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Donderdag 25 april – 20.00 uur  

 Kasteel van Schoten 
Gespreksavond met prof.dr. Jean-Pierre De Greve 

“Van Big Bang tot vandaag.  De evolutie van het 
heelal” 

 
Donderdag 2 mei – 19.30 u - ’t Rood Dak (Ekeren) 

Gespreksavond met prof. dr. Wim Distelmans 
 “Een waardig levenseinde” 

 
Zondag 26 mei – 14.00 uur – Mechelen 
Geleid bezoek aan de Kazerne Dossin 

 
Zondag 30 juni – 14.00 uur - Leuven 
Geleide stadswandeling in Leuven  

 
Dinsdag 24 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Amour”  
 

www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 
                                           www.facebook.com/hvvschoten 

 



Donderdag 2 mei – 19.30 uur -  Zaal ’t Rood Dak 
(Kloosterstraat 60, 2180 Ekeren) 

 
Voordracht door Wim Distelmans 

 “Een waardig levenseinde” 
 
Wim Distelmans, pionier van de palliatieve zorg, gaat op basis van zijn 
boek “Een goede dood: 2002 – 2012. Tien jaar controversiële 
euthanasiewet”  de discussie aan met de aanwezigen.  In tien jaar tijd is er 
veel veranderd, het recht op euthanasie is bespreekbaar, maar sommigen 
willen nog verder.  Hoe staan wij daar tegenover? 
 
Toegang: 5 euro.  U kan reserveren bij Vic Van Meel, tel. 03.647.23.00 of 
meelvvic@hotmail.be 
Organisatie: HVV Regio Antwerpen-Noord 
 

 
 
 

 

Het basislidmaatschap bedraagt 10 euro. Je kan dit bedrag overschrijven 
op rekeningnummer 001-1777562-16 van HVV, Lange Leemstraat 57, 
2018 Antwerpen, met vermelding van lidmaatschap én HVV-Schoten. Meer 
weten?  www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 

Dinsdag 24 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 
 

Filmvoorstelling “AMOUR” 
 
De twee gepensioneerde muziekleraren Georges (Jean-Louis Trintignant) 
en Anne (Emmanuele Riva) wonen in Parijs.  Hun dochter (Isabelle 
Huppert), ook een musicus, woont met haar gezin in het buitenland.  Op een 
dag krijgt Anne een herseninfarct.  Hierdoor raakt ze aan één kant van haar 
lichaam verlamd.  Dit stelt de relatie tussen Georges, Anne en hun dochter 
behoorlijk op de proef. 
 
Deze film van Michael Haneke (“Das Weisse Band”) behaalde de Gouden 
Palm op het Filmfestival van Cannes 2012, werd uitgeroepen tot Beste 
Europese Film 2012 en kreeg de Oscar voor beste buitenlandse film in 
2013. 
 
“Meesterwerk” (De Volkskrant) 
“Indrukwekkende beklijvende cinema” (De Morgen) 
“Beste film van het jaar” (Algemeen Dagblad) 
“Een ode aan de liefde” (NRC) 
“Amour is de beste film dit bioscoopjaar…  Michael Haneke is Europa’s 
grootste regisseur”  (Cobra.be) 
 
U kan plaatsen reserveren vanaf 1 juli: tel. 03.680.23.40 of 
ccticket@schoten.be 
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Zondag 30 juni - 14.00 uur 
 

Geleide stadswandeling in Leuven 
 
HVV Schoten heeft een traditie van begeleide stadswandelingen.  Zo 
kwamen in het verleden o.m. Antwerpen, Gent, Brussel en Mechelen aan 
bod. 
 
Op zondag 30 juni bezoeken we met TiLA vzw (Toerisme in Leuven 
Anders) de stad van Louis Tobback.    De wandeling doorloopt het 
stadscentrum, en doet het wereldberoemde stadhuis en de Sint-Pieterskerk 
aan, beiden parels van Brabantse hooggotiek.  De Mechelsestraat, de 
Vaartstraat, de Diestsestraat, de Naamsestraat  en de Brusselsestraat  waren 
reeds in de Middeleeuwen de voornaamste uitvalswegen van de stad.  De 
Oude Markt bezit volgens de Leuvenaren de ‘langste toog’.  De restanten 
van de eerste stadswallen, gebouwd in het midden van de 12de eeuw zijn 
nooit veraf.  Uiteraard kunnen een aantal universiteitsgebouwen niet 
ontbreken, zoals de universiteitsbibliotheek en enkele colleges.  Langsheen 
het parcours zal ingegaan worden op de dingen die ons meteen in het oog 
springen: de klokkenluider, de kotmadam, Fonske, het middelpunt van 
Leuven, Fier Margrietje enz.   
 
