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Donderdag 5 maart – 20.00 uur - Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Dirk Draulans 

“Drummen op aarde” 

 

Maandag  23 maart -14.00 u. en  dinsdag 24 maart - 20.00 u. 

De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “Philomena” 

 
Woensdag 1 april – 20.00 uur – Gambrinus (St. Cordulastr 22) 

Gespreksavond met prof.  David Criekemans 

“Oekraïne: van de doos van Pandora naar de geopolitieke 

loopgraven?’ 

 

Dinsdag 21 april – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling “The Grand Budapest Hotel” 

 

Woensdag 13 mei – 13.00 uur - Antwerpen 

Cordoba aan de Schelde: bezoek aan een Senegalese 

Moskee, een Joods-Chassidisch Leerhuis, een Grieks-

Orthodoxe Kerk en een vrijzinnig centrum. 

 
www.hvv-schoten.be 

                               www.facebook.com/hvvschoten 
 



Donderdag 5 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 
 

Gespreksavond met Dirk Draulans  

“DRUMMEN OP AARDE” 
 

“Het is onze bevolkingsgroei die aan de basis ligt van zowat elk probleem 

op aarde." (Jane Goodall) 

 

7 miljard mensen op aarde, maar we zijn op weg naar meer dan 9 miljard. 

Bioloog en journalist Dirk Draulans neemt je mee op een reis rond de 

wereld, in het kielzog van Charles Darwin, om te illustreren hoe snel het zo 

erg is kunnen worden, en om aan te tonen wat nu al de invloeden van de 

overbevolking op de mensheid en de rest van het leven zijn. Een 

ontnuchterend verhaal.  

 

Dirk Draulans (1956) is bioloog, journalist en schrijver.  Hij is doctor in de 

wetenschappen en werd bekend met de 35-delige serie op Canvas en de 

VPRO “Beagle, in het kielzog van Darwin”.  Hij schreef meer dan 12 

boeken o.m. “Het succes van slechte seks” ,“Samen voor ons eigen” en “De 

macht van het minuscule”.  Sinds 1987 is hij redacteur bij Knack. 

 

Toegang: 5 euro.  Leden HVV 2 euro.  

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

Meer info op onze website www.hvv-schoten.be 

 

 

 

Afscheid van Luc 
 

 
 

Op 19 januari 2015 overleed Luc Van Middel.   Luc was lid van HVV 

Schoten vanaf de start in 1977 en gedurende meer dan dertig jaar trouw 

aanwezig op onze activiteiten. Professioneel was hij vele jaren  secretaris 

van het Schotense O.C.M.W.   Hij was overtuigd vrijzinnig en een 

uitgesproken voorstander van het officieel onderwijs. Soms radicaal en 

scherp in zijn uitlatingen, maar vooral ad rem, spiritueel en loyaal in zijn 

vriendschap.   Hij hield van intense debatten, ook met andersdenkenden.  

Luc was zeer sportief (fietsen en bergbeklimmen) en een enthousiast 

wereldreiziger.  Het was dan ook een zware klap voor hem toen zijn 

gezondheidstoestand dat niet meer toeliet en meer en meer uitzichtloos 

werd.  Luc, je hebt je rust verdiend. Namens HVV Schoten: heel hartelijk 

dank voor alles wat geweest is. 

 

WOENSDAG 15 APRIL 2015 

Voordracht door Albert Wessendorp –psycholoog en psychotherapeut – 

Overpopulation Awareness Nederland- 

 

 PSYCHOLOGISCHE EN BIOLOGISCHE EFFECTEN VAN 

OVERBEVOLKING OP MENS EN DIER 

 

Zaal : ’t Rood Dak – Kloosterstraat 50 -2180 Ekeren  

Aanvang: 20 uur .Inkom : GRATIS  

Organisatie: HVV Regio Antwerpen Noord 

Info en reservaties: Vic Van Meel 0472.056.460 of meelvvic@hotmail.be 

mailto:info@hvv-schoten.be
http://www.hvv-schoten.be/


Woensdag  13 mei (Antwerpen, 13.00 uur) 

 

Cordoba aan de Schelde : Geleide wandeling langs de vele 

religies en levensbeschouwingen in Antwerpen 

 
‘Cordoba aan de Schelde’ zijn wandelingen die de levensbeschouwelijke 

diversiteit van Antwerpen tastbaar maken.  Een gids brengt je langs 

verschillenden ontmoetingsplaatsen: een moskee, een synagoge, een kerk, 

een vrijzinnig centrum…  Een gastheer of gastvrouw wijdt je in de 

feestmomenten, beleving en symboliek van de levensbeschouwing. 

 

De Spaanse stad Cordoba was in haar middeleeuwse geschiedenis een 

bijzondere ontmoetingsplaats van culturen en religies. Joden, moslims en 

christenen leefden er samen in goede verstandhouding en zorgden daarbij 

voor een enorme culturele en economische bloei. Antwerpen is in de loop 

der eeuwen uitgegroeid tot een even boeiende wereld van 

levensbeschouwingen en religies.  

  

Enkele jaren geleden organiseerden we al zo’n wandeling.  Deze keer werd 

een ander parcours uitgestippeld: we bezoeken een Senegalese moskee, 

een joods-chassidisch leerhuis, een Russisch-Orthodoxe Kerk en een 

vrijzinnig centrum. 

.  

