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Vrijdag 19 mei – 13.30 uur – Turnhoutsebaan 286 

(Borgerhout) 

Geleid bezoek “Achter de schermen van De Roma” 

 

Zondag 25 juni – 14.00 uur – Middelheimlaan 61 

(Antwerpen) 

Geleid bezoek aan het Middelheimmuseum 

 

Maandag 18 september (14 u.) en dinsdag 19 september. 

(20 u) 

Film in De Kaekelaar 

“King of the Belgians” 

 

 

Stuur uw  mailadres naar info@hvv-schoten.be 

en ontvang gratis onze digitale nieuwsbrief! 

 

www.hvv-schoten.be 

www.facebook.com/hvvschoten 
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Vrijdag 19 mei – 13.30 u - Turnhoutsebaan 286 (Borgerhout) 

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. 

 

Maandag 18 september(14 u) en dinsdag 19 september (20u) 

 

Film in De Kaekelaar: KING OF THE BELGIANS 
 

King of the Belgians is een roadmovie waarin een ingedommelde koning het 

leven – en zichzelf – ontdekt. Nicolaas III, koning der Belgen, is op 

staatsbezoek in Istanboel om het imago van het land wat op te poetsen.  

Tijdens het bezoek komt plots het bericht dat Wallonië de onafhankelijkheid 

heeft uitgeroepen.  De koning moet onmiddellijk terug om zijn koninkrijk te 

redden, maar door een krachtige zonnestorm zijn alle vluchten en alle 

telefoonverkeer onmogelijk.  Hij wil niet bij de pakken blijven zitten en 

vertrekt op het avontuur van zijn leven.  

Een slimme film vol spitsvondigheden en warme zelfspot, die een gevoelige 

thematiek behandelt, maar dit doet met mededogen en humor.  Peter Van 

den Begin schittert als de pijnlijk herkenbare houterige koning die toch 

langzaam meer mens dan marionet wordt. Een heerlijk absurd antwoord op 

de ‘failed state’ die België op dit moment zou zijn. 

ië op dit moment zou zijn." 
“Wie had gedacht dat het buitenland ooit zou applaudisseren voor een 

Belgische koning ? Op het Filmfestival van Venetië bedankte zowat de 

hele internationale filmpers King of the Belgians met een minutenlange 

ovatie. En wij begrijpen waarom.” (De Morgen) 

 

“Een kroon voor Peter Van den Begin!” (Humo) 

 

 

Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be (vanaf 1 juli!) 

 

Tickets: 4 euro. 

. 
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Onze werking hebben we ook grondig moeten aanpassen aan de digitale revolutie.   

Bruno Ghise zorgde ervoor dat we ook op dit gebied ons mannetje stonden..  Er 

kwam een prima website en we zijn nu ook op Facebook aanwezig..  Ik vermeld hier 

ook even dat een aantal van onze bestuursleden ook op provinciaal en landelijk vlak 

actief waren binnen HVV: vroeger René Lens, nu  Raymond Dieltjens, Guy 

Bresseleers, Wim D’hondt en sinds kort ook Raymond Pays. 

We kunnen ook rustig stellen dat we steeds kwaliteit aan  betaalbare, democratische 

prijzen brachten.  Maar vooral: we behandelden thema’s die bij de meeste andere 

verenigingen niet of veel minder aan bod kwamen. 

Tijdens deze veertig jaar hebben natuurlijk heel wat mensen zich bij ons ingezet, in 

en buiten het bestuur.  De tijd ontbreekt om ze hier allemaal te noemen, maar ik zou 

toch even hulde willen brengen aan de inzet van mijn voorgangers-voorzitters.  Dat 

waren achtereenvolgens Raymond Dieltjens, Jan Lefever, René Lens, Lydia Van 

Tichelt en Rob Perriëns.  Tenslotte wil ik hier nog 2 mensen uitdrukkelijk danken 

voor hun engagement.  Zij waren er van in het begin bij. En vandaag, veertig jaar 

later, zijn ze nog altijd actief: toch een opmerkelijke prestatie! Raymond Dieltjens 

eerst als stichtend voorzitter, later als bestuurslid .Guy Bresseleers eerst als stichtend 

secretaris en nu als penningmeester.  Heel erg bedankt voor jullie inzet gedurende 

die vier decennia! 

