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Dinsdag 20 november – 20.00 uur – De Kaekelaar 
Filmvoorstellling “We need to talk about Kevin” 

 
Donderdag 6 december – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
Gespreksavond met prof. dr.  Jean Paul Van Bendegem 
“Humanisme en atheïsme: ruimte voor spiritualiteit ?” 

 
Dinsdag 11 december – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Algemene Ledenvergadering            
 

Dinsdag 18 december – 20.00 uur – De Kaekelaar 
Filmvoorstelling “Groenten uit Balen” 

 
Zaterdag 19 januari – 20.00 uur – Bourlaschouwburg 
Theaterbezoek “Orlando” (reserveren voor 12/11) 

 
Dinsdag 22 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “ Intouchables” 
 
 

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

 



Dinsdag 20 november - 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling 

 

WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN 
 
Twee dagen voor zij zestiende verjaardag begaat Kevin een verschrikkelijke 

daad op zijn middelbare school.  In de nasleep worstelt zijn moeder met 

gevoelens van verdriet en verantwoordelijkheid.    De relatie met haar zoon 

was altijd al moeizaam, maar nu wordt ze geconfronteerd met het ultieme 

taboe: heeft ze eigenlijk ooit van haar zoon gehouden?  In hoeverre is zij 

schuldig aan Kevin’s gruwelijke misdaad?  Is het kwaad aangeboren?  Zijn 

ouders schuldig als hun kind de foute weg op gaat?  En vooral: hoe moet 

het nu verder als moeder van een zoon die door de maatschappij als een 

monster wordt beschouwd? De Schotse cineaste  Lynne Ramsay brengt een 

verontrustend en beklijvend psychologisch drama, knap gestructureerd en in 

beeld gebracht, met acteerprestaties die je nog lang zullen bijblijven.  

Hoofdactrice Tilda Swinton  speelt op magistrale wijze de moeder.   Een 

verpletterende en briljante film die bij de kijker vele vragen oproept. 

 

Toegang: 4 euro. 

Reservaties: tel.03.680.23.40 of ccticket@schoten.be   

Genummerde plaatsen 
 
Dit is door en door verontrustende, 

taboedoorbrekende, maar ook 

verrukkelijke cinema (Humo) 

 

 

Ramsay raakt de essentiële kwestie die 

ons bewust of onbewust bezighoudt bij 

elk drama dat we in de kranten lezen. 

Want bij Columbine, de Twin Towers 

of het Noorse eiland Utøya denk je 

altijd: wat zou ik doen als dit míjn kind 

was? (Het Nieuwsblad) 

Dinsdag 22 januari – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling  

 INTOUCHABLES 

De film vertelt het (waargebeurde) verhaal van twee mannen die elkaar 

onder normale omstandigheden nooit zouden ontmoeten. Philippe, een rijke 

aristocraat, raakt verlamd na een ongeval.  Hij is op zoek naar hulp in het 

huis en neemt  Driss in dienst, een jonge zwarte wildebras met een 

strafblad. Kortom, de minst geschikte persoon voor de job. Samen zoeken 

ze naar een middenweg tussen Vivaldi en Earth Wind & Fire, tussen het 

kostuum en het trainingspak. Op onverklaarbare wijze ontwikkelt er zich 

een vriendschap die even sterk als onwaarschijnlijk blijkt te zijn.  

Intouchables was dé verrassing van 2012! De film ging vanuit het niets naar 

de nummer 1 in de Franse boxoffice. Tien weken lang bleef het de meest 

bekeken film, en brak zo alle records in de Franse filmgeschiedenis.  De 

brede smile van de Afrikaan Driss (Omar Sy) en het geamuseerd lachje van 

de aristocratische Philippe (François Cluzet) bezorgden al 20 miljoen 

kijkers een onvergetelijke avond.   Intouchables wisselt moeiteloos 

hilarische scènes af met de pure ontroering.  Een onweerstaanbare, 

optimistische film met een perfecte balans tussen komedie en drama.  

Toegang: 4 euro. 

Reservaties: tel. 03.680.23.40  of 

ccticket@schoten.be  Genummerde 

plaatsen. 

“De perfecte feelgoodfilm” (4 sterren, 

NRC) 

“Samenspel tussen François Cluzet en 

Omar Sy is in elke scène een feestje” 

(De Volkskrant) 

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


Zaterdag 19 januari – 20.00 uur – Toneelhuis 

(Bourlaschouwburg) 

 

Theaterbezoek “ Orlando “ 

Stel je voor: je leeft meer dan driehonderd jaar en in die tijd verander je van 

geslacht. Je valt in slaap als man en je wordt wakker als vrouw. Nee, het is 

niet de bizarre plot van een of andere triviale sf-film. Het overkomt 

Orlando, het hoofdpersonage uit de gelijknamige roman van de Engelse 

schrijfster Virginia Woolf. Orlando (1929) is een pareltje uit de literatuur 

van de twintigste eeuw. 

Katelijne Damen speelt Orlando, Guy Cassiers regisseert 

HVV Schoten gaat ook dit jaar naar het theater.  Kaarten kosten 13 euro   en 

kunnen gereserveerd worden op tel. 03.658.46.49 of op 

hvschoten@hotmail.com.  

Opgelet: we hebben maar een paar weken een optie op een beperkt aantal 

plaatsen. Wie mee wil op 19 januari wacht dus best niet te lang en laat ons 

iets weten  voor 12 november. 

