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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. Petra De Sutter: 

“(Over)leven: mijn strijd als transvrouw, arts en 

politica” 

 

Zondag 26 november – 14.30 uur – Brussel 

Geleid bezoek aan “De Galerij van de Mens” 

Gids: dr. Dirk Van Duppen 

 

Maandag 18 december (14 u) en dinsdag 19 dec. (20 u.) 

Film in De Kaekelaar: “I, Daniel Blake” 

 

Maandag 15 jan. (14 u.) en dinsdag 16 januari (20 u.) 

Film in De Kaekelaar: “Lion” 

 

 www.hvv-schoten.be 

www.facebook.com/hvvschoten 
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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 

 

“Viggo Mortensen geloof je helemaal als een man die te slim is voor zijn 

eigen goed en voor het goed van zijn eveneens geniaal gecaste kinderen. 

Op hun tocht brengt de gekke bende ons niet alleen tal van nieuwe 

inzichten bij, ze brengt ons even vaak aan het lachen. 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. 

 

 

 

Donderdag 21 december - 19.00 uur - Antwerpen  

De Warmste Fakkeltocht 

De Warmste Fakkeltocht brengt elk jaar mensen op een gezellige manier 

samen in donkere winterdagen. De fakkel staat voor vrijzinnig humanisten 

symbool voor solidariteit, verlichting, samenhorigheid en warmte. Alle 

opbrengst van deze actie gaat naar een goed doel in het kader van Music For 

Life.  

Vertrek om 19 uur op de Vlaamse Kaai ter hoogte van De Burburestraat. 

We wandelen over de Vlaamse Kaai via De Kloosterstraat met de talrijke 

handels in brocante en curiosa en de autovrije Hoogstraat naar de 

Groenplaats, die op dat moment met kerstkraampjes en een schaatsbaan in 

een stemmige wintersfeer baadt. Op de terugweg passeren we langs de 

kerstmarkt op de Grote Markt en daarna gaat het via de Suikerrui en de 

Scheldekaaien terug naar de Vlaamse Kaai. In totaal zijn we iets meer dan 

een uur onderweg (ongeveer 4 km) 

Muziekband: fanfare ’t Akkoord  stapt mee op aan de kop van de 

fakkeltocht. Naprogramma: na de fakkeltocht worden alle deelnemers 

getrakteerd op een glühwein of warme chocomelk in vrijzinnig trefpunt 'Out 

of a Box' (De Burburestraat 11, 2000 Antwerpen) Initiatiefnemer: 

HuisvandeMens Antwerpen en HVV Provincie Antwerpen. In 

samenwerking met HVV Vrijzinnig Antwerpen, Vrijzinnige Dienst UA 

Antwerpen en Vrijzinnig Antwerps Trefpunt ‘Out of a Box’  

Info: www.dewarmstefakkeltocht.be 
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Maandag 15 januari (14 u.) en dinsdag 16 januari (20 u.) 

Film in De Kaekelaar: “LION” 

Als vijfjarig jongetje komt Saaro Brierley per ongeluk terecht op een trein 

die hem duizenden kilometer door India voert, ver weg van zijn huis en 

familie.  Na wekenlang in zijn eentje te overleven in de ruige straten van 

Calcutta wordt de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk 

geadopteerd door een Australisch echtpaar.  Door een samenloop van 

omstandigheden, gaat Saaroo op zijn dertigste op zoek naar de plek waar hij 

jaren geleden zijn familie kwijtraakte.   

Een ontroerende, en vaak heel oprechte film over adoptie en de complexe 

gevoelens die daar langs alle kanten mee gepaard gaan.  Nicole Kidman 

weet diep te ontroeren als adoptiemoeder Sue.  Maar vooral  Sunny Pawar 

en Dev Patel (“Slumdog Millionaire”) schitteren in de gedeelde hoofdrol.  