 

Raymond Dieltjens en Guy Bresseleers: veertig jaar in het HVV-bestuur! 

Zondag 25 juni – 14 u. - Middelheimlaan 61, 2020 Antwerpen 

 

Geleid bezoek aan het Middelheimmuseum 
 

Het Middelheimmuseum is één van de oudste en meest bijzondere 

openluchtmusea in de wereld.  In een bijzondere setting biedt het een 

boeiend overzicht van meer dan honderd jaar beeldende kunst.   Het 

gastvrije kunstenpark bekoort ieder jaar meer dan 300.000 bezoekers. 

 

De collectie omvat ruim 400 kunstwerken.  Ze wordt sinds meer dan 50 jaar 

opgebouwd, gaat van circa 1900 tot vandaag en brengt een mooi 

internationaal overzicht van moderne en hedendaagse kunst.  Onder statige 

bomen, langs brede wandelpaden en op uitnodigende grasvelden tref je grote 

namen als August Rodin, Rik Wouters, Henry Moore, Panamarenko, 

Barbara Hepworth, Juan Munoz en vele anderen. 

 

In onze rondleiding focust de gids op Belgische kunstenaars uit de collectie: 

Jozef Cantré, Floris en Oscar Jespers, Jef Lambeaux, Panamarenko, 

Constant Permeke, Rik Poot, José Vermeersch, Rik Wouters en andere 

bekende namen. 

Duur: ongeveer 2 uur.   

Het aantal deelnemers is beperkt.  Volzet is volzet! 

Deelname: 3 euro (2 euro HVV leden). 

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

(voor 22 mei) 
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Zaterdag 25 maart: viering 40 jaar HVV Schoten  
 

Op zaterdag 25 maart vierde HVV Schoten zijn veertigjarig bestaan in het Kasteel 

van Schoten.  Na een geslaagde receptie en voor het optreden van “Duwoh” 

(Bernard Van Lent en Anke Hintjens) werd het woord gevoerd door Els De Deken 

(plaatselijk voorzitter), Jean-Pierre De Greve (provinciaal voorzitter) en Mario 

Van Essche (nationaal voorzitter).  Hieronder vindt u de ingekorte toespraak van 

Els. 

 

De voorloper van HVV Schoten, het Humanistisch Verbond Schoten, werd op 9 

februari 1977  in het KA Schoten opgericht . Initiatiefnemers waren Raymond 

Dieltjens en Guy Bresseleers, die toen ook de eerste voorzitter en secretaris van de 

nieuwe vereniging werden.  René Lens, Jan Lefever, Karel Dieltjens, François De 

Meester en Theo Dierckx werden de bestuursleden van het eerste uur.  Zoals u 

merkt:een uitsluitend mannelijk gezelschap! 

Onze start was zeker niet gemakkelijk: financieel hadden we het niet breed en onze 

contacten in de vrijzinnige wereld waren beperkt.  En eerlijk gezegd, in deze 

beginperiode was niet iedereen van het nut van een vrijzinnige vereniging overtuigd. 

Waarom dan met  een HVV-afdeling in Schoten van start gaan?  De jaren zeventig 

waren de tijd van de grote ethische discussies.  We denken dan vooral aan de strijd 

voor het recht op abortus en euthanasie, maar ook aan holebirechten en een humane 

echtscheidingswet. .En we vroegen natuurlijk ook de erkenning van de vrijzinnige 

levensbeschouwing door de overheid.  Met andere woorden: het recht op vrijzinnige 

morele begeleiding in leger, gevangenissen en ziekenhuizen. Onze bedoeling was de 

vrijzinnige standpunten hierover ook in Schoten bekend te maken.   Maar daar bleef 

het natuurlijk niet bij.  Vanaf het begin wilden we niet uitsluitend met ethische 

discussies bezig zijn, maar ook met cultuur, levensbeschouwing en wetenschap in de 

meest brede betekenis.  We wilden een ontmoetingspunt vormen voor vrijzinnige 

humanisten  uit Schoten en omgeving om met hen samen na te denken en te praten 

over levensbeschouwelijke thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen.  Maar, en 

dit wil ik duidelijk beklemtonen, vanaf het begin richten we ons tot de hele 

Schotense gemeenschap.  Iedereen was welkom op onze activiteiten, ook wie zich 

niet als vrijzinnig humanist beschouwde. Dialoog en discussie en niet het eigen 

grote gelijk stonden centraal in onze werking. 

