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

Film in De Kaekelaar “Lion” 

 

Donderdag 15 februari – 20 u. – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met dr. Patrick Wyffels 

“De LEIFarts. Op weg naar een waardig levenseinde” 

 

Maandag 19 (14 u.) en dinsdag 20 februari (20 u.) 

Film in De Kaekelaar “Moonlight” 

 

Donderdag 8 maart – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met prof. dr. Hendrik Cammu 

“Wat moet ik nu geloven, dokter?  De waarheid over 

eten en bewegen” 

 

Maandag 19 maart (14 u.) en dinsdag 20 maart (20 u.) 

Film in De Kaekelaar: “Tonio” 
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Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging wordt (terug) 

Humanistisch Verbond! 

Vijftien jaar geleden besloot het toenmalige Humanistisch Verbond zijn naam 

te veranderen in Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging.  Onze afdeling was 

daar niet erg gelukkig mee en uiteindelijk hebben we gelijk gekregen: de 

nieuwe naam was geen onverdeeld succes en vandaag wordt teruggegrepen 

naar de oude benaming.  Het is immers nog altijd de meest bekende naam en 

ook internationaal wordt hij vaak gebruikt.  Ook het fakkellogo zal aangepast 

worden. Vanaf 2018 spreken we dus van Humanistisch Verbond Schoten. 

Vertrouwd voor de ouderen, eventjes wennen voor de jongeren onder ons… 

Bestuur Humanistisch Verbond Schoten 

Het bestuur van het Humanistisch Verbond werd licht gewijzigd: Guy 

Bresseleers wordt secretaris-penningmeester; Bruno Ghise communicatie-

verantwoordelijke; Wim D’hondt bestuurslid. 

De samenstelling ziet er nu zo uit: Els De Deken, voorzitter; Marjan Joris, 

ondervoorzitter; Guy Bresseleers, secretaris-penningmeester; Bruno Ghise, 

communicatie-verantwoordelijke.  

 

Raymond Dieltjens, Willy Claes, Elly Schouw, Wim D’hondt, Raymond Pays, 

Ria Falk, Christine Mora, Mia Mortelmans, Constant Carpentier en Lydia Van 

Tichelt, bestuursleden. 

 

Secretariaat: Guy Bresseleers, Heikantstraat 174/3, 2900 Schoten  

Tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

Neem ook eens een kijkje op onze website: www.hvv-schoten.be 

Of volg ons op Facebook: www.facebook.com/hvvschoten 

Een mailtje naar info@hvv-schoten.be volstaat om onze digitale 

nieuwsbrief gratis te ontvangen! 

Maandag 19 maart (14 uur) en dinsdag 20 maart (20.00 uur) 

Film in De Kaekelaar: “TONIO” 

Op 23 mei 2010 wordt de 21-jarige Tonio van der Heijden door een auto 

aangereden en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij 

overlijdt.  Het leven van Adri en Mirjam, die hun enige zoon op de intensive 

care zien overlijden, verandert drastisch.  Tonio’s bestaan laat een 

fantoompijn achter bij zijn ouders, die in alles om hen heen en in henzelf aan 

hem herinnerd worden.  Ze rouwen, maar moeten ook proberen te 

voorkomen dat hun eigen levens in een neerwaartse spiraal van verdriet 

terechtkomen.. 

De requiemroman Tonio, waarin schrijver A.F.Th. van der Heijden de dood 

van zijn enige zoon beschrijft, is een van de aangrijpendste boeken uit de 

Nederlandse literatuur  Paula van der Oest, een gevestigde waarde in het 

Nederlandse filmlandschap, doet het boek de eer aan die het verdient.  Een 

film die niet verdrinkt in sentiment of meligheid, maar een ode is aan het 

mooie, jonge leven van Tonio.  

De toon zit gewoon juist, de acteurs zitten er krak op, de muziek en de 

soundscape zuigen je mee en al kijk je met de krop in de keel en pink je 

af en toe een traan weg, het is vooral de schoonheid die blijft hangen. 

