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Donderdag 13 maart  – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met oud-journalist  Walter Zinzen 

“De vierde onmacht. Pers en media in Vlaanderen” 

 

Dinsdag 18 maart – 20.00 uur –  De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “The Master” 

 

Dinsdag 15  april – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Lore” 

 

Donderdag 24 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Patrick Loobuyck 

“De seculiere samenleving.   

Over religie, atheïsme en democratie” 

 

Zondag 15 juni  

Daguitstap naar de Westhoek (busreis) 

“De Groote Oorlog” 

(met o.a. de Dodengang en het In Flanders Fields 

Museum) 
    

www.hvv-schoten.be 

 



Donderdag 13 maart – 20.00 uur – Ka steel van Schoten 

Gespreksavond met oud-journalist 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 info@hvv-schoten.be 

 

 
 

 

 

 

De foyer van het Kasteel van Schoten is terug open ! 

Wat bezoeken we ? 
 
De Dodengang is wellicht de plaats waar men het best de Eerste 

Wereldoorlog kan aanvoelen. 

Gedurende vier jaar was de Dodengang een vooruitgeschoven 

loopgravenstelling aan de Ijzer en werd er om iedere meter grond bitter 

gestreden.  Het bezoekerscentrum van de Dodengang geeft u een duidelijk 

beeld van de toestand aan het front. 

 

Op Lijssenthoek Military Cemetary liggen 10.785 soldaten begraven.  Ze 

vertegenwoordigen meer dan dertig nationaliteiten: Britten, Australiërs, 

Nieuw-Zeelanders, Duitsers, Fransen, Zuid-Afrikanen, Amerikanen, 

Chinezen…   De begraafplaats is een spiegel van de oorlog, een 

indrukwekkende getuige van meer dan vier jaar oorlogsgeweld. 

 

 Het “In Flanders Fields Museum” is een modern en interactief 

oorlogsmuseum, gevestigd in de Lakenhallen van Ieper.  Het museum werd 

in 2012 grondig vernieuwd.   De permanente tentoonstelling belicht de 

aanloop tot de Eerste Wereldoorlog, de inval in België, de eerste maanden 

van de bewegingsoorlog, de verwoesting van de oorlogsjaren en de 

naoorlogse periode. In het museum staan vooral de verhalen van de 

tijdgenoten centraal. Stemmen en gezichten van echte mensen maken de 

oorlog tastbaar en persoonlijk in dit museum. 

 

Iedere avond wordt om 20.00 uur stipt sinds 1928 de “Last Post” geblazen 

onder de machtige gewelven van de Menenpoort.  Dit gedenkteken draagt 

de namen van van 54.896 vermiste soldaten van het toenmalige Britse 

Imperium.  De Menenpoort werd gebouwd op de plaats van de oude 

middeleeuwse poort.    Langs deze “poort” marcheerden de Britse troepen 

om er de “Ypres Salient” (de Ieperboog) te verdedigen.    
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Zondag 15 juni  

 

Daguitstap “DE GROOTE OORLOG” 
 

Bezoek aan de Westhoek:  Dodengang, Lijssenthoek Militair 

Kerkhof,  In Flanders Fields Museum, Last Post (Ieper) 

 
Honderd jaar geleden was de streek rond Ieper het decor van een van de 

meest verwoestende conflicten uit de geschiedenis.  HVV Regio Antwerpen 

Noord en HVV Schoten organiseren daarom een daguitstap per bus naar de 

Westhoek. 

 

8.00 uur: vertrek in Ekeren (Carrefour, hoek F. Verbieststraat) 

of 

8.30 uur: vertrek in Schoten (H.Consciencestraat, ingang kerkhof) 

 

10.00 uur:  bezoek met gidsen aan Dodengang (Diksmuide) 

Stevig schoeisel voorzien voor de wandeling van ongeveer één uur. 

11.00 uur: bezoek met gidsen Lijssenthoek Military Cemetary (Poperinge) 

13.15 uur: vertrek naar Ieper voor de lunch. 

