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    Dinsdag 18 november – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “In Bloom” 

 

Donderdag 27 november – 20.00 uur  

Kasteel van Schoten 

Gespreksavond “Ziek van gezondheid.  Voor elk 

probleem een pil?” 

Met prof. Ignaas Devisch en dr. Dirk van Duppen 

 

Dinsdag 2 december – 20.00 uur – Zolder “Den Trol” 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

 

Dinsdag 16 december – 20.00 uur -  De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Gravity” 

 

Dinsdag 20 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “12 Years A Slave” 

 

www.hvv-schoten.be 

                               www.facebook.com/hvvschoten 

 

 



Dinsdag 18 november – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling  “In Bloom” 

De veertienjarige  Natia en haar verlegen vriendin Eka wonen in de Tbilisi, 

de hoofdstad van het pas onafhankelijk geworden Georgië.  Het is het begin 

van de jaren negentig en de twee zijn vriendinnen zoals alleen 

veertienjarige meisjes dat kunnen zijn. Eka en Natia zoeken naar een plek 

voor zichzelf in een turbulente omgeving: er heerst armoede, er is 

voedseltekort en er woedt een burgeroorlog. Natia wordt gekidnapt en 

uitgehuwelijkt aan de agressieve Kato, die Lado, de jongen waarop Natia 

verliefd was, in koelen bloede ombrengt. Natia wil wraak, maar wordt 

tegengehouden door haar beste vriendin Eka.  Dit semi-autobiografische 

verhaal - regisseuse Nana Ekytimishivili  putte voor de plot uit haar eigen 

ervaringen - vertelt op pakkende wijze over de onverwoestbare vriendschap 

van twee meisjes die eeuwenoude tradities trotseren.  Een prachtige coming 

of age-film die talrijke prijzen in de wacht sleepte. 

Regisseur Nana Ekvtimischvili, die in Duitsland studeerde en inmiddels als 

meer dan zeven jaar in Georgë samenwoont met coregisseur Simon Gross, 

keert voor haar debuut terug naar haar eigen jeugd in Tbilisi, toe ze, net als 

Natia en Eka, 14 jaar was in 1992.   Dat maakt van “In Bloom” een 

waarachtig tijdsbeeld van een bijzonder woelige periode in deze Eurpopese 

uithoek waar de rust nog steeds niet ins teruggekeerd. 

 

“In Bloom” won onder meer de C.I.C.E.A. Prijs op het Filmfestival van 

Berlijn en de Prijs voor Beste Buitenlandse Film op het Filmfestival van 

Oostende. 

. 

“Wonderschone cinema” (Cinema.nl) 

 

“De vriendschap tussen de twee meisjes (knap gespeeld door Lika Babluani 

en Mariam Bokeria) en zowel de fricties binnen als de vanzelfsprekende 

onvoorwaardelijkheid van die vriendschap zijn prachtig getroffen, en het 

onvoorspelbare verhaal absorbeert de kijker - niet in de laatste plaats door 

het mooie camerawerk van Oleg Mutu - van begin tot eind."  

(De Filmkrant) 

 

Dinsdag 16 december – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “Gravity” 
 
Dr. Ryan Stone is een briljant medisch ingenieur die samen met astronaut 

Matt Kowalsky op haar eerste ruimtemissie gaat.  Tijdens een 

routinecontrole slaat het noodlot toe.  De shuttle wordt vernietigd en Stone 

en Kowalsky blijven volledig alleen echter.  Vastgebonden aan elkaar 

zweven zij verder de ruimte in. Door de kille stilte realiseren zij zich dat ze 

ieder contact met de aarde zijn verloren en daarbij de enige kans om gered 

te worden.  Langzaam slaat de angst in om in paniek en neemt elke hap naar 

lucht het beetje zuurstof weg dat nog over is. “Gravity” is cinema op zijn 

best, meeslepend, spannend en overrompelend; een betoverende ervaring 

die de grootsheid van het heelal op een nooit eerder vertoonde manier 

benadrukt.   Door de verbijsterende visuele effecten is dit een film die je 

bijna ademloos uitkijkt.   “Gravity” – met in de hoofdrollen Sandra Bullock 

en George Clooney – kreeg dit jaar niet minder dan zeven Oscars, 

waaronder die voor beste regisseur (Alfonso Cuaron)   

 

“Gravity is een adembenemend ruimtespektakel. De fantastische 

cinematografie zorgt voor een ontzettend spannende en beeldschone film 

die zijn weerga niet kent.” (Cinemagazine) 

 

"Cuarons Gravity is achtbaancinema in optima forma, een bloedspannende, 

overdonderende rit door de ruimte die je nergens zo kunt ervaren dan in 

een bioscoop.” (De Volkskrant) 

 

Tickets: 4 euro.  Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 
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Dinsdag 2 december – 20.00 uur - Den Trol (zolder)  
Gelmelenstraat 157, 2900 Schoten 

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 
 
Op dinsdag 2 december om 20.00 uur organiseert HVV-Schoten zijn 

jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op de zolder van café “Den Trol”, 

Gelmelenstraat 157, 2900 Schoten 

We bekijken dan – bij een drankje en een hapje - de werking van het 

voorbije jaar, plannen een aantal nieuwe activiteiten en kiezen een bestuur. 

Nieuwe bestuursleden zijn natuurlijk erg welkom! Meer info bij voorzitter 

Els De Deken, tel.03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

 

 
 

Lid worden van HVV Schoten? 

 
Voor 12 euro per jaar ben je al lid! 

