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Woensdag 13 mei – 13.00 uur - Antwerpen 

Stadswandeling ‘Cordoba aan de Schelde’: bezoek 

aan een Senegalese Moskee, een Joods-Chassidisch 

Leerhuis, een Grieks-Orthodoxe Kerk en een 

Vrijzinnig Centrum. 

 

 

Zondag 7 juni – 8.45 uur 

Geleid bezoek aan het Fort van Breendonk  

en de Dossinkazerne (Mechelen) 

Org.: HVV Regio Antwerpen Noord 

 

 

Zaterdag 27 juni – 10.30 uur- Brussel 

Geleid bezoek aan het Vlaams Parlement  

en het Fin-de-Siècle Museum 

 

 

 

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:  Stan Carpentier, Willy Claes, Raymond Dieltjens, Ria 

Falk,  Bruno Ghise (sociale media),  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@hvvschoten.be 

 

Lidmaatschap HVV Schoten 

 
Voor 12 euro per jaar ben je lid. 

Lidgeld stort je BE 72 0011 7775 6216 van HVV lidgeld. 

BIC: GEBABEBBLange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen 

 

 

Waarvoor staat HVV? 

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) is een sociaal-culturele 

organisatie voor vrijdenkers. Wij verdedigen het recht op vrije 

meningsuiting en wij zetten ons in voor respect voor de wilsvrijheid van 

het individu, zoals het recht op abortus en euthanasie.  

Wij verdedigen de evolutietheorie van Darwin. Wij staan voor de 

gelijkwaardigheid van man en vrouw. Wij streven naar de scheiding 

van kerk en staat of van politiek en religie. Wij doen aan Vrij 

Onderzoek. Dat wil zeggen dat wij niet zomaar alles geloven. Wij willen 

de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. Wij 

geloven in argumenten, niet in goden.  

Wil je ons beter leren kennen? Dan ben je hier zeker aan het goede 

adres. 

Alle info over doelstellingen, werking en geschiedenis op onze website 

 

www.hvv-schoten.be 

PRIJS VRIJZINNIG HUMANISME 2015 VOOR 

WIM DISTELMANS 

De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) reikt om de twee jaar de 

Prijs Vrijzinnig Humanisme uit. Die prijs wordt toegekend aan een 

vooraanstaand humanist die in zijn leven en werk blijk heeft gegeven van 
een authentiek en volgehouden vrijzinnig-humanistisch engagement. 

Voor 2015 heeft de jury prof. dr. Wim Distelmans tot laureaat verkozen. 

Wim Distelmans is oncoloog, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, 

titularis van de Leerstoel ‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu en 

voorzitter van LEIF (LevensEinde InformatieForum). De jury looft de grote 

inzet van prof. Distelmans die gedurende zijn hele professionele carrière 

heeft geijverd voor de erkenning van de rechten van de patiënt en voor de 

autonomie en de keuzevrijheid van het individu in zijn of haar laatste 
levensfase. 

De Prijs Vrijzinnig Humanisme wordt uitgereikt in Bozar te Brussel op 

zondag 21 juni 2015, de Internationale Dag van het Humanisme. Vorige 

laureaten waren Karel baron Poma (2009), prof. dr. Etienne Vermeersch 

(2011) en prof. dr. Marleen Temmerman (2013). Voor meer informatie: 

info@h-vv.be en www.h-vv.be. 
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Waar? 
 

Vlaams Parlement: Ijzerenkruisstraat 99 (bezoekerscentrum Vlaams 

Parlement), 1000 Brussel 

 

Fin-de-Siécle Museum: Koningsplein 3 (Gresham), 1000 Brussel. 

 

Deelname: 9 euro (tickets en gidsen) 

 

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

 

HVV Schoten legt geen bus in.  Beide locaties zijn gemakkelijk met de 

trein te bereiken (op een kwartier wandelen van het Centraal Station van 

Brussel) 

 

 
 

 

 

Woensdag 13 mei – 13.00 uur – Antwerpen (Kievitplein) 

 

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. 

