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Zondag 8 mei – 14.00 uur - Fotomuseum (Antw.)  

Geleid bezoek aan de tentoonstelling “Photography 

Inc.” 

 

Zondag 19 juni – 14.30 uur- Antwerpen 

Lange havenvaart met een Flandriaschip 

Volzet! 

 

Maandag 19 sept. (14 u.) en dinsdag 20 sept.(20 u.) 

Film in De Kaekelaar 

“Youth” 

 

Donderdag 6 oktober – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met prof. dr. Hendrik Vos 

“Europese spanningen” 

 
 

www.hvv-schoten.be 

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

Op Facebook www.facebook.com/hvvschoten 

 

Lidmaatschap HVV Schoten 
Voor 12 euro per jaar ben je lid! 

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

BIC: GEBABEBB, Pottenbrug 4, B-2000 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.  

 
 

Alle info over doelstellingen, werking en geschiedenis op onze website: 

 

www.hvv-schoten.be 

 

Donderdag 6 oktober - 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond met prof. dr. Hendrik Vos 

 “Europese spanningen” 

 
Europese politiek lijkt vreselijk 

ingewikkeld. Slechts geleerde juristen 

of Europakenners zouden hun weg 

vinden in de doolhoven rond het 

Brusselse Schumanplein. Maar 

tegelijk is Europa ook heel dichtbij 

gekomen. Al maar vaker zitten 

Europese beslissingen in het nieuws. 

Vlaamse of Belgische regels moeten 

worden aangepast aan de Europese 

wetten. Alle Europese wetten beslaan 

vandaag al 100.000 pagina’s en 

beïnvloeden steeds meer ons leven. Er zijn er die de post en de 

spoorwegen liberaliseren, maar er zijn ook wetten die vastleggen hoe 

een kindersurprise ei er moet uitzien, of hoe snel de ruitenwisser van 

een tractor over en weer moet gaan.  

Hendrik Vos legt met actuele voorbeelden uit hoe buitengewoon groot 

de impact van de EU tot hiertoe al is geworden. Een verrassende kijk in 

de Europese keuken, waar het er vaak levendiger aan toe gaat dan 

meestal wordt gedacht.  

 

Hendrik Vos is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke 

Wetenschappen van de Universiteit Gent. Hij publiceerde onder meer 

over actuele thema’s in de Europese politiek en over besluitvormings-

processen, schrijft ook vaak stukjes over de Europese Unie in de krant 

en is dikwijls te gast bij VRT-programma's, zoals De Zevende Dag, 

Terzake en De Ochtend. In 2008 won hij samen met VRT-journalist 

Rob Heirbaut de Wablieftprijs voor Klare Taal voor hun boek ‘Hoe 

Europa ons leven beïnvloedt’. Hendrik Vos kan dus ingewikkelde 

onderwerpen op een bevattelijke manier uitleggen. 

 

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

info@hvv-schoten.be 

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


Maandag 20 februari (14.00 uur) en dinsdag 21 februari (20.00 uur) 

CAROL 

 

Een beeldschoon portret van twee vrouwen en een verboden liefdesrelatie 

in de conservatieve fifties. Ouderwetse romantiek met prachtige 

vertolkingen van Cate Blanchett en Rooney Mara. 

 

Maandag 13 maart (14.00 uur) en dinsdag 14 maart (20.00 uur) 

45 YEARS 

 

Wat gebeurt er met een huwelijk van 45 jaar als er plotseling geesten uit het 

verleden opduiken?  Charlotte Rampling en Tom Courtenay schitteren in dit 

subtiele Britse huwelijksdrama. 

 

 

Maandag 24 april (14.00 uur) en dinsdag 25 april (20.00 uur) 

CAFE DERBY   

 

Vlaanderen, 1985.  Marktkramer Georges hoort dat de paus naast zijn café 

een openluchtmis zal opdragen en komt op een briljant idee.  Een integere 

en oprechte film over opgroeipijnen en de moed van een volks man om te 

blijven dromen.  Met een grandioze Wim Opbrouck. 
 

Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be    

Opgelet: reserveren kan pas vanaf 19 juni! 

 

 

Zondag 8 mei – Fotomuseum-FOMU (Antw.) – 14.00 uur 

Geleid bezoek aan de tentoontelling 

 “Photography Inc.” 

Het Fotomuseum heropende haar deuren in 2004 na een uitgebreide 

verbouwing. Het bestaande pakhuis, waarin het museum sinds 1986 was 

ondergebracht, werd met een nieuwbouw uitgebreid naar een ontwerp van 

architect Georges Baines. Het museum biedt een keur aan frequent 

wisselende tentoonstellingen, films en lezingen over bekende en minder 

bekende hoogtepunten van de geschiedenis van de fotografie tot nu. Met 

veel oog voor de artistieke, wetenschappelijk en sociale kant van de 

fotografie. De collectie van het museum is zorgvuldig opgebouwd met 

beelden van internationale professionals, jong Belgisch talent, amateurs en 

zelfs anonieme fotografen. 

