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

Film in De Kaekelaar 

“King of the Belgians” 

 

Maandag 16 oktober (14 u.) en dinsdag 17 okt. (20 u.) 

Film in De Kaekelaar 

“Hell or High Water” 

 

Dinsdag 24 oktober – 20.00 u. – Kasteel van Schoten 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

 

Maandag 6 november (14 u.) en dinsdag 7 nov. (20 u.) 

Film in De Kaekelaar 

“Captain Fantastic” 

 

Dinsdag 14 november – 20.00 uur - Kasteel Schoten 

Gespreksavond met Prof. dr. Petra De Sutter 

“(Over)Leven” 

  

www.hvv-schoten.be 

www.facebook.com/hvvschoten 
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Filmvertoningen seizoen 2017-2018 

 Maandag 18 sept. (14.00 uur) en dinsdag 19 sept. (20.00 uur)  

” KING OF THE BELGIANS” 

Maandag 16 okt. (14.00 uur) en dinsdag 17 oktober (20.00 uur) 

“HELL OR HIGH WATER” 

Maandag 6 november (14.00 uur) en dinsdag 7 november  (20.00 uur) 

“CAPTAIN FANTASTIC” 

Maandag 18 dec. (14.00 uur) en dinsdag 19 december (20.00 uur) 

“I, DANIEL BLAKE” 

Maandag 15 jan. (14.00 uur) en dinsdag 16 januari (20.00 uur) 

“LION” 

Maandag 19 febr. (14.00 uur) en dinsdag 20 februari (20.00 uur)  

“MOONLIGHT” 

Maandag 19 maart (14.00 uur) en dinsdag 20 maart (20.00 uur) 

“TONIO” 

Maandag 16 april (14.00 uur) en dinsdag 17 april: (20.00 uur) 

“PATERSON” 

Alle vertoningen xinden plaats in CC De Kaekelaar, Sint-Cordulastraat 

10, 2900 Schoten 

Tickets: 4 euro. 

 Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

Dinsdag 14 november – 20.0 uur – Kasteel van Schoten 

(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten) 

 

Gespreksavond met prof. dr. Petra De Sutter 

“(Over)leven” 
 

Jarenlang leefde Petra De Sutter als vrouw in een mannenlichaam, tot ze op 

haar veertigste besloot zich te bevrijden en de transitie te maken.  Tijdens 

deze voordracht kijkt de befaamde gynaecologe terug op de bepalende 

momenten in haar leven.  Ze graaft diep in haar ziel: hoe heeft ze het 

gevecht met zichzelf overleefd?  Waar heeft ze de veerkracht gevonden om 

uiteindelijk de gelukkige vrouw, partner, ouder, professional en politica te 

worden die ze nu is?  De Sutter blikt ook vooruit: wat zijn de uitdagingen 

waar ze als topwetenschapper en vruchtbaarheidsspecialiste voor staat?  Zijn 

er in de eenentwintigste eeuw grenzen aan de maakbaarheid van de mens?  

Moet de politiek daarop ingrijpen?  En wat zijn de maatschappelijke thema’s 

waar ze zich als Groen-politica hard voor maakt? 

 

Professor Petra De Sutter (1963) is arts-gynaecoloog en hoofd van de 

Afdeling voor Reproductieve Geneeskunde aan het UZ Gent.  Daarnaast is 

ze senator voor Groen en lid van de Raad van Europa. 

 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV) 

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

Organisatie: HVV Schoten (www.hvv-schoten.be) en De Maakbare Mens 

(www.demaakbaremens.org) 
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Maandag 6 november (14 u.) en dinsdag 7 november (20 u.) 

 

Film in De Kaekelaar: CAPTAIN FANTASTIC 

 
Ben en Leslie leven met hun zes jonge kinderen afgelegen in de uitgestrekte 

bossen in het noordwesten van Amerika.  Ze zetten zich af tegen de 

maatschappij en voeden hun kinderen op volgens hun eigen idealen: de 

kinderen leren jagen en hun plan te trekken in de natuur, krijgen een zware 

fysieke training, maar leren ook filosoferen en kritisch nadenken.  Wanneer 

een tragedie toeslaat moeten ze hun zelfgemaakte paradijs verlaten en 

komen ze terecht in de echte wereld… 

 

Viggo Mortensen is helemaal in zijn element als de charismatische, 

liefdevolle, maar soms ook bikkelharde vader in dit eigenzinnige 

familiedrama.  Hilarisch grappige scènes wisselen af met diep ontroerende 

momenten, terwijl deze intelligente film vragen oproept rond opvoeding en 

maatschappelijke idealen, verantwoordelijkheid en ouderliefde. Een 

prachtige viering van het leven, onafhankelijkheid en excentriciteit 

 

“Ze zijn schaars, de films die ontroerend en slim, grappig en inspirerend  

zijn.” (De Morgen) 

 

Reservaties: tel. 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be  

 

Tickets: 4 euro. 

 

 

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 Tickets: 4 euro. 
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Maandag  16 oktober (14 uur) en dinsdag 17 oktober (20 uur) 

 

Film in De Kaekelaar: HELL OR HIGH WATER 
 

In een stoffige uithoek van Texas dreigen de broers Tanner en Toby hun 

ranch te verliezen Om hun schulden af te lossen beginnen ze aan een 

wanhopige reeks overvallen op kleine lokale banken.  Omdat het steeds 

maar om kleine bedragen gaat hopen ze buiten schot te blijven.  Alle loopt 

gesmeerd tot de bijna gepensioneerde Texas Ranger Marcus zich in de zaak 

vastbijt.   

Hell or High Water blinkt uit door goed acteerwerk, geweldige beelden en 

een uitstekende balans tussen humor en drama.  Een spannend verhaal, maar 

ook een kritiek op de hedendaagse samenleving waarin de gewone burger – 

in tegenstelling tot de grote banken – niet kan rekenen op enige hulp als het 

fout loopt.  Jeff Bridges schittert als de oude Texas Ranger en Nick Cave 

tekent voor de soundtrack.  Vier Oscarnominaties waaronder die voor Beste 

Film. 

 

“Met het prachtige landschap van het rurale Texas op de achtergrond 

tonen scenarist Taylor Sheridan en regisseur David Mackenzie een 

moderne western met een prachtig, komisch en rauw verhaal” (Film nl). 

 

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

 

 

 

Dinsdag 24 oktober – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

 

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering HVV Schoten 

 
Leden en bestuur blikken met een drankje en een hapje terug op het voorbije 

werkingsjaar.  Samen  stellen we ook een nieuw jaarprogramma op en 

kiezen we een bestuur. 

Ieder lid van HVV Schoten kan zich kandidaat stellen voor een 

bestuursfunctie. Kandidaturen dienen verstuurd te worden naar voorzitter Els 

De Deken, info@hvv-schoten.be of Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten. 

Wie zich op een of andere manier wil inzetten maar geen bestuursfunctie 

ambieert kan zich natuurlijk ook aanmelden! 

 

Vrijzinnig maar nog geen lid van HVV Schoten?  Voor 12 euro ben je al 

lid! 

 

IBAN BE72001177756216      BIC GEBABEBB 

HVV 

Pottenbrug 4 

2000  ANTWERPEN 

(met vermelding lidmaatschap HVV Schoten + uw naam) 

 

 
 
 

Wil u onze digitale nieuwsbrief gratis ontvangen? Stuur uw aanvraag 
naar info@hvv-schoten.be 
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