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Maandag  9 november (14 u.) en dinsdag 10 november (20 u.) 

Filmvoorstelling in De Kaekelaar 

“Timbuktu” 

 

Donderdag 26 november – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Ruben Mersch 

“Oogklepdenken.  Waarom wij allemaal idioten zijn” 

 

Maandag 14 december (14.00 uur) en dinsdag 15 december 

(20.00 uur) 

Filmvoorstelling  in De Kaekelaar 

“Ida” 

 

Maandag 18 januari (14 u) en dinsdag 19 januari 

(20 u) 

Filmvoorstelling in de De Kaekelaar 

“Samba” 

 

Dinsdag 26 januari – 20.00 uur - Kasteel van Schoten 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 

 

 

www.hvv-schoten.be 

                               www.facebook.com/hvvschoten 

 
 



Maandag 9 november (14.00 uur) en dinsdag 10 november 

(20.00 uur) in de Kaekelaar 

Filmvoorstelling ““Timbuktu” 

De in Mauritanië geboren en in buurland Mali opgegroeide filmmaker 

Abderrahmane Sissako heeft een universele, poëtische en soms harde film 

gemaakt over de komst van radicale Jihadisten in Mali. In de legendarische 

stad Timboektoe worden strenge wetten opgelegd en gaat iedereen  gebukt 

onder de terreur van een zelfbenoemde religieuze politie, die vooral uit het 

buitenland komt. Vooral de vrouwen zijn het slachtoffer van dit 

middeleeuws fundamentalisme. Kidane leeft met zijn gezin vredig buiten de 

stad.  Hij heeft geen last van de nieuwe wetten en verboden.  Daar zal 

echter vlug veranderen. “Timbuktu” is een ingetogen en visueel 

indrukwekkende film, een aanklacht tegen elke vorm van extremisme.  

"Een zeer actuele film over een urgent thema, zeker, maar nog meer dan 
dat: een film die zowel wijsheid als schoonheid bevat." (NRC Handelsblad) 

“Opmerkelijke, integere film over de menselijke drama’s die het gevolg zijn 

van de radicale islamisering in Mali. Regisseur Abderrahmane Sissako 

biedt een perspectief van binnenuit, en zorgt voor een unieke, diep 

doorleefde aanklachtfilm Timbuktu’ is even mysterieus als concreet, even 

mooi als verpletterend” (Canvas) 

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

 

 Onze filmkeuze voor het voorjaar 2016 in De Kaekelaar: 

 

Maandag 18 en dinsdag 19 januari 2016 “SAMBA” 

 

Samba, afkomstig uit Senegal,  verblijft al tien jaar illegaal in Frankrijk, en leeft 

daar  van bescheiden  jobs. Hij doet er alles aan om een werkvergunning te krijgen  

Alice is een manager uit het bedrijfsleven die net een burn-out heeft gehad en nu 

vrijwilligerswerk doet.  Beiden hebben moeite om los te komen uit hun dagelijkse 

sleur, tot het lot hen samenbrengt.  Hartverwarmende film van Olivier Nakache en 

Eric Toledano, de makers van de fenomenale hit “Intouchables”, met in de hoofdrol 

opnieuw Frankrijks publiekslieveling Omar Sy.  

 

Maandag 15 februari en dinsdag 16 februari  “PRIDE” 

 

Zomer 1984. Margaret Thatcher is aan de macht en de Britse mijnwerkersbond 

staakt.  Tijdens de Gay Pride in Londen besluit een groep homoseksuele activisten 

geld op te halen voor de families van de stakende mijnwerkers.   Hun komst zorgt 

voor opschudding en een kleurrijke cultuurclash.  Een onweerstaanbare 

feelgoodkomedie over verdraagzaamheid en solidariteit tussen twee totaal 

verschillende bevolkingsgroepen.  