Duur: circa 2,5 uur. 
Deelname: 3 euro. 
Inschrijvingen: tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 
 

 

Donderdag 25 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
 

Gespreksavond 
 

Van Big Bang tot vandaag : de evolutie van het 
heelal 

 
Spreker : prof. dr. Jean-Pierre De Greve, astrofysicus VUB 
 
14,7 miljard jaar geleden begon ons heelal te ‘leven’. Wat gebeurde er 
toen? Hoe evolueerde de toenmalige oersoep tot het heelal dat we vandaag 
kennen, met zijn melkwegstelsels en daarin sterren en planeten? Hoe weten 
we dat? Welke waarnemingen van de kosmos maken dat het Big Bang 
model zo’n succesvol model is?  Wat zijn donkere materie en donkere 
energie? Welke rol spelen ze? En waar evolueert het heelal naar toe? Al 
deze vragen komen aan bod in deze voordracht. En nu maar hopen dat er 
ook antwoorden zijn. 
 
Toegang: 3 euro (2 euro voor leden HVV) 
Reservaties: tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 
 
 

   

 
Jean-Pierre De Greve studeerde 
wiskunde en doctoreerde in de 

astrofysica aan de Vrije Universiteit 
Brussel.  Hij is daar gewoon 

hoogleraar. 
Hij is lid van de Raad van Bestuur van 

HVV en voorzitter van HVV-
Mechelen. 
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Zondag 26 mei – 14.00 uur 
 

Geleid bezoek Kazerne Dossin Mechelen 
 
Kazerne Dossin is geen gewone museumsite, maar een ‘plaats van 
herinnering’.  De kazerne is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis 
van de shoah in België.  Tussen 1942 en 1944 gebruiken de nazi’s de 
kazerne als verzamelkamp om zo veel mogelijk joden en zigeuners samen 
te brengen.  Van hieruit vertrokken 25.484 joden en 352 zigeuners naar 
Auschwitz-Birkenau.  Op deze beladen plaats vertelt het museum het 
verhaal van de joden-en zigeunervervolging in ons land. 
 
De oude museumruimte van het Joods Museum van Deportatie en Verzet is 
omgebouwd tot een gedenkplaats, een plek van bezinning voor slachtoffers 
en nabestaanden.  De permanente historische tentoonstelling heeft onderdak 
gekregen in een gloednieuw gebouw aan de overzijde van de oude kazerne.   
Op de site van het voormalige arresthuis, tegenover de kazerne, staat nu een 
witte monoliet die de plaats van het gebeuren nadrukkelijk aangeeft.  
Vroegere Vlaamse bouwmeester Bob Van Reeth en zijn bureau  
AWGArchitecten, tekenden voor het ontwerp.  Het museum kreeg de vorm 
van een vijfhoek, met grote glaspartijen aan de ene zijde en dichtgemetselde 
ramen aan de andere zijde.  Bovenin het gebouw bevindt zich een terras dat 
uitzicht geeft op de oude kazerne. 
 
Het geleid bezoek is toegespitst op het verhaal van de joden- en 
zigeunervervolging dat aan bod komt in de permanente tentoonstelling.  
Aan de hand van persoonlijke verhalen en getuigenissen kunnen de 
bezoekers zich een beeld vorm van de discriminatie in de toenmalige 
samenleving. Foto’s getuigen van de vele maatregelen tegen de joodse en 
zigeunerbevolking in België.  Ook de geschiedenis van de mensenrechten 
en hun rol vandaag komen hierin uitgebreid aan bod.  Het bezoek eindigt op 
het terras op de vierde verdieping, waar de oude kazerne een 
indrukwekkend beeld nalaat. 
 
Duur: van 14.00 tot 16.00 uur. Afspraak om 13.45 uur aan de Kazerne 
Dossin,   Goswin de Stassaertstraat 153, 2800 Mechelen. 
Deelname: 9 euro 
Reserveren: tel. 03.658.46.49 of hvschoten@hotmail.com 

LEIFlijn 
 

 078/15.11.55 
De LEIFlijn is bereikbaar op alle werkdagen, tussen 9 en 17 uur. 

U kan ook terecht op leiflijn@skynet.be 

Deze telefoonlijn is bedoeld voor iedereen die vragen heeft rond het 
levenseinde: 

 Mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening (en hun 
omgeving) die meer willen weten over:  

 - pijnbestrijding 
 - de mogelijkheden van psychologische begeleiding 
 - vragen rond begrafenis of crematie 
 - rouw 
 - de administratieve en regelingen bij een overliiden 
 - financiële gevolgen 
 - spirituele opvang (o.a. rol van pastor; moreel consulent) 
 - … 
 Mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening die geen 

behandeling willen opstarten of deze willen stoppen en de nood hebben 
hierover te praten 

 Mensen met een ernstige ongeneeslijke aandoening (en hun 
omgeving) die meer willen weten over de mogelijkheden van palliatieve zorg 

 Mensen (met een ernstige ongeneeslijke aandoening) die meer willen 
weten over een wilsverklaring of een levenstestament 

 Mensen die ondraaglijk lijden door een ernstige ongeneeslijke 
aandoening (door ziekte of ongeval) en die een euthanasie overwegen, maar 
daar nergens mee terechtkunnen 

 Alle hulpverleners die over het voorgaande meer willen weten. 
  

De LEIFlijn maakt deel uit van het LevensEinde Informatie Forvm. 
Het LEIFproject is een open initiatief en bestaat uit mensen en verenigingen 
die streven naar een menswaardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect 
voor de wil van de patiënt voorop staat. 
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