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Dinsdag 21 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Offline” 

 

Zondag 23 februari – 14.00 uur – Antwerpen 

Geleid bezoek aan het Red Star Line Museum -  Volzet ! 

 

Dinsdag 25 februari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Mud” 

 

Donderdag 13 maart  – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met  Walter Zinzen 

“De vierde onmacht. Pers en media in Vlaanderen” 

 

Dinsdag 18 maart – 20.00 uur –  De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “The Master” 

 

Donderdag 24 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Patrick Loobuyck 

“De seculiere samenleving.  Over religie, atheïsme en 

democratie” 

 
www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 

www.facebook.com/hvvschoten 

 



Dinsdag 21 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “Offline” 

Na een gevangenisstraf van 7 jaar heeft Rudy Vandekerckhove een 

duidelijk doel voor ogen: hij wil opnieuw aan de slag als hersteller van 

wasmachines en - belangrijker nog - hij hoopt op een verzoening met het 

gezin dat hij achterliet. Ondanks de steun van de gepensioneerde kapster 

Denise en van zijn vriend Rachid wordt geen van beide plannen echter een 

succes. Net wanneer een hereniging uiteindelijk toch nog in zicht lijkt, 

neemt het verleden opnieuw de bovenhand en komt Rudy voor de 

moeilijkste beslissing van zijn leven te staan. Offline is het aangrijpende 

speelfilmdebuut van de Gentse regisseur-scenarist Peter Monsaert. Hij 

levert een bijzondere mix van humor, ontroering en oprechte emoties, 

overgoten met een fantastische soundtrack van de beste Belgische 

rockgroep van het moment: Triggerfinger.  Met prima vertolkingen van 

Wim Willaert ( Frank uit “Eigen kweek”), Anemone Valcke en Katelijne 

Daemen. 

Met inleiding van regisseur Peter Monsaert ! 

Een debuut om u tegen te zeggen.  En meer 

dan beloftevol. (Filmmagie) 

Met het drama Offline maakt de Gentse 

regisseur en scenarist Peter Monsaert zijn 

speelfilmdebuut. Het ontroerende en rauwe 

portret van de getroebleerde Rudy 

Vandekerckhove is een indrukwekkende 

eerste film.  (De Morgen) 

 

Offline is een prachtig debuut met geweldig 

acteerwerk van Willaert en Valcke en is een 

genot om naar te kijken en te luisteren Dit 

debuut maakt nieuwsgierig naar Monsaert’s 

volgende. (moviescene.nl)fm((fffffezien w  

 

Tickets:  4 euro.  Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

t hoe Donderdag 24 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Patrick Loobuyck 

“De seculiere samenleving.  Over religie, atheïsme 

en democratie” 

Kerken lopen leeg, maar religie wordt druk besproken in het publiek debat. 

Vaak gaat de discussie over de plaats van de religie in de publieke ruimte. 

Hoeveel godsdienst kan een seculiere samenleving verdragen en op welke 

manier moeten religies zich aan die seculiere context aanpassen? Bij 

momenten lopen de gemoederen hoog op (het hoofddoekenverbod!)  en 

vaak worden vanuit verschillende hoeken de grote principes uit de kast 

gehaald: de neutraliteit van de overheid en de scheiding van kerk en staat. 

Samen met de godsdienstvrijheid vormen ze inderdaad het wezen van de 

seculiere, democratische rechtsstaat. Maar wat betekenen ze precies en waar 

komen ze vandaan?  In zijn recente boek “De seculiere samenleving” 

beschrijft Patrick Loobuyck de historische en filosofische achtergrond van 

deze principes en gaat na wat ze vandaag concreet betekenen in onze 

multiculutrele samenleving. Prikkelende lectuur, zowel voor gelovigen als 

vrijzinnigen! 

 

Patrick Loobuyck (1974) studeerde godsdienstwetenschappen aan de 

KULeuven en moraalwetenschappen aan de UGent. Hij is doctor in de 

moraalwetenschappen en is op dit moment professor Levensbeschouwing 

aan het Centrum Pieter Gillis van de Universiteit Antwerpen en gastdocent 

aan de UGent waar hij onder meer politieke filosofie doceert. Hij schreef de 

afgelopen jaren diverse opiniestukken in kranten en pleit voor een vak LEF, 

Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie, dat alle levensbeschouwelijke 

vakken (godsdienst, niet–confessionele moraal) overbodig moet maken. 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV).Reservaties: tel. 03.658.46.49 of 

hvschoten@hotmail.com 

Organisatie :  HVV Schoten, HVV-Regio Antwerpen Noord en HVV 

Provinciaal Samenwerkingsverband Antwerpen 

http://www.film1.nl/films/41784-Offline.html
http://www.film1.nl/people/141524-Peter-Monsaert.html
mailto:ccticket@schoten.be
mailto:hvschoten@hotmail.com


Dinsdag 18 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 Filmvoorstelling “The Master” 

Freddie Quell is een verwarde marinier die na afloop van de Tweede 

Wereldoorlog allerhande baantjes aanneemt en zich telkens verliest in de 

alcohol. Bij toeval komt hij op de boot terecht van Lancaster Dodd, een 

charismatische intellectueel die leiding geeft aan een eigen religieuze 

beweging. Freddie raakt in de ban van Dodds onorthodoxe ideeÃ«n en 

wordt opgenomen in diens familiekring. Als de organisatie van buitenaf 

onder vuur komt te liggen, probeert de opvliegende Freddie zijn meester 

met harde hand te beschermen. Dodds jonge echtgenote Peggy vreest echter 

dat de getraumatiseerde Freddie niet meer te redden valt. 