/  

Donderdag 6 december – 20 uur – Kasteel  van Schoten 

 

Gespreksavond met prof.dr. Jean Paul Van Bendegem 

 

“Humanisme en atheïsme: ruimte voor 

spiritualiteit ?” 
 

Prof. dr. Van Bendegem is wiskundige en filosoof en als hoogleraar logica 

en wetenschapsfilosofie verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.  Hij 

noemt zichzelf  - in navolging van Leo Apostel – een “spiritueel atheïst” en 

is een overtuigd vrijmetselaar. Bij het grote publiek werd hij bekend door 

zijn deelname aan “De slimste mens”  Recent is zijn boek “Een vrolijke 

atheïst” (een pleidooi voor meer vrolijkheid zonder god) 

Het begrip spiritualiteit wordt nog te vaak in beperkt zin geïnterpreteerd als 

het geloof in een god of een bovennatuurlijke werkelijkheid.  Precies omdat 

het regelmatig in verband wordt gebracht met esoterie, spiritisme of New 

Age, lijkt het niet thuis te horen in een levensbeschouwing die atheïstisch, 

humanistisch  en wetenschappelijk georiënteerd is.   Jean-Paul Van 

Bendegem (°1953) probeert aan het atheïsme 

een positieve dimensie te geven. Hij pleit 

voor een ‘ervaringsatheïsme’ of een 

‘belevingsatheïsme’, een vorm van 

vrijdenken die niet louter een intellectuele 

levensvisie is, maar die ook een doorleefde, 

doorvoelde en empathische kijk op mens, 

maatschappij en wereld nastreeft.  Elk atheïst 

is een vrolijk atheïst, al was het maar omdat 

zijn blik op de wereld uitnodigt tot zelfspot 

en ironie.  Toch leidt deze visie niet tot 

cynisme, integendeel, precies uit het besef 

dat de mens een prutser is, haalt de atheîst 

een diep engagement om de wereld iets beter te maken (met alle 

onverwachte gevolgen van dien). 

 

In samenwerking met UPV-VUB en HVV-Regio Noord. 

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

hvschoten@hotmail.com 

mailto:hvschoten@hotmail.com
http://www.toneelhuis.be/nl/readmodus/production/?id=2545
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Dinsdag 11 december – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering HVV Schoten 

Ieder jaar komen de leden van HVV Schoten bijeen om de voorbije werking 

te bespreken en een nieuw jaarprogramma op te stellen.  Tijdens deze 

bijeenkomst wordt ook het bestuur samengesteld. 

Ook dit jaar doen we weer een oproep naar nieuwe 

medewerkers/bestuursleden.  Al wie zijn steentje wil bijdragen (hoe 

bescheiden ook) is welkom in het bestuur van onze vereniging.  Lid zijn 

van de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging is natuurlijk een voorwaarde.  

We zijn in Schoten gevestigd maar ook leden uit andere gemeenten kunnen 

bij ons terecht. 

Kom dus gerust eens kennismaken bij een drankje en een hapje! 

 

Lidmaatschap HVV 

Uw lidmaatschap geeft HVV de kans om de vrijzinnige boodschap te laten 

horen en te verdedigen waar wij voor staan.  Samen met uw lidkaart krijgt u 

vier keer per jaar een “Vrije Woord” in de bus. 

Leden blijven zo beter op de hoogte van onze activiteiten.  U kan ook veel 

informatie terugvinden op de landelijke website www.h-vv.be, en natuurlijk 

ook op de website van HVV Schoten: www.h-vv.be/afdelingen/hvvschoten 

Lidmaatschap kost 10 euro.  Gelieve te storten op het rekeningnummer 

BE72 0011 775 6216 van HVV vzw met vermelding van ‘lidmaatschap 

HVV Schoten” 

Jongeren tot 25 jaar, studenten, mindervaliden en werklozen betalen halve 

prijs voor een lidmaatschap. 

Dinsdag 18 december – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling 

  GROENTEN UIT BALEN 

Balen, 1971.  In het arbeidersgezin van Jan en Clara Debruycker gaat het 

leven zijn gewone gang, tot een wilde staking uitbreekt in de fabriek waar 

Jan werkt. Jan moet noodgedwongen aan de staking deelnemen en het gezin 

komt in financiële moeilijkheden. Gelukkig zijn er nog het pensioen van  

bompa en het loon van dochter Germaine die in de GB van Mol werkt. 

Maar dan raakt Germaine in verwachting van Luc, een student die de 

stakers komt steunen.  Wanneer na negen weken de staking eindelijk 

afloopt, zal het leven van de Debruyckers nooit meer hetzelfde zijn 

 

'In Vlaanderen heeft iedereen Groenten uit Balen gezien. En wie het niet 

heeft gezien, heeft er ongetwijfeld in meegespeeld.' Met een boutade wijst 

de filmregisseur Frank Van Mechelen erop dat het toneelstuk dat hij 

verfilmde een geliefde klassieker is. Walter van den Broeck schreef 

Groenten uit Balen 

in 1971, enkele 

maanden na de grote 

staking die 'zijn' 

Balen op stelten had 

gezet.  De wilde 

staking in de 

zinkfabriek Vieille 

Montagne is slechts 

de achtergrond: het 

gaat erom hoe een 

gezin zich door de 

crisis spartelt. 

 

Een uitstekende en onderhoudende Vlaamse film met prima vertolkingen 

van o.a. Stany Crets, Evelien Bosmans, Clara Cleymans, Lucas Van den 

Eynde, Axel Daeseleire en Tom Dewispelaere. 

 

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

http://www.h-vv.be/
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