 

Maandag  21 maart en dinsdag 22 maart  “BIRDMAN” 

 

Een verrassend originele en intelligente tragikomedie over Riggan Thomson, een 

acteur die tientallen jaren geleden aan de top van Hollywood stond dankzij zijn rol 

als superheld Birdman.  Sindsdien is het echter bergafwaarts met zijn carrière 

gegaan.  Nu wil Thomson nog één keer iets maken wat ertoe doet, en daarom neemt 

hij de regie en hoofdrol van een theaterstuk op zich zich.   Maar alles gaat mis…  

Birdman is een film van Alejandro Gonzalez Inarittu (Babel, Amores Perros) en 

won in 2015 vier Oscars, waaronder die voor beste film en beste regisseur.  

 

Maandag 25 april en dinsdag  26  april  “BRABANCONNE” 

 

Brabançonne vertelt de strijd  tussen een Vlaams (Sint-Cecilia) en een Waals (En 

Avant) harmonieorkest die allebei meedoen aan een grote Europese wedstrijd. 

Wanneer de grote ster van het Vlaamse orkest tijdens een voorronde dood neervalt, 

besluiten de Vlamingen alles op alles te zetten om de grote ster van de Walen te 

overtuigen met hun orkest mee te spelen.  Pretentieloos amusement van de 

Vlaamse regisseur Vincent Bal.  Een kleurrijke en optimistische muzikale komedie 

waarin bij elke gemoedswisseling of plotwending een flard van een of ander 

overbekend Belgisch liedje hoort: een schat aan Vlaamse schlagers en populaire 

Franstalige liedjes wordt naadloos in het scenario ingelast. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMD3kd-rqMgCFYguGgod8pwKhA&url=http%3A%2F%2Fwww.filmhuisoosterhout.nl%2Fprogramma%2F44%2Fweek%2FTimbuktu.html&psig=AFQjCNEXvt6bst0vcVm06XxV8qF9de50PA&ust=1444031762299836


Dinsdag 26 januari – 20.00 uur -Kasteel van Schoten 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van HVV Schoten 

Op 26 januari om 20.00 uur organiseert HVV-Schoten zijn jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering in het Kasteel van Schoten .  We bekijken dan 

– bij een drankje en een hapje - de werking van het voorbije jaar, plannen 

een aantal nieuwe activiteiten en kiezen een bestuur.  

Nieuwe bestuursleden zijn natuurlijk heel erg welkom! Meer info bij 

voorzitter Els De Deken, tel.03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

Goed nieuws: de Kelderfoyer van het Kasteel van Schoten is terug 

open! 

Lid worden van HVV Schoten? 
Voor 12 euro per jaar ben je al lid! 

Lidgeld stort je op 001-1777562-16 van HVV-ledenrekening 

IBAN BE72001-1777562-16 

BIC GEBABEBB Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen 

Met vermelding HVV Schoten 

 

Veel belangstelling voor onze gespreksavond over Syrië ! 

Donderdag 26 november – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Ruben Mersch 

“Oogklepdenken.  Waarom we allemaal idioten zijn” 

We denken graag dat we rationele wezens zijn, dat we onze ideeën mooi op 

een rijtje hebben, dat we zeker weten wat we denken te weten, maar is dat 

wel zo? Worden we soms niet op een vals spoor gezet door ons eigen brein? 

Worden we niet vaak belazerd door kromme redeneringen en verkeerde 

conclusies?  Filosoof en bioloog Ruben Mersch neemt je mee op een 

wandeling langs de valkuilen van het menselijk denken. Verwacht geen 

academische uiteenzetting, wel een amusante tocht door een universum van 

herkenbare drogredenen, misvattingen, illusies en dwaalgedachten. Met 

veel gevoel voor ironie en een blik van verwondering houdt hij de 

werkelijkheid tegen het licht; de werkelijkheid zoals we ze zien en zoals ze 

echt is. Hij maakt je bewust van veel voorkomende redeneerfouten, die we - 

zonder uitzondering - allemaal maken. Hij legt uit hoe je de fouten herkent 

en hoe je ze in de toekomst kan voorkomen.  

Ruben Mersch studeerde filosofie en biologie aan de universiteit van Gent. 

Door een speling van het lot belandde hij na zijn studies in de farma-

industrie. Toen hij zijn buik vol had van turning disease into profit, besloot 

hij iets zinvols met zijn leven te doen: mensen opnieuw zelf leren denken. 

