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Zondag 15 juni  
Daguitstap naar de Westhoek (busreis) 

“De Groote Oorlog” 
(met o.a. de Dodengang en het In Flanders Fields Museum) 

Er zijn nog plaatsen vrij ! 
 

 
Dinsdag 16 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “La Grande Bellezza” 
 
 

Donderdag 9 oktober – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
Gespreksavond met Wallonië-kenner Guido Fonteyn 

“Luie Walen en racistische Vlamingen…Over het ontstaan 
van de clichés” 

 
 

www.hvv-schoten.be 
                               www.facebook.com/hvvschoten 

 



Bestuur HVV – Schoten 
 

Voorzitter: Els De Deken 

Ondervoorzitter: Marjan Joris 

Secretaris: Wim D’hondt 

Penningmeester: Guy Bresseleers 

 

Bestuursleden: Constant Carpentier, Willy Claes, Raymond Dieltjens, 

Christine Mora, Mia Mortelmans, Raymond Pays, Elly Schouw, Lydia Van 

Tichelt. 

Secretariaat: P/a  Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten 

Tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

Hoe word ik lid ? 

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. De afdelingen organiseren voor hun leden 

autonoom en op vrijwillige basis een uitgebreid gamma van lokale 

afdelingsactiviteiten. 

 

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 het 

soort lidmaatschap én HVV-Schoten. 

IBAN : BE72001-1777562-16 (Voor Europese overschrijvingen) BIC: 

GEBABEBB 
 

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 en 

ontvang je een reductie op de toegangsprijs. Je kan ook steunend lid worden 

door bovenop het gekozen bedrag 30 euro (of meer) als gift te storten 

 
Informatie over werking en doelstellingen van HVV Schoten: 

www.hvv-schoten.be 

Donderdag 9 oktober -  20.00 uur – Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond met Wallonië-kenner Guido Fonteyn 

 

“Luie Walen en racistische Vlamingen…   Over het 

ontstaan van de clichés” 

 
Guido Fonteyn is ongetwijfeld de Vlaming die de meeste interesse toont  

voor Wallonië. Sinds 1979 schreef hij er tien boeken en eindeloos veel 

krantenartikels over, hij gaf voordrachten en begeleidde  hele bussen 

Vlamingen op hun exploratietochten  door Wallonië.  Hij werkte vroeger 

als journalist voor “De Standaard” en kent Wallonië als zijn broekzak.  Zijn 

laatste boek is ‘Vlaanderen, Brussel, Wallonië:  een ménage à trois’ (EPO, 

2013). 

“Walen zijn profiteurs en luie donders. Het zijn warme mensen en echte 

levensgenieters. Wallonië is een economische puinhoop. Vlamingen zijn 

rechts en onverdraagzaam. Ze werken hard en zorgen voor economische 

successen.” 

De clichés leven volop en in tijden van communautair opbod is het niet 

overbodig om deze eens kritisch door te lichten. Voor wie onze 

gezamenlijke geschiedenis en toekomst beter wil begrijpen. 

 

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

of info@hvv-schoten.be 
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La Grande Bellezza: beste film van 2013, ook volgens de Belgische 

filmpers ! 

Zondag 15 juni  
 

Daguitstap “DE GROOTE OORLOG” 
 

Bezoek aan de Westhoek:  Dodengang, Lijssenthoek Militair 

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

 

 

Er zijn nog plaatsen vrij !   Vlug beslissen is wel de boodschap : 

tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

 
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: terugkeer naar Schoten en Ekeren. 

 

Deelname:  25 euro per persoon (lunch niet inbegrepen) of 50 euro persoon  

(lunch in Restaurant Grote Markt 22, Ieper, inbegrepen) 

 

De deelnameprijs omvat de busreis, vergoeding gidsen en alle  

toegangstickets. 
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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.    
 

 

Dinsdag 16 september – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling  LA GRANDE BELLEZZA 

Het is zomer in Rome en de stad straalt met een ongrijpbare schoonheid. 

Jep Gambardella, een succesvol journalist en romanschrijver is nog steeds 

een onweerstaanbare verleider. Nog altijd maakt hij deel uit van het 

mondaine leven in Rome. Hij is er elke avond, op elk feestje, zijn scherpe 

geest wordt bejubeld en zijn gezelschap wordt opgezocht. Maar wanneer hij 

terugkijkt op zijn leven vraagt Jep zich af of hij op sommige vlakken, net 

als de stad Rome zelf, niet gefaald heeft. Hij besluit na zijn 65e verjaardag 

het schrijven weer op te pakken en op zoek te gaan naar de eigenlijke zin en 

schoonheid van het leven.  

“La Grande Bellezza” (Paolo Sorrentino) is een betoverende en visueel 

overrompelende film, een ode aan de schoonheid en decadentie van Rome. 

Een film  die duidelijk verwijst naar het legendarische La dolce vita van 

Fellini, zonder daarbij aan eigenheid in te boeten.  De schoonheid uit de 

titel verwijst naar Rome, maar kan ook op elke shot van de film slaan. 

Pers en kritiek zijn unaniem in hun oordeel: vijf sterren. Bekroond als Beste 

Europese film en Oscar voor Beste Buitenlandse Film. 

 “ een van de beste films die je dit jaar zal zien … Een magistrale trip, die 

u - als u tenminste méé bent - in een magische roes zal brengen. ... Maar 

het mooiste is dat je gaandeweg begint te voelen dat La Grande Bellezza 

niet zozeer het leven viert, maar de melancholie, de herinnering”  (Humo) 

“ Gedurfd en indrukwekkend.  Zet je schrap voor een scherpzinnige brok 

cinema van Italiaanse makelij.” (Cutting Edge)  

“Groots en overweldigend mooi. De melancholie slaat als golven over je 

heen terwijl Sorrentino zijn camera doorheen de straten van Rome laat 

zwieren.”  (Metro) 

Tickets 4 euro.  

Reservaties (vanaf 1 juli):   tel.03.680.23.40 of ccticket@schoten.be  
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