.  

Vertrek: 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! 
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Zondag 7 juni – 8.45 uur- Breendonk en Mechelen 

 

Bezoek aan het Fort van Breendonk en de 

Dossinkazerne (Mechelen) 
 

Ter herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog   organiseert 

HVV Regio Antwerpen Noord op zondag 7 juni 2015 bezoek aan het Fort 

Van Breendonk en de Dossinkazerne in Mechelen. Het vervoer naar 

Breendonk en Mechelen gebeurt per bus. 

 

8.45 uur vertrek met bus aan Carrefour – Hoek Ferdinand Verbieststraat -

2030 Antwerpen (Ekeren) 

9.30-9.45 uur: bezoek aan Fort Van Breendonk – duur tijd ongeveer 2 uur  

13.30 uur: middagmaal in restaurant in Mechelen  

15.30 uur: bezoek aan Kazerne Dossin met gids  

 

Deelname: 25 euro per persoon (zonder middagmaal) 

                50 euro per persoon (met middagmaal) 

 

Inschrijvingen (ten laatste op 10 mei 2015) met betaling van bedrag op 

rekening nummer IBAN BE34 0000 4942 0890 van HVV/OVM Regio 

Antwerpen Noord met vermelding van aantal deelnemers!  

Info en inschrijvingen bij Vic Van Meel: meelvvic@hotmail.be of 

03.647.23.00. 

 

Organisatie: HVV Regio Antwerpen Noord 

 

Zaterdag 27 juni – 10.30 uur- Brussel 

 

Geleid bezoek aan het Vlaams Parlement en het 

Fin-de-Siècle Museum 
 
Onze jaarlijkse juni-uitstap brengt ons deze keer naar Brussel.  

 

We bezoeken (met gids) het Vlaams Parlement en het nieuwe Fin-de-Siècle 

Museum. 

 

10.30 – 12.30 uur: bezoek en rondleiding in het Vlaams Parlement. 

U krijgt een uitgebreide uitleg over de werking en de rol van het Vlaams 

Parlement.  Ook de merkwaardige architectuur van het gebouw en de 

geïntegreerde hedendaagse kunst komen uitgebreid aan bod.  Het bezoek 

duurt ongeveer anderhalf uur en wordt afgerond met een drankje, 

aangeboden door het Vlaams Parlement. 

 

14.00 – 15.30 uur:  het nieuwe Musée Fin-de-Siécle Museum laat u 

kennismaken met een uitzonderlijke kunstverzameling van Belgische 

kunstenaars als James Ensor, Fernand Khnopff, Léon Spilliaert, Victor 

Horta, Constantin Meunier, Félicien Rops,  Henry Van de Velde, maar ook 

met buitenlandse kunstenaars als Paul Gauguin, Auguste Rodin, Pierre 

Bonnard, Adolphe Mucha… 

 

Dit museum groepeert werken uiteenlopende artistieke disciplines, die in de 

periode van 1868 tot 1914 ontstonden.  Pronkstuk van de collectie is de Art 

Nouveaucollectie van het echtpaar Gillion Crowet die schitterend glas-en 

beeldhouwwerk, prachtige juwelen, schilderen en meubelen, o.a. ontworpen 

door Victor Horta.  De term “Brussel, hoofdstad van de Art Nouveau” 

verwijst niet enkel naar een architecturale realiteit, maar ook naar de 

dynamiek van een samenleving.  En die manifesteerde zich op alle 

domeinen van de artistieke creatie: schilderkunst, opera, architectuur, 

muziek, literatuur, fotografie en poëzie. 

 

De werken zijn stuk voor stuk getuigen van een opwindende periode in de 

Europese geschiedenis, waarin Brussel één van de artistieke hoofdsteden 

was.  Belgen zoals Maurice Maeterlinck, Henry Van de Velde, James Ensor 

e.a. speelden toen een zeer grote rol in de internationale kunstwereld. 
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