14.45 uur: bezoek aan In Flanders Fields Museum (Ieper) 

                Daarna vrije tijd om Ieper te bezoeken. 

19.45 uur: verzamelen aan de Menenpoort in Ieper voor het bijwonen van 

de  Last Post. 

 

21.00 uur: vertrek  naar Schoten en Ekeren. 

 

Deelname:  25 euro per persoon (lunch niet inbegrepen) 

                  50 euro per persoon  (lunch in Restaurant Grote Markt 22, Ieper, 

inbegrepen) 

 

De deelnameprijs omvat de busreis, vergoeding gidsen en alle 

toegangstickets. 

 

Inschrijvingen bij G. Bresseleers, tel. 03.658.46.46 of info@hvv-schoten.be 

 

Het aantal plaatsen is beperkt.  Wees er dus snel bij!  Inschrijven kan 

tot uiterlijk 31 mei. 

Dinsdag 18 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

 Filmvoorstelling “The Master” 

“The Master” speelt zich af na de Tweede Wereldoorlog.  Lancaster Dodd 

(éen van de laatste rollen van de recent overleden Philip Seymour Hoffman) 

richt een nieuwe religieuze organisatie op.  De getraumatiseerde en 

verwarde marinier Freddy Quell (Joaquin Phoenix) wordt  al snel zijn 

rechterhand  Maar naarmate de organisatie aan populariteit begint te 

winnen, groeien zijn twijfels over de organisatie en de ideeën van zijn 

“meester”. 

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.  Knack Focus 

vond dit de beste film van 2013! 

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

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

“Briljante scènes, oogstrelende beelden en een adembenemend 

acteerduel” (NRC  Handelsblad) 

 

Tickets: 4 euro.   

 

Reservaties: tel. 03.680.23.40 of 

ccticket@schoten.be 

 

 
hoe  
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Dinsdag 15 april – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “LORE” 

Voorjaar 1945.  Hitler is dood, de geallieerden bezetten Duitsland.  De 

veertienjarige Lore, van wie de nazi-ouders opgesloten zijn, staat alleen in 

voor de zorg van haar broertjes en zusjes. De enige plaats waar ze naartoe 

kunnen is het huis van hun grootmoeder, 900 km noordwaarts. De kinderen 

beginnen aan een tocht door hun verwoeste land, en langzaam maar zeker 

begrijpen ze wat er gebeurd is en wat de gevolgen zijn van de daden van 

hun ouders. Wanneer Thomas, een jonge Joodse vluchteling, zijn hulp 

aanbiedt, moet Lore vertrouwen op een persoon van wie men altijd gezegd 

heeft dat hij de vijand is.  Een intelligente, poëtische en gedurfde brok 

cinema van.de Australische regisseur Cate Shortland 

“Een sensuele film over een meisje dat haar seksualiteit ontdekt” (NRC 

Handelsblad) 

“Indringend oorlogsdrama dat tegelijk de volwassenwording en de 

ontnuchtering van een natie beschrijft.” (cobra.be) 

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

 

 

Donderdag 24 april – 20 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Patrick Loobuyck 

“De seculiere samenleving.  Over religie, atheïsme 

en democratie” 

Kerken lopen leeg, maar over religie wordt meer dan ooit gediscussieerd.. 

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 – over de hoofddoek, de boerka, 

de besnijdenis, het ritueel slachten, creationisme, euthanasie of het 

homohuwelijk. 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 en de vrijheid van meningsuiting 

vormen ze inderdaad het wezen van de seculiere, democratische rechtsstaat. 

Maar wat betekenen deze principes precies en waar komen ze vandaan?      

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck schreef er een boek over.  “De seculiere 

samenleving” is een must voor iedereen die politiek en levensbeschouwelijk 

geïnteresseerd is.  Een boek voor gelovigen en ongelovigen, eigenzinnig en 

toch genuanceerd. 

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 

info@hvv-schoten.be 

Organisatie :  HVV Schoten, HVV Regio Antwerpen Noord en HVV 

Provinciaal Samenwerkingsverband Antwerpen 
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