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

Film in De Kaekelaar: “Room” 

 

Donderdag 9 februari (20 u.) – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met dr. Wim Van Lancker 

“Een gepolariseerde samenleving?  Over armoede en 

ongelijkheid in de 21ste  eeuw” 

 

Maandag 20 februari (14 u) en dinsdag 21 februari(20 u) 

Film in De Kaekelaar: “Carol” 

 

Maandag 13 maart (14 u) en dinsdag 14 maart (20 u) 

Film in De Kaekelaar: “45 years” 

 

Zaterdag 25 maart – 14.30 uur – Kasteel van Schoten 

Viering veertig jaar HVV Schoten 

Receptie  en optreden “Duwoh”(Bernard Van Lent en 

Anke Hintjens) 

 

 

www.hvv-schoten.be 

www.facebook.com/hvvschoten 
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Maandag 16 januari (14 uur) en dinsdag 17 januari  (20 uur) 

 

Film in De Kaekelaar:  “Room” 
 

Het uiterst spannende en aangrijpende “Room “ is een unieke en tedere film 

over de grenzeloze liefde tussen een moeder en haar kind onder de meest 

hartverscheurende omstandigheden. Voor de vijfjarige Jack is de wereld 

maar een paar vierkante meter. Hij zit met zijn ontvoerde moeder 

opgesloten in een kamer, een hermetisch afgesloten tuinhuisje, maar voor 

hem is er geen buiten, alleen maar binnen. Net als elke goede moeder 

probeert Ma haar zoon op een normale manier veilig groot te brengen. Ze 

overlaadt hem met warmte en liefde.  Tot op een dag blijkt dat er toch een 

wereld buiten is.  “Room” brengt sterke acteerprestaties van Brie Larson en 

de kleine Jacob Tremblay.  Brie Larson kreeg in 2016 voor haar rol de 

Oscar voor beste vrouwelijk hoofdrol.  Dankzij de fraaie regie van Lenny 

Abrahanson is Room niet alleen triest, maar ook vertederend: een kleine 

film met een grote impact en niet minder dan vijf Oscarnominaties.  Ver 

van horror of sensatiezucht, maar daardoor des te beklemmender. 

 

“Larson en Tremblay zijn verbluffend als wanhopige moeder en haar 

wereldvreemde zoon. De tweede helft van Room is onderhoudend en 

meeslepend, maar het is het geïsoleerde eerste deel dat je bij je keel 

grijpt en je één van de grootste ladingen kippenvel van je leven 

bezorgt” (Film1.nl) 

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

 

Bernard Van Lent  
Wannes Van de Velde herkende in de nog jonge Bernard Van Lent de 

rasmuzikant die hij was en is. ‘Berre’ speelde in gelegenheidsgroepjes en 

cafés toen Wannes hem bij zich riep – het begin van een lange vriendschap 

en van een artistiek erg mooie samenwerking. Bernard maakte jaren deel uit 

van de zanger die een groep was. Hij stond mee op het podium bij de 

première van Mistero Buffo in de Munt in 1973. Vandaag is Bernard vooral 

actief als begeleider bij theatervoorstellingen en bij live gebrachte muziek. 

Hij  is een gevierd accordeonist en componist. Als een rode draad door zijn 

artistieke werk loopt de sympathie voor de gewone mens, voor hen die in de 

woorden van Bertolt Brecht “in het donker staan”.  

 

Anke Hintjens  
Anke is een bekende in meer dan één milieu. Zij trok de campagne die er 

uiteindelijk voor zorgde dat holebi's kunnen trouwen; was actief in de 

Noord-Zuidbeweging, werkte als woordvoerster voor de verenigingen waar 

armen het woord nemen. Minder bekend is haar passie voor muziek: Anke 

zingt graag en veel. Hintjens is al jaren bezig met muziek. Ze zong in 

verschillende koren. Ze is opgeleid in de klassieke zangtechniek en in meer 

hedendaagse methodes. Al die tijd was Anke bijzonder geïnteresseerd in 

muziek die de kant van de zwaksten kies en ze is een kenner van het werk 

van Bertolt Brecht en Hanns Eisler.  

In Bernard van Lent vond Anke een artistieke zielsverwant, iemand die net 

als zij kiest voor ‘liederen met inhoud’. Door die ontmoeting kan Hintjens 

nu haar twee passies combineren: al zingend ijveren voor een betere wereld. 

 

Op de viering van 40 jaar HVV Schoten kan u haar samen met Bernard 

Van Lent aan het werk zien. 
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Zaterdag 25 maart 2017 – 14.30  tot 17.00 uur  

 Kasteel van Schoten 

 

VIERING 40 JAAR HVV Schoten 
 

HVV Schoten nodigt zijn leden, bestuursleden en oud-

bestuursleden samen met hun partner uit op deze viering. 

 
Receptie 

met 

gelegenheidstoespraken van  Els De Deken (voorzitter HVV Schoten), 

Jean-Pierre De Greve (voorzitter Provinciaal Samenwerkingsverband HVV 

Antwerpen) en Mario Van Essche (nationaal voorzitter HVV) 

 

Muzikale afsluiter met “Duwoh” (Bernard Van Lent en Anke 

Hintjens): “Puur Cabaret” 

 

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

 

Deze activiteit is bedoeld voor de leden, bestuursleden en oud-

bestuursleden van HVV Schoten (en hun partner). 