Vetrek: om 13.00 uur stipt op het Kievitplein (Centraal Station), aan de 5 

Boababbomen) Er wordt flink wat gestapt, hou hier dus rekening mee 

(schoenen, regenkledij…).  

Deelname: 8 euro. U kan inschrijven bij Guy Bresseleers, tel. 03.658.46.49 

of info@hvv-schoten.be.   Beperkt aantal deelnemers, dus reageer snel! 

 

Dinsdag 24 maart – 20.00 uur – De Kaekelaar 

(extra middagvertoning op maandag 23 maart om 14.00 uur) 

 

Filmvertoning “PHILOMENA” 

 
“Philomena” vertelt het waargebeurde verhaal van Philomena Lee (Judy 

Dench), een zwangere vrouw in het Ierland van de jaren vijftig.  Ze bevalt 

in Sean Ross Abbey, een katholiek huis voor ongehuwde moeders in 

Tipperary.  Na drie jaar eisen de nonnen dat Lee haar kind laat adopteren.  

Ze tekent een wettelijke verklaring nooit meer achter haar zoontje aan te 

gaan en kijkt machteloos toe wanneer hij naar Amerika vertrekt.  In 2004 

ontmoet ze de journalist Martin Sixsmith (Steve Coogan) en probeert ze 

met hem haar eerstgeborene op te sporen in een zoektocht door de 

Verenigde Staten.  Regisseur Stephen Frears (“The Queen”) vindt de 

perfecte balans tussen aanklacht, drama en komedie en weet te verrassen 

door de grappige wendingen en onverwachte anecdotes.  Een opvallend 

oprechte en menselijke film. 

“De verfilming van The Lost Child of Philomena Lee is een dikke, dikke 

aanrader” (Humo) 

“… een zeer geestige cultuurclashkomedie en een vlammend politiek 

statement” (cobra.be) 

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

 

mailto:info@hvv-schoten.be
mailto:ccticket@schoten.be


Woensdag 1 april 2015 – 20.00 uur – Zaal Gambrinus   

(Sint-Cordulastraat 22 - 2900 Schoten) 

Gespreksavond met prof. David CRIEKEMANS  

"Oekraïne: van de doos van Pandora naar de 

geopolitieke loopgraven?" 

 
 

Het conflict in Oekraïne was in 2014 de hele tijd in het nieuws. Het protest 

op het Majdanplein in Kiev, dat al in november 2013 begon, mondde uit in 

een bloedbad. De EU deed inspanningen om de nieuwe leiders aan zijn kant 

te krijgen, de annexatie van De Krim door Rusland volgde , het gebied rond 

Donetsk werd een oorlogszone en een KLM-vlucht werd uit de lucht 

gehaald.   Ook economisch was er een toenemende spanning: een boycot 

door een reeks westerse landen lokte een boycot uit door Rusland, onze 

fruittelers zullen het geweten hebben. Gaan we naar een nieuwe Koude 

Oorlog? 

 

Professor dr. David Criekemans (Internationale politiek, Universiteit 

Antwerpen) geeft een overzicht van het geopolitieke belang van Oekraïne 

in de internationale politiek sinds 1991, met de nadruk op de recente 

periode.  Waarom ontstond er juist nu een strijd tussen Oost en West?  Wat 

doet Poetin?  Welke scenario’s en oplossingen zijn er mogelijk? 

 

Toegang: 3 euro. Leden HVV: 2 euro. 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

Met de medewerking van Uitstraling Permanente Vorming (UPV) 

Dinsdag 21 april – 20.00 uur – De Kaekelaar 

Filmvoorstelling  THE GRAND BUDAPEST HOTEL 

De film speelt zich af in een gerenommeerd Europees hotel tussen de Eerste 

en Tweede Wereldoorlog en vertelt over de avonturen van de legendarische 

conciërge M. Gustave  en Zero Moustafa, de piccolo die zijn beste vriend 

wordt. Het verhaal gaat over de diefstal en opsporing van een  schilderij van 

onschatbare waarde en de strijd om een aanzienlijk familiefortuin - allemaal 

tegen de achtergrond van een dramatisch veranderend Europa. Een heerlijke 

komedie van Wes Anderson, gevuld met een collectie onnavolgbare 

personages in een gestileerd en kleurrijk decor, absurd en mooi tegelijk. 

Een keur van bekende acteurs helpt de cineast bij het tot leven brengen van 

zijn wonderlijke universum: Ralph Fiennes, Willem Dafoe, Edward Norton, 

Bill Murray, Tilda Swinton, Adrian Brody, Jude Law e.a. Achter al die 

grappen en plotwendingen herbergt The Grand Budapest Hotel bovendien 

een laag melancholie en weemoed, die de film nóg rijker maakt dan hij op 

het eerste oog al lijkt.  Negen Oscarnominaties in 2015! 

 “De meesterwerkjes die op de planeet Anderson ontstaan, zijn doorgaans 

enorm grappig, ontroerend, meeslepend en ja: artistiek. En zijn nieuwste 

prent, ‘The Grand Budapest Hotel’, is misschien wel zijn mooiste.” (Humo) 

 

“The Grand Budapest Hotel’ is een van die uitzonderlijke films die je tot 

het allerlaatste moment in de zaal houdt en je zin geeft om er ogenblikkelijk 

opnieuw aan te beginnen. Het is een blik op een wereld waar je niet weg 

wil.”  (Cobra.be) 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnEqqsN9AXI
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/buitenland/1.2043831
mailto:info@hvv-schoten.be
mailto:ccticket@schoten.be