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

info@hvv-schoten.be  In samenwerking met De Maakbare Mens vzw. 
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Iedereen idioot 

'Oogklepdenken' verschijnt in 2012 en wordt een bestseller, met 

verschillende herdrukken en 10.000 verkochte exemplaren. Wouter Deprez: 

‘Tijdens het lezen van dit boek ging er regelmatig een lichtje branden in 

diverse delen van mijn brein waar het tot dan toe altijd pikkedonker was 

geweest.’ 

‘Waarom we allemaal idioten zijn’ is de ondertitel van het boek. Ruben 

Mersch in DS: ‘Ik wil niemand beledigen. Ik sta zelf met oogkleppen op de 

kaft, omdat ik evengoed een idioot ben. Elke dag opnieuw nemen we 

beslissingen op basis van redeneerfouten. Ik maak mij geen illusies, we 

zullen ze blijven maken. Maar als je ze herkent, maak je er misschien 

minder, of tenminste niet op momenten die er echt toe doen. (...) Het boek 

is een afrekening met stellige zekerheden. We zijn liever rotsvast overtuigd 

van iets wat fout is, dan toe te geven dat we iets niet weten." 

Tegengif 

Meestal kan ons oogklepdenken geen kwaad. Sporters die uit bijgeloof hun 

veters altijd op dezelfde manier knopen. Inktvissen die voetbaluitslagen 

juist lijken te voorspellen. Redelijk onschuldig allemaal ... Het is opletten 

geblazen als dit soort dwaaldenken een ideologische of financiële grondslag 

krijgt. "Het wordt gevaarlijk wanneer de – intussen voormalige – president 

van Zuid-Afrika, Mbeki, zegt dat rode biet, knoflook of citroenen helpen 

tegen hiv. Of wanneer de goedgelovigheid van mensen wordt uitgebuit. Ik 

word opstandig van farmaceutische bedrijven die ons doen geloven dat 

depressies niet meer zijn dan een simpel chemisch probleempje in de 

hersenen.’ 

Ruben pleit voor tegengif – in handzame dosissen. "Er zijn manieren om 

goede argumenten van slechte argumenten te onderscheiden. Om te zien 

wat je moet geloven: de studies die beweren dat je kanker krijgt van gsm’s, 

of de studies die het gevaar relativeren; de studies die beweren dat 

kindervaccinaties autisme veroorzaken, of de studies die zeggen dat je wel 

gek zou zijn om je kind niet te vaccineren. Ik leg uit hoe je statistische 

fouten herkent en hoe je op zoek kan gaan naar betrouwbare data." 

Maandag 14 december (14.00 uur)  en dinsdag  15 december 

(20.00 uur)  in de Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “Ida”  
 
Ontroerend en intiem drama van de veel bekroonde regisseur Pawel 

Pawlikowksi.  Polen 1962: net voor ze haar geloften aflegt verlaat een jonge 

non het klooster waar ze als weesmeisje is opgegroeid.  Ze heeft ontdekt dat 

ze Joods is en wil weten wat er  met haar familie gebeurd is tijdens de nazi-

bezetting.  Ze wordt geholpen door haar tante, een communistische rechter 

en het enige familielid dat nog in leven is.  Uiteindelijke wordt ze 

geconfronteerd met de grimmige waarheid en staat ze voor een moeilijke 

beslissing: teruggaan naar het klooster of een nieuwe weg inslaan… 

“Ida” is een zachte film over harde feiten, in beeld gebracht als een reeks 

prachtige zwart/wit-composities en gedragen door twee geweldige actrices.     

Een klein pareltje: bekroond als beste Europese film (2014) en Oscar voor 

Beste Buitenlandse Film (2015) 

“Fantastische visuele stijl” (NRC) 

“Een klein meesterwerk” (Het 

Parool) 

“Formidabele actrices” (De 

Volkskrant) 

“De klassieke, maar zeer effectieve 

beeldvoering maakt van ‘Ida’ een 

genot om naar te kijken. Het 

onderwerp is zwaar en ontroerend, 

maar nergens te teneergeslagen. 

IJzersterke film.”(Cinémagazine) 

Tickets: 4 euro.  Reservaties: tel. 

03.680.23.40 of 

ccticket@schoten.be 
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