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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). Inschrijving noodzakelijk! 

 

Donderdag 13 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met dr. Dirk Van Duppen: “De 

Supersamenwerker: waarom de mens van nature goed is” 

 

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

Film in De Kaekelaar:  “Café Derby” 

 

Vrijdag 19 mei – 13.30 uur – Turnhoutsebaan 286 (Antw.) 

“Achter de schermen van De Roma” 

 

 

www.hvv-schoten.be 
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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 

 “Charlotte Rampling en Tom Courtenay schitteren in dit subtiele 

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

“Verpletterend” (Humo) 

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

gedeeld?  (Focus Knack) 

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

 

Vrijdag 19 mei – 13.30 uur- Turnhoutsebaan 286 (Antw.) 

Geleid bezoek: Achter de schermen van De Roma 

De Roma vertelt een uniek verhaal. 

Dankzij een krachtenbundeling van meer dan 400 vrijwilligers is de zaal 

anno 2016 een volksschouwburg waar iedereen tegen een democratische 

prijs geniet van cultuur en vermaak. Concertbezoekers luisteren naar de 

betoverende tonen van swing, jazz, wereldmuziek, pop, rock, het levenslied 

en klassiek. Ze schieten zelf in actie op de traditionele dansnamiddagen, 

volksbals en allerlei feestelijke activiteiten. Daarnaast zijn er 

comedyvoorstellingen en filmvertoningen. En met dit cultuuraanbod stopt 

het niet. Want De Roma trakteert ook op kinderrommelmarkten, 

debatavonden en boekvoorstellingen. En dat allemaal dankzij vele gedreven 

helpende handen. Buiten de normale openingsuren stelt de majestueuze zaal 

op de Turnhoutsebaan 286 in Borgerhout zich ook op regelmatige basis ten 

dienste van de buurt. De organisatie heeft veel oog voor de rijke 

geschiedenis van de film- en variétézaal. Allerhande artefacten en machines 

worden bijvoorbeeld met zorg bewaard en ontsloten voor het publiek in de 

oude filmprojectiecabine die ingericht is als minimuseum.  

Praktisch 

Deelname: 3 euro (leden HVV 2 euro). Het aantal deelnemers is beperkt! 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be Duur: circa 2 uur.    

Hou er  rekening mee dat er wat trappen (naar kelder, balkon, zolder) 

gedaan moeten worden. De leuke verborgen plekken bevinden zich immers 

niet op het gelijkvloers. 
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Maandag 24 april (14.00 uur) en dinsdag 25 april (20.00 uur) 

Film in De Kaekelaar: “CAFE DERBY” 

Vlaanderen, 1985.  Georges is marktkramer en commerçant in hart en 

nieren.  Wanneer hij de kans krijgt om Café Derby te huren en hoort dat de 

paus op het terrein naast het café een openluchtmis zal opdragen, ontstaat 

een briljant plan.  Ook zijn vrouw, vijf kinderen en collega’s geloven erin.  

Want Georges verkoopt alles, aan iedereen…  Café Derby, de eerste 

langspeelfilm van Lenny Van Wesemael, is gebaseerd op een waargebeurd 

verhaal van een bijzondere familie. Deze zachte kroniek over opgroeipijnen 

en de moed van een volkse man om te blijven dromen, is altijd integer en 

oprecht.  Wim Opbrouck speelt George en haalt even vlot de grandioze als 

de tragische kant van dit personage naar boven: van grapppige 

levenskomedie naar pijnlijk drama. Even opvallend is de  rol van Chloë 

Daxhelet als zijn jongste dochter Sara en verder o.a. Geert Rampelberg, 
Ben Segers en Jan Decleir. 

“De filmregisseur schreef zelf en filmde een meeslepend en sterk 

geacteerd langspeelfilmdebuut. In een stijl die bij momenten aan een 

vroege Felix Van Groeningen doet denken maakt het relaas van het 

volkscafé zich van je meester, om in alle kleinheid bruusk af te breken en 

je verweesd en stil achter te laten.” (Filmmagie) 

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

 

Zaterdag 25 maart 2017 – 14.30  tot 17.00 uur  

 

 Kasteel van Schoten (Kasteeldreef 61, 29000 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 hapjes en drankjes 

 

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 afsluiting met “Duwoh” (Bernard Van Lent en Anke 

Hintjens): “Puur Cabaret” 

 

Inschrijven noodzakelijk: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be (voor 

18 maart 2017). 