Regisseur Paul Thomas Anderson (Magnolia, There Will Be Blood) die met 

dit drama veelvuldig in de prijzen viel, gaf publiekelijk toe dat het karakter 

Dodd is gebaseerd op Scientology oprichter L. Ron Hubbard. Zowel 

hoofdrolspeler Joaquin Phoenix als bijrolacteurs Amy Adams en Philip 

Seymour Hoffman werden genomineerd voor een Oscar. 

“Of het nu een aanval op Scientology betreft of niet… “The Master” is in 

de eerste plaats magistraal vertelde en vertolkte cinema.” (De Standaard) 

Tickets: 4 euro.   Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 25 februari – 20.00 uur – De Kaekelaar 
 

Filmvoorstelling “MUD” 
 
De veertienjarige jongens Ellis en Neck leren op een eiland in de 

Mississippi-rivier een man kennen die zich Mud noemt. De mysterieuze en 

charismatische Mud (Matthew McConaughey) heeft een grote tatoeage van 

een slang, gaat nergens heen zonder zijn gelukshemd en vertelt over de 

vrouw van zijn leven: Juniper (Reese Witherspoon). Al snel ontstaat er een 

hechte vriendschap tussen Mud en Ellis. Maar dan blijkt Mud op de vlucht 

te zijn voor een bende meedogenloze premiejagers en voor de politie. Ellis 

besluit om Mud te helpen ontsnappen en hem te verenigen met zijn grote 

liefde. Maar valt Mud wel degelijk te vertrouwen? 

 

De ontmoeting met een mysterieuze vreemdeling betekent voor twee 

jongens het begin van zowel een avontuurlijke als een innerlijke 

ontdekkingstocht.  Mud is een prachtig coming of age-verhaal met regie 

van Jeff Nichols, die ook de ongerepte Amerikaanse natuur een belangrijke 

rol toebedeelt. Een volstrekt geloofwaardige, meeslepende en ontroerende 

film die zich situeert tussen “Stand By Me” en “Huckleberry Finn” (M. 

Twain). 

 

“…een film die zo mooi is dat hij bijna lijkt te zweven.” (Humo) 

 

 “Net als in zijn vorige film laat Nichols zich kennen als een meester in 

het creëren van sfeer en suspense…Mud is een rijk, visueel, meeslepend 

coming of age-verhaal, dat in onze tijd geschreven is maar toch alles 

wegheeft van een ouderwetse Amerikaanse klassieker.” (Sp!ts) 

 

 “Rake details, mooi spel…  Mud zal zijn weg naar het lijstje ‘beste 

films over de groei naar  volwassenheid’ wel weten te vinden” 

(Elsevier) 

 

“Mud is een sterk tienerdrama met voortreffelijke vertolkingen die de 

film een bijzonder natuurlijk karakter meegeven” (Algemeen Dagblad) 

 

 

Tickets: 4 euro.  Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

mailto:ccticket@schoten.be
mailto:ccticket@schoten.be


 
“Mud” op dinsdag 25 februari in De Kaekelaar 

 
 

Lidmaatschap HVV Schoten 
 

Onze werking is alleen maar mogelijk door uw steun! 

 

Voor 10 euro per jaar bent u al lid ! 

 

Lidgeld stort u op 001-1777562-16 van HVV-Ledenrekening 

IBAN BE72001-177562-16 
BIC GEBABEBB 

Lange Leemstraat 57 

2018 Antwerpen 
(met vermelding lidmaatschap HVV Schoten) 

 

Het lidmaatschap gaat in vanaf het moment dat de betaling ontvangen 

wordt. 

 

Meer weten: tel. 03.233.70.32 of mail naar info@h-vv.be 

Donderdag 13 maart – 20.00 uur – Ka steel van Schoten 

 

Gespreksavond met Walter Zinzen 
 

De vierde onmacht.  

 Pers en media in Vlaanderen 
 

Jarenlang was hij ‘Chef Duiding’ van de VRT-Nieuwsdienst.   Van BRT, 

naar BRTN en dan naar de VRT: Zinzen maakte het allemaal mee. 

Eind jaren zestig was Walter Zinzen een van de “jonge honden”, een 

nieuwe generatie onafhankelijke journalisten die zich verzette tegen de 

partijpolitieke benoemingen op de VRT.  Twaalf jaar geleden ging hij met 

pensioen. 

Zinzen blijft na jaren gekend en geroemd om zijn Congo-expertise, geducht 

om zijn chirurgische interviewstijl en is – ook vandaag – kritisch over de 

eigen media. 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 
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