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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.  Geloven we nog in Europa?” 

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

Film in De Kaekelaar 

“The Martian” 

 

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

Film in De Kaekelaar 

“Son of Saul” 

 

Donderdag 1 december – 20.00 uur – Kasteel Schoten 

Gespreksavond met  prof. dr. Heidi Mertes 

“De genetische revolutie: zegen of vloek?” 

 

www.hvv-schoten.be 

www.facebook.com/hvvschoten 
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Flandriatocht een succes! 
 

Eerlijk gezegd hielden we een beetje ons hart vast voor onze “Grote 

Havenrondvaart” met een Flandriaschip op 19 juni…  De hele week was het 

weer immers niet al te best geweest.  Gelukkig bleef het die zondag droog 

en nu een paar uur varen kregen de 90 deelnemers zelfs de zon te zien!  De 

reacties nadien waren erg positief en iedereen vond het jammer dat de 

legendarische rederij er binnenkort mee stopt..  Of wordt er toch nog een 

overnemer gevonden? 

 

HVV Schoten organiseert niet enkel gespreksavonden en 

filmvoorstellingen, maar plant ieder jaar ook enkele uitstappen en/of 

geleide bezoeken.  Zo bezochten we o.m. Gent, Leuven, Brussel,  

Mechelen, de Westhoek, het MAS, het Schoonselhof, de Antwerpse ruien, 

het Eilandje, het Felixarchief, het Fotomuseum, de Dossinkazerne enz enz. 

 

 
 

 

HVV-leden krijgen een korting op de deelname aan deze uitstappen. 

 
Voor 12 euro per jaar bent u al lid 

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

BIC: GEBABEBB, Pottenbrug 4, B-2000 Antwerpen 

(met vermelding lid HVV Schoten) 

U ontvangt dan ook het tweemaandelijkse ledenmagazine “Het Vrije 

Woord”.  Absoluut de moeite waard! 

Meer info op www.hvv-schoten.be of volg ons op Facebook 

www.facebook.com/hvvschoten 

Donderdag 1 december – 20.00 uur- Kasteel van Schoten 

(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten) 

Gespreksavond met prof.dr. Heidi Mertes 

De genetische revolutie: zegen of vloek? 

"Het zit in de familie" of "het is de wil van God": een erfelijke aandoening 

was in de vorige generaties iets waarin men zich schikte, waar men niet 

voor kon kiezen en ook niets aan kon doen. Vandaag hoeven erfelijk 

bepaalde aandoeningen niet langer aanvaard te worden als een fataliteit. 

Wetenschappers kunnen ze begrijpen, opsporen, manipuleren en zelfs 

elimineren. Dit biedt ongetwijfeld nieuwe mogelijkheden om het menselijk 

welzijn te verhogen, maar stelt ons ook voor nieuwe ethische en 

maatschappelijke dilemma’s.  Hoe gaan we om met genetische informatie? 

Stel dat je je genetisch laat screenen en te horen krijgt dat je in de toekomst 

waarschijnlijk die of die  ziekte zult krijgen, hoe ga je dan om met die 

wetenschap? Is het bevorderlijk dit te weten? Hoe ver mogen we gaan in het 

manipuleren met genen? Hebben we het recht om bepaalde informatie niet 

te kennen ook al is deze voorhanden?  Wie moet/mag toegang hebben tot 

genetische informatie?  

Deze en andere vragen worden onder de loep 

genomen door prof. dr. Heidi Mertes, docent 

bio-ethiek aan de Gentse Universiteit en 

voorzitter van De Maakbare Mens vzw. 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV)  

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-

schoten.be   

Organisatie: HVV Schoten en De Maakbare 

Mens vzw. 
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Maandag 21 november (14 u) en dinsdag 22 november (20 u) 

De Kaekelaar 

Filmvoorstelling Son of Saul 
 

 

Oktober 1944.  Auschwitz-Birkenau.  Saul Ausländer is lid van het 

Sonderkommando, een geïsoleerde groep Joodse gevangenen die verplicht 

worden de Nazi’s te helpen bij hun uitroeiïngspraktijken: ze moeten de 

joodse gevangenen naar de gaskamer leiden en daarna hun lijken in het 

crematorium verbranden.  Tijdens dit afschuwelijke karwei ziet Saul het lijk 

van een jongen die hem aan zijn eigen zoontje doet denken.  Met risico voor 

zijn eigen leven probeert hij het lichaam van verbranding te redden en hem 

een waardige begrafenis te geven.  Het debuut van de Hongaarse cineast 

Laszlo Nemes is een ware mokerslag.   Geen enkele film behaalde vorigjaar 

zoveel prijzen en lofbetuigingen.  Hoe hard hij ook is, je moet hem gezien 

hebben. Hij maakt de onverfilmbare ondraaglijkheid van de 

concentratiekampen haast tastbaar.   