Als u er wil bij zijn kan u nog altijd lid worden: lidgeld (12 euro) stort u op 

rekening BE 72 0011 7775 6216 van HVV lidgeld. 

BIC: GEBABEBB, Pottenbrug 4, B-2000 Antwerpen 

(met vermelding lid HVV Schoten) 

 

 

Duwoh brengt “Puur Cabaret” 

 
Het duo Hintjens en Van Lent maakten een echt cabaretprogramma. U 

hoort wat cabaret is, hoe dat klinkt, hoe dat er uitziet. Wannes Van de Velde 

en Boris Vian. Hoor en zie, de klanken van de stad: Piaf en Brecht; Aristide 

Bruant. Luister maar en kijk, of kijk een beetje weg: Marlène Dietrich, Wim 

Sonneveld, Barbara. 

Schitterend accordeon en dito zang – op reis door het nachtleven van de 

Europese grootstad. Bernard Van Lent speelt zijn vingertoppen plat. Anke 

Hintjens zingt met rode oortjes. 

Donderdag 9 februari – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met dr. Wim Van Lancker 

EEN GEPOLARISEERDE SAMENLEVING?  OVER 

ONGELIJKHEID EN ARMOEDE IN DE 21STE EEUW, EN 

HOE HET NU VERDER MOET 

Ongelijkheid staat in het brandpunt van de belangstelling sinds de 

publicatie van Thomas Piketty's ‘Kapitaal in de 21ste eeuw’. Maar wat 

betekent ongelijkheid eigenlijk? Hoe is dat geëvolueerd, en wat zijn de 

gevolgen? Wat is de link met armoede? In België moet één of zeven 

mensen rondkomen met een inkomen dat onder de armoedegrens ligt.  

Tegelijkertijd stelt men vast dat de inkomenskloof tussen arm en rijk sinds 

het begin van de jaren negentig alleen maar verder toeneemt. In deze lezing 

gaan we dieper in op al deze thema's, scheiden we de zin van de onzin, en 

trekken we beleidsconclusies: hoe moet het nu verder? 

Wim Van Lancker heeft een doctoraat in de sociale wetenschappen en is 

voltijds onderzoeker bij het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck 

van de Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust op kinderarmoede, 

sociaal beleid, armoede en ongelijkheid. 

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

info@hvv-schoten.be 
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Maandag 20 februari (14 u.)  en dinsdag 21 februari (20 u.) 
 

Film in De Kaekelaar “CAROL” 

New York, begin jaren '50. Therese  werkt in een warenhuis in Manhattan 

en droomt van een meer vervullend leven als ze Carol  ontmoet, een 

verleidelijke vrouw die gevangen zit in een mislukt huwelijk. De vonk slaat 

onmiddellijk over en als de onschuld van hun eerste ontmoeting vervaagt, 

wordt hun verbondenheid dieper. Wanneer Carols verhouding met Therese 

aan het licht komt, neemt Carols echtgenoot wraak door haar geschiktheid 

als moeder aan te vechten. Carol en Therese voelen zich gedwongen de 

situatie te ontvluchten en ondernemen een spontane reis door Amerika...  

“Carol” brengt ouderwetse romantiek in een beeldschone film met prachtige 

vertolkingen van Cate Blanchett en Rooney Mara.  Een magnifiek portret 

van twee vrouwen en een verboden liefdesrelatie in de conservatieve fifties; 

een treffend, nostalgisch en intens portret van onderdrukte verlangens.  

Deze film werd genomineerd voor maar liefst zes Oscars en negen Bafta’s 

"Het is een heerlijke, dromerige reis waar je als kijker getuige van mag 

zijn, met twee voortreffelijke actrices" "Een schitterend gemaakte film”  

(Trouw) 

“Todd Haynes' Carol is een lesbische liefdesballade van een 

hartverscheurende en tijdloze schoonheid.” (Focus Knack) 

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

 

Maandag 13 maart (14 u.) en dinsdag 14 maart (20 u.) 

Film in De Kaekelaar : “45 YEARS” 

Een week voor het 45-jarige huwelijksfeest van Kate en Geoff Mercer 

arriveert er een brief voor Geoff. Het lichaam van zijn eerste geliefde is 

gevonden in het ijs van de Zwitserse Alpen waar zij begin jaren zestig 

vermist raakte. Het bericht brengt de echtgenoten compleet uit balans en het 

is nog maar de vraag of hun huwelijk het feest haalt in de vijf dagen die nog 

resten… Op een ronduit schitterende manier vraagt filmmaker Andrew 

Haigh zich af: wat gebeurt er met een huwelijk van 45 jaar wanneer er 

plotseling geesten uit het verleden opduiken… Eén van de meest markante 

Britse drama’s van de voorbije jaren: Charlotte Rampling heeft talloze 

onderscheidingen mogen ontvangen voor haar rol als Kate, waaronder 

Beste Actrice op de European Film Awards en werd tevens genomimeerd 

voor de Oscar van Beste Actrice 

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

“Charlotte Rampling en Tom Courtenay schitteren in dit subtiele 

huwelijksdrama, waarmee regisseur en scenarist Andrew Haigh zijn 
bijzondere talent bevestigt.” (De Filmkrant) 

“Hoe goed ken je de man of vrouw met wie je 45 jaar je leven hebt 

gedeeld?  Charlotte Rampling ontdekt het in Andrew Haighs ingetogen 

relatiedrama” (Focus Knack) 
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