Maar wat hebben we tijdens die veertig jaar nu eigenlijk gerealiseerd? Mijn  

overzicht is beperkt en onvolledig. Eerst en vooral organiseerden we een 

hele reeks gespreks-en debatavonden, bijna altijd in dit Kasteel hier.  Een 

indrukwekkende reeks filosofen, wetenschapsmensen en opiniemakers waren bij  

ons te gast, sommigen zelfs meerdere keren.  We vermelden Jef Geeraerts, Johan 

Anthierens, Herman De Coninck,, Armand Pien, Maurice De Wilde, Walter Zinzen, 

Jean-Paul Van Bendegem, Armand Pien, Johan Braeckman, Robbe De hert, Wim 

Distelmans, Dirk Verhofstadt, Michel Vandenbosch Jean-Paul Cassiman, Hendrik 

Vos, Kris Verburgh,  Christine Van Broeckhoven, Regine Beer en nog vele anderen.  

Enkele thema’s die aan bod kwamen: euthanasie, alternatieve geneeskunde, 

gezondheidszorg, racisme, creationisme en evolutieleer, de evolutie van het heelal, 

parapsychologie, het Belgische migrantenbeleid, pseudo-wetenschappen, atheïsme, 

overbevolking, dierenrechten, genetica, het menselijk brein, armoede en 

ongelijkheid enz, enz.  We programmeerden ook enkele literaire avonden: 

kennismakingen met Jef Geeraerts, Kristien Hemmerechts, Tom Naegels, Herman 

De Coninck en andere auteurs.  In dit verband organiseerden we zelfs een paar keer 

een cursus creatief schrijven. En natuurlijk  was er heel wat aandacht voor andere 

religies en levensbeschouwingen, ontmoetingen met het boeddhisme, de Islam, het 

hindoeîsme, het jodendom, het christendom en de bijbel.  En we hadden zelfs 

aandacht voor wicca en hekserij. Samen met onze buren van HVV-Regio 

Antwerpen Noord organiseerden we enkele jaren na elkaar een succesvolle cursus 

filosofie. 

Dat klinkt allemaal zéér ernstig, maar bij HVV mag het ook plezierig zijn.  We 

organiseerden heel wat activiteiten en projecten waarbij ontmoeting centraal stond.  

Mensen - dus ook vrijzinnigen - hebben immers behoefte aan verbondenheid…Er 

kwamen concerten met o.a. Wannes Van de Velde, Jan De Wilde,Koen De Cauter 

Dirk Van Esbroeck, jazz, flamenco, jiddische en Griekse muziek.  We bezochten 

een aantal toneelvoorstellingen en haalden zelf ook theater naar Schoten, denk maar 

aan de memorabele voorstellingen van Charles Cornette, An Nelissen, Herbert Flack 

en Jef Demedts.  Schotenaar Luc Wyns (nu bekend van de Crimiclowns) was zelfs 

drie keer bij ons te gast met zijn solo-cabaret. HVV Schoten stond ook twintig jaar 

in voor een  jaarlijkse assertiviteitscursus. . Ook onze stadswandelingen, 

museumbezoeken en groepsuitstappen waren bijna altijd volgeboekt. 

Een apart woordje over onze filmwerking, iets waarmee we het verschil maken met 

andere afdelingen.  Omdat de laatste bioscoop in Schoten de boeken had neergelegd 

besloot het toenmalige bestuur in 1982 jaarlijks een aantal kwaliteitsfilms  te 

vertonen.  En dat doen we nog altijd, nu in samenwerking met het Cultuurcentrum, 

waarmee we trouwens altijd prima samengewerkt hebben! In de beginperiode 

gebeurde dat hier in deze zaal.  Later kregen we de kans om gebruik te maken van 

een grotere en technisch beter uitgerust zaal: De Kaekelaar.  In het totaal werden 

ongeveer 280 films vertoond, van wereldberoemde kaskrakers tot minder bekende 

kwaliteitsfilms. Soms kwam een honderdtal mensen kijken, maar voor andere titels 

haalden we  meer dan driehonderd toeschouwers. 