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

“Een vormelijk en inhoudelijk dwingende film die je sprakeloos, 
onthutst en vol vragen achterlaat en in Cannes zeer terecht werd 
bekroond met de Grand Prix du Jury”  (Focus Knack) 

“Een perfect uitgevoerde, maar vooral noodzakelijke film” (De 
Standaard) 

 

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  
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Donderdag 6 oktober – 20.00 

uur - Kasteel van Schoten 

 

Gespreksavond met prof. 

dr. Hendrik Vos 

 

Europese spanningen: 

geloven we nog in Europa? 

 
Europa staat in het brandpunt van de belangstelling: Brexit, Grexit, 

vluchtelingencrisis, terreuraanslagen en een sputterende  economie… Vaak 

wordt met een beschuldigende vinger gewezen naar Europa. Is er nog een 

toekomst voor de Europese Unie waar we in de jaren 90 van droomden, met 

open grenzen, waar iedereen vrij kon gaan en staan? Geloven we nog in één 

Europa?  En wat hebben deze Europese ontwikkelingen en spanningen met 

ons dagelijks leven te maken?   

 

Europakenner Hendrik Vos is de ideale persoon om ons meer inzicht te 

geven in het Europa van vandaag. Hij legt met actuele voorbeelden uit hoe 

buitengewoon groot de impact van de EU is geworden en waar de oorzaken 

en eventuele oplossingen voor de huidige crisis liggen. 

 

Hendrik Vos is als hoogleraar verbonden aan de Vakgroep Politieke 

Wetenschappen van de Universiteit Gent.  Hij publiceerde over actuele 

thema’s in de Europese politiek, schrijft ook stukken over de Europese Unie 

in de krant en was de laatste maanden vaak te zien in nieuwsprogramma’s 

van VRT en VTM.  In 2008 won hij samen met VRT-journalist Rob 

Heirbaut de Wablieftprijs voor Klare Taal voor hun boek “Hoe Europa ons 

leven beïnvloedt”.  Hij kan dus ingewikkelde onderwerpen op een 

bevattelijke wijze uitleggen! 

 

Toegang: 3 euro (2 euro voor HVV-leden) 

 

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

Maandag 24 oktober (14 u.) en dinsdag 25 oktober (20 u.)  

De Kaekelaar 

Filmvoorstelling THE MARTIAN 

Een bemande expeditie op Mars loopt verkeerd af. Na een zware storm 

moet de gehele crew vluchten en de missie verlaten. Na het ongeval wordt 

Mark Watney voor dood achtergelaten. Watney is nu gestrand op een 

planeet waar een mens eigenlijk niet kan overleven. Met een beperkte 

voorraad, moet hij vertrouwen op zijn eigen intellect en wil om te 

overleven. Hij moet een manier vinden om de Aarde te laten weten dat hij 

nog leeft. Miljoenen kilometers verder, op Aarde, werken de NASA en een 

team van internationale wetenschappers vervolgens samen om de Marsman 

thuis te krijgen. “The Martian”  kent een heerlijke, spannende apotheose en 

regisseur Ridley Scott houdt zijn publiek op het puntje van de stoel. Matt 

Damon schittert, maar ook de rest van de cast is plezierig om naar te kijken,  

Je zweeft mee door het ruimteschip en voelt de onmetelijkheid van de 

ruimte. 

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

“Ridley Scott, de meester van genreklassiekers als Alien en Blade 

Runner, gaat opnieuw de ruimte in. Meer nog dan sciencefiction is The 

Martian een epische reddingsoperatie met elementen van de 

rampenfilm. Bovenal is het een overlevingsdrama – van het 

optimistische soort – waarin onze Robinson Crusoe niet strandt op een 

afgelegen eiland, maar op een verlaten planeet” (Filmtotaal) 
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