 

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).  U ontvangt dan ook het 

tweemaandelijkse ledenmagazine “Het Vrije Woord) 
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Donderdag 13 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met dr. Dirk Van Duppen 
 

 “De Supersamenwerker: waarom de mens van 

nature goed is” 
 

Is de mens een wolf voor zijn medemens, zoals Thomas Hobbes beweerde?  

Of had Jean-Jacques Rousseau gelijk toen hoe schreef dat de mens van 

nature hulpvaardig en meelevend is?  Deze eeuwenoude filosofische 

discussie lijkt beslecht.  Niet door filosofen, maar door neurologen, 

evolutionair biologen en wiskundigen.  Dat is de conclusie van het boek 

“De supersamenwerker” van Dirk Van Duppen en Johan Hoebeke. Hun 

conclusie botst frontaal met de tijdgeest van vandaag: de mens is een 

geboren samenwerker, intrinsiek solidair, vergevend en behulpzaam.  

Zonder die neiging tot zorgzaamheid zou de homo sapiens niet eens 

bestaan.  De succesvolste diersoorten, the fittest, waren net degenen die hun 

best konden samenwerken.  Empathie en sociaal gedrag zijn vroege 

verworvenheden in de evolutie: onze overleving berust meer op 

samenwerking dan op concurrentie. Van Duppen en Hoebeke gaan niet over 

één nacht ijs: zij illustreren hun stelling empirisch met een indrukwekkend 

arsenaal aan nieuwe bevindingen uit de antropologie, de 

neurowetenschappen en de experimentele psychologie. 

 

Dr. Dirk Van Duppen is huisarts en voorzitter van Geneeskunde voor het 

Volk. 

 

‘Eindelijk een boek dat op een wetenschappelijk onderbouwde wijze 

aantoont dat het wezen van de mens niet alleen egocentrisch, xenofoob of 

oorlogszuchtig is. Met een indrukwekkende bewijsvoering uit diverse 

wetenschappelijke disciplines (van neurobiologie tot sociologie) tonen de 

auteurs dat de mens ook fundamenteel samenhorig, verbonden en liefdevol 

is. Dit boek is een verademing in een tijdperk waarin we dreigen te 

vervallen in cynische machteloosheid die alle engagement doodt. Ik hoop 

dat het met aandacht zal gelezen worden door iedereen die 

verantwoordelijkheid draagt in deze kantelende tijden : wij allemaal.’ – 

Prof. Dirk De Wachter, psychiatrie KU-Leuven 

‘Waw, schitterend werk, in een keer uitgelezen wat me niet gauw overkomt. 

Doet me denken aan een Afrikaans gezegde ‘it takes two to make a child, 

and a village to raise a child’, in het Nederlands ‘je moet met twee zijn om 

een kind te maken, maar je hebt een dorp nodig om een kind groot te 

brengen’ wat verwijst naar de sociale rol van een gemeenschap. Dirk van 

Duppen en Johan Hoebeke tonen op een wetenschappelijke, boeiende en 

zeer begrijpelijke manier aan dat de mens in se een sociaal wezen is, of ten 

minste het potentieel heeft om het te zijn. Zou de wereld beter worden als 

we wat oxytocine (knuffelhormoon) in het drinkwater zouden doen? Te 

simplistisch uiteraard maar onze geschiedenis leert ons dat we het beter 

doen als we samenwerken. ‘Samen bevalt beter’, dus lees De 

Supersamenwerker! Boeiend, spannend, leerrijk en beklijvend.’ 

 – Prof. Marleen Temmerman, gynecologie en verloskunde Universiteiten 

Nairobi, Kenia en Gent, voormalig directeur Wereldgezondheidsorganisatie 

en senator (SP.a) 

 

‘In De Supersamenwerker tonen Dirk Van Duppen en Johan Hoebeke op 

wetenschappelijke wijze aan dat de mens in wezen een empathisch en 

altruïstisch wezen is. Ze houden hiermee een pleidooi voor een andere 

wereld dan degene die ons nu wordt opgedrongen, vol eigenbelang en 

ideologische polarisatie… . Dit boek houdt een sterke hoop in voor de 

toekomst en kan bijdragen tot het verdringen van veralgemeende 

onwetendheid en tot het inspireren van velen in deze tijden van crisis.’ – 

Prof. Petra De Sutter, fertiliteitsonderzoek Universiteit Gent, senator 
(Groen) 
 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

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