Photography Inc. vertelt het verhaal van fotografie en de fotografische 

industrie vanaf de beginjaren tot nu. Aanvankelijk is de fotografie een 

ambacht en is een foto een luxeartikel. Later wordt het een massaproduct 

voor een breed publiek. In dat proces gaan automatisering, commercie en 

consumptie hand in hand. Fabrikanten willen een antwoord bieden op de 

veranderende eisen van de klant: het moet steeds sneller, eenvoudiger en 

goedkoper. Photography Inc. focust op kantelmomenten in de 

technologische geschiedenis van de fotografie en op de gevolgen voor de 

gebruiker. De tentoonstelling neemt de wisselwerking tussen foto-industrie 

en fotograaf onder de loep. Speciale aandacht gaat naar de rol van het 

Antwerpse bedrijf Agfa-Gevaert in dit verhaal.Van de eerste foto's – 

daguerreotypieën – tot de selfies van vandaag, je krijgt het allemaal te zien. 

Alle tentoongestelde stukken komen bovendien uit de collectie van het 

FOMU. Een niet te missen wandeling door de geschiedenis van de 

fotografie! 

Duur: van 14.00 tot 15.30.  Deelname: 7 euro (6 euro leden HVV) 

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

Waar? Fotomuseum, Waalse Kaai 47, 2900 Antwerpen. 

 

 

U kan nog inschrijven!  

mailto:ccticket@schoten.be
http://www.cinevox.be/nl/cafe-derby-naar-de-hamptons/11188475_342863849236662_4076038686699321938_n-4/
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Maandag 19 sept. (14 u.) en dinsdag 20 september (20 u.)   

De Kaekelaar 

 

Filmvoorstelling “Youth”” 

Twee oude vrienden, een componist en een regisseur. brengen de zomer 

door in een Zwitsers luxehotel  en mijmeren over wat het leven heeft 

opgeleverd aan successen en gemiste kansen.  Ongezouten geven ze hun 

mening over hun kinderen en de andere hotelgasten. Sprankelende dialogen, 

heerlijke acteurs (Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Jane 

Fonda)  en de verrukkelijke visuele fantasie van Paolo Sorrentino (“La 

Grande Bellezza”) maken van ‘Youth’ één groot feest voor oog, oor en ziel. 

“Youth” is een belevenis, een portret over de schoonheid van jeugd én 

ouderdom. Want hoewel een hogere leeftijd met steeds meer gebreken 

komt; er is genoeg te genieten, als je maar weet waar te kijken. 

“Caine & Keitel: het mooiste duo van het jaar” (Humo) 

“Zoals steeds maakt Sorrentino er een somptueus beeldenballet van en 

laat hij zijn camera gracieus door hotelgangen, over zwembaden, 

alpenweides, lusttuinen en jonge en niet meer zo jonge lichamen 

glijden” (Focus Knack) 

“Een prachtige en nagenoeg perfecte film” (Filmtotaal) 

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

Reserveren kan pas vanaf 19 juni! 

 

ONZE NIEUWE FILMS  IN DE KAEKELAAR! 
 
 

Maandag 19 september (14 uur) en dinsdag 20 september (20 uur) 

YOUTH 

 

Een componist en een regisseur brengen de zomer door in een Zwitsers 

luxehotel en mijmeren over wat het leven heeft opgeleverd.  Sprankelende 

dialogen, heerlijke acteurs als Michael Caine en Harvey Keitel en de 

verrukkelijke visuele fantasie van Paolo Sorrentino maken van “Youth” één 

groot feest voor oog, oor en ziel. 

 

Maandag 24 oktober (14 uur) en dinsdag 25 oktober (20 uur) 

THE MARTIAN 

 

Een bemande expeditie op Mars loopt verkeerd af en Mark (Matt Damon) is 

nu gestrand op een planeet waar hij niet kan overleven.  Een spannende  en 

visueel indrukwekkende sciencefictionfilm. 

 

Maandag 21 november (14 uur) en dinsdag 22 november (20 uur) 

SON OF SAUL 

 

Nemes bewijst met zijn indrukwekkende speelfilmdebuut dat het toch kan: 

Auschwitz aanvoelbaar maken. Een meesterwerk dat je nooit meer vergeet. 

 

Maandag 19 december (14 u.) en dinsdag 20 december (20 u) 

MUSTANG 

 

Een Turkse film over vijf zussen die proberen te ontsnappen aan hun 

oerconservatieve omgeving. Een betoverende ode aan de veerkracht en de 

vechtlust van deze meisjes. 

 

Maandag 16 januari (14.00 uur) en dinsdag 17 januari (20.00 uur) 

ROOM 

 

Het uiterst spannende en aangrijpende “Room” (Kamer) is een unieke  en 

tedere film over de grenzeloze liefde tussen een moeder en haar kind onder 

de meest hartverscheurende omstandigheden. 

 

mailto:ccticket@schoten.be
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