Zes Oscarnominaties, waaronder die voor Beste Film en gebaseerd op een 

waargebeurd verhaal. Garth Davis, die de verfilming van de bestseller “Mijn 

lange weg naar huis” van Saroo Brierley op zich nam, vertelt op een 

uitmuntende visuele wijze de odyssee van de kleine Saaroo.  

“verdomd ontroerende en oprechte film over adoptie (De Morgen) 

 

“ een intiem en vakkundig geschoten verhaal, dat een genuanceerd beeld 

schetst van het leven van een adoptiekind vanuit alle verschillende 

perspectieven, en tegelijkertijd een positieve boodschap meedraagt over 

technologie als een verrijking van ons leven.” (Filmtotaal) 

 

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: mijn strijd als transvrouw, arts en 

politica.” 
 

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 en De Maakbare Mens  
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Zondag 26 november – 14.30 uur – Museum voor 

Natuurwetenschappen (Brussel) 

 

Geleid bezoek aan de Galerij van de Mens.  
 Gids:  dr. Dirk Van Duppen 

 
Dit is één van de beste en meest recente tentoonstellingen ter wereld 

over de evolutie van de mens. Vijfentwintig soorten mensachtigen 

illustreren onze evolutie.  We bespreken de aanpassingen die de diverse 

mensensoorten ondergingen: handen en werktuigen, tanden en de groei van 

de hersenen.  Hoe is de moderne mens, de Homo Sapiens, geëvolueerd?  

Waarin verschillen we van onze voorouders of uitgestorven neven of 

nichten?  Of van de meest verwante, nog levende primaten, de chimpansees?  

We leggen uit dat de mens een supersociaal, supercoöperatief en daardoor 

superslim breindier is.  Homo Sapiens betekent wijze man.  Onze soort heeft 

alles in zich om supersapiens te zijn. 

Onze gids, Dirk Van Duppen, illustreert de belangrijkste ideeën uit zijn 

boek De Supersamenwerker (EPO 2016) aan de hand van fossielen, 

artefacten en 3-D constructies. 

 

De “Galerij van de Mens” maakt deel uit van het Museum voor 

Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29, 1000 Brussel. 

Duur: circa 2 uur.  Deelname (inkom én gids): 10 euro (9 euro voor HVV-

leden).  Beneden de 25 jaar: 5 euro. 

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

uw inschrijving: het aantal deelnemers is beperkt! 

 

 

Maandag 18 december (14u.) en dinsdag 19 december (20 u.) 

 

Film in De Kaekelaar: “I, DANIEL BLAKE” 

Daniel Blake, bijna 60, heeft zijn hele leven gewerkt als schrijnwerker in het 

noordoosten van Engeland.  Na een hartaanval ontvangt hij voor het eerst in 

zijn leven een uitkering, maar de sociale dienst vindt dat hij opnieuw aan het 

werk moet.  Tijdens één van zijn regelmatige bezoeken aan de jobdienst 

ontmoet Daniel Katie, een alleenstaande moeder met twee jonge kinderen.  

Allebei verloren in het kluwen van de administratieve  rompslomp van het 

hedendaagse Groot-Brittanië, proberen ze elkaar te helpen…  

Een kleine tien jaar nadat hij een Gouden Palm won voor The Wind that 

Shakes the Barley, kreeg Ken Loach in Cannes een tweede Gouden Palm 

voor I, Daniel Blake.  De sociaal geëngageerde filmmaker toont dat hij op 

zijn oude dag – hij nadert de 80 – je nog steeds naar de keel kan grijpen met 

een rauw, maar beheerst sociaal drama.  Een noodkreet, maar tegelijk een 

film over moed, zelfrespect en samenhorigheid. Hartverscheurend, maar ook 

hartverwarmend en met veel humor en tederheid gemaakt.  

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

“Loach verpakt zijn sociaal-maatschappelijke kritiek in een ontroerend 

verhaal met 'levensechte' personages, die ervoor zorgen dat de film je 

nog lang zal bijblijven.” (Filmvandaag.nl) 
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