 

Lidgeld stort je op 001-1777562-16 van HVV-ledenrekening 

IBAN  BE72001-1777562-16 

BIC GEBABEBB 

Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen 

 

Meer info op 03/233.70.32 of info@h-vv.be 

 “..een verrukkelijk stuk cinema, een zielroerende coming of age-prent over 

twee hartsvriendinnen, Eka en Natia, die op de verkeerde plek en in het 

verkeerde tijdsgewricht opgroeien”  (Humo) 

 

"Het spannende en ontroerende verhaal op zich is al indrukwekkend 

genoeg, maar de film wordt nog krachtiger door de prachtige 

cinematografie. Elk beeld is een kunstwerk op zich en de film heeft vooral 

door het gebruik van kleur en licht een erg natuurlijke look. En als dit licht 

ook nog eens schijnt op al die prachtige gezichtjes, is er geen seconde tijd 

om verveeld te raken." (Cinemagazine) 

“De twee jonge hoofdactrices zijn formidabel, het camerawerk is briljant, 

en uit het aandoenlijke moment waarop Eka na een plensbui de regen uit 

haar rokje wringt, blijkt dat de twee regisseurs aandacht hebben voor 

precies de juiste details." (Humo) 
 
Tickets: 4 euro.  Reservaties: tel. 03.680.23.40 of  ccticket@schoten.be 
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Donderdag 27 november – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten) 

 

Gespreksavond met  prof. Ignaas Devisch  

en dr. Dirk Van Duppen 
 

“Ziek van gezondheid.  

 Voor elk probleem een pil?” 
 

We streven meer dan ooit naar gezondheid. De tijd dat we gezond waren tot 

het tegendeel was bewezen is al lang voorbij.  Gezondheid is niet langer een 

gegeven, maar een norm, een streven waarvan we zelden of nooit weten of 

we het wel bereikt hebben.  We weten steeds minder waarvoor het precies 

staat.   Bovendien is onze lichamelijkheid het speelterrein van onze 

identiteit geworden.   Wie kan van zichzelf zeggen gezond te zijn?  Welke 

cholesterolwaarde is gezond?  Wanneer wordt zwaarmoedigheid depressie?  

En is faalangst een ziekte of een normaal facet van menselijk gedrag? 

 

Steeds meer uitingen van ons gedrag beschouwen we als pathologisch of 

abnormaal.  Om normaal te zijn moet je gezond zijn en streven naar 

verbetering.  We zijn nooit fit en slank genoeg en onze voeding moet en kan 

altijd beter.  Roken, drinken, ongezond eten, te weinig sporten worden 

factoren die mensen diskwalificeren en waarop ze worden afgerekend.  

Gezondheidsnormen zijn tot ons morele systeem doorgedrongen.  Overheid 

en zorgverzekeraars spelen daar gretig op in.  Ze sporen ons enthousiast aan 

gezonder te eten en meer te bewegen, en ze straffen ons financieel wanner 

we niet aan de gezondheidsnormen voldoen. 

 

De medische wereld heeft en geeft de middelen om tegemoet te treden aan 

ons verlangen om aan ons lot te ontsnappen.  Maar de neveneffecten zijn 

helaas niet langer te ontkennen: vanuit een marktgerichte gezondheidszorg  

en het stimulen van een consumentenhouding wordt ons dagelijks leven 

steeds verder gemedicaliseerd, met overdiagnostiek en overbehandeling tot 

gevolg.   Steeds meer mensen krijgen een pil die ze niet nodig hebben voor 

die ziekte die ze niet hebben, zowel omdat ze er zelf om vragen of omdat ze 

in die richting gestuurd worden.  Zo dreigt gezondheid zelf een probleem te 

worden.  . En dat is een probleem: we worden stilaan ziek van gezondheid. 

Ignaas Devisch is professor in ethiek, filosofie en medische filosofie 

(Universiteit Gent), voorzitter van “De Maakbare Mens vzw” en auteur van 

“Ziek van gezondheid.  Voor elk probleem een pil?” (Antwerpen, De 

Bezige Bij, 2013) 

 

Dirk Van Duppen is huisarts en voorzitter van “Geneeskunde voor het 

Volk”, initiator van het Kiwimodel en auteur van “De cholesteroloorlog.  

Waarom geneesmiddelen in België zo duur zijn” (Antwerpen, Epo, 2004) 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

Reservaties: 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be. 

In samenwerking met “De Maakbare Mens vzw” 

 

“Het belang van een goede gezondheid is toegenomen, omdat we 

ongezonder leven én omdat we steeds meer een perfecte gezondheid 

najagen als onderdeel van een geslaagd en autonoom leven.  Een 

ongezonde leefstijl is het resultaat van een hele maatschappelijke 

organisatie: arbeid, huisvesting, voedsel, alles staat in functie van 

ongezond en goedkoop voedsel terwijl we steeds minder dagelijks 

bewegen – we zijn vooral ‘schermwerkers’…  Vervolgens, en vaak als 

tegenreactie op een ongezonde samenleving, zie je steeds meer mensen 

die op maniakale wijze met hun gezondheid bezig zijn.  Ze sporten 

obsessief, controleren elke hap, durven geen alcohol of koffie drinken 

en lopen van test 1 naar onderzoek 2 om uit te sluiten dat ze een 

probleem hebben, met als apotheose een (peperdure en ineffectieve) 

total body scan…  Het leven obsessief in functie stellen van gezondheid 

is natuurlijk een van de beste methoden om ziek te worden, gaande van 

echte gezondheidsobsessie, over nevenwerkingen van medicijnen tot 

allerlei psychische problemen.”   (Ignaas Devisch in De Standaard van 

1/07/2014, “De obsessie met de perfecte gezondheid”) 
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