  Mario was dan een vurig pleitbezorger voor het recht op 

waardig sterven.   Toen de euthanasiewet er in 2002 eindelijk kwam, was 

hij de eerste om daar, heel bewust, gebruik van te maken.  

“Tot altijd” is geen politiek pamflet – alle standpunten worden 

gerespecteerd - maar een bijzonder verhaal over vriendschap, levenslust, 

lijden en menselijkheid; een film die je vooral laat inzien het leven te vieren 

zolang het nog kan.  Koen De Graeve speelt op fenomenale wijze Mario, 

maar ook Geert Van Rampelberg, An Miller, Lotte Pinoy en Iwein Segers 

zijn voortreffelijk in dit mooie en oprechte eerbetoon aan een mens die  -  

samen met zijn vrienden – vecht om  zelf over zijn levenseinde te mogen 

beslissen. 

 

Dinsdag 20 november  : WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 

 
Twee dagen voor zijn zestiende verjaardag begaat Kevin een verschrikkelijke 

daad op zijn middelbare school.  In de nasleep worstelt zijn moeder met 

gevoelens van verdriet en verantwoordelijkheid.    De relatie met haar zoon 

was altijd al moeizaam, maar nu wordt ze geconfronteerd met het ultieme 

taboe: heeft ze eigenlijk ooit van haar zoon gehouden?  In hoeverre is zij 

schuldig aan Kevin’s gruwelijke misdaad?  Is het kwaad aangeboren?  Zijn 

ouders schuldig als hun kind de foute weg op gaat? ? En vooral: hoe moet het 

nu verder als moeder van een zoon die door de maatschappij als een monster 

wordt beschouwd? De Schotse cineaste  Lynne Ramsay brengt een 

verontrustend en beklijvend psychologisch drama, knap gestructureerd en in 

beeld gebracht, met acteerprestaties die je nog lang zullen bijblijven.  

Hoofdactrice Tilda Swinton  speelt op magistrale wijze de moeder.   Een 

verpletterende en briljante film die bij de kijker vele vragen oproept. 