(De Morgen) 

 

Tonio grijpt diep in de ziel, en dit zonder 

één keer te verzanden in meligheid.  

Humo ★★★★ 

Een respectvol en weemoedig 

rouwportret.  

Focus Knack ★★★ 

Reservaties: tel. 03.680.23.40 of 

ccticket@schoten.be  Tickets: 4 euro. 

mailto:info@hvv-schoten.be
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Donderdag 8 maart – 20.00 uur - Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met prof. dr. Hendrik Cammu (VUB) 

“WAT MOET IK NU GELOVEN DOKTER?“ DE 

WAARHEID OVER ETEN EN BEWEGEN 

We vinden een gezonde voeding en goed bewegen steeds belangrijker, maar 

verliezen de weg in de stroom van nieuwe, tegenstrijdige onderzoeken over 

voeding en beweging. Voor elke wetenschappelijke stelling over voeding 

kan je wel ergens een andere stelling vinden.  Over niets is er zoveel zin en 

onzin geschreven.  Wat moeten we nu geloven? Wat is echt gezond?   

 

Dokter Hendrik Cammu, hoogleraar en gynaecoloog verbonden aan het UZ 

Brussel, heeft zich verdiept in eten en bewegen én er een boek over 

geschreven: 'Wat moet ik nu geloven, dokter?'  (Lannoo, 2017).  Hij 

doorploegde alle mogelijke wetenschappelijke toptijdschriften op zoek naar 

bewijzen in de beste studies. Op een wetenschappelijk onderbouwde maar 

toegankelijke manier legt hij uit wat de rol is van voeding voor onze 

gezondheid en onze levensverwachting. De 'waarheid' over voeding, 

beweging en gezondheid is heel genuanceerd en vaak een kwestie van 

gezond verstand. 

Toegang: 3 euro (2 euro leden HVV)  

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

Organisatie: Humanistisch Verbond Schoten in samenwerking met UPV 

kern Lier 

 

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.   

“Lion” is en 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  

“ 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 Tickets: 4 euro. 
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Donderdag 15 februari – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met dr. Patrick Wyffels 

“De LEIFarts.  Op weg naar een waardig 

levenseinde” 

Dokter en LEIFarts Patrick Wyffels beschrijft open en waarheidsgetrouw 

alle aspecten van euthanasie, van de aanvraag tot de uiteindelijke uitvoering, 

en gaat daarbij geen enkel taboe uit de weg.  

Verdriet, opluchting, maar ook twijfel: het komt allemaal aan bod.  Zo 

krijgen de we een inkijk in de spreekkamer van een LEIFarts (LEIF staat 

voor het LevenseindeInformatieforum) en ook begrip  voor de bijzondere 

taak die deze dokters op zich nemen, te midden van een maatschappelijk 

debat dat nooit zal stilstaan. Hij vertelt hoe hij zijn hele leven en carrière 

lang is omgegaan met de lijdende mens en met de dood. En vooral hoe hij 

als dokter en LEIFarts een bijdrage heeft geleverd om mensen die 

ondraaglijk leden - lichamelijk en/of psychisch - een waardig levenseinde te 

bezorgen. 

Patrick Wyffels (1951) studeerde geneeskunde aan de Universiteit 

Antwerpen en was daarna huisarts, lector aan het Centrum voor 

Huisartsengeneeskunde Antwerpen en assistent aan het Vaardighedenlabo 

van de Universiteit Antwerpen.   

Sinds 2012 is hij LEIFarts.  Hij is auteur van 

verschillende wetenschappelijke werken en heeft 

sinds 2010 een vaste verhalenrubiek in 

HuisartsNu over zijn praktijkervaringen. 

Toegang: 3 euro (2 euro HVV leden)   

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of  

info@hvv-schoten.be 

 

 

Maandag 19 februari  (14 u.) en dinsdag 20 februari (20 uur) 

Film in De Kaekelaar : “MOONLIGHT” 

Moonlight verhaalt in drie hartverscheurende hoofdstukken de jeugd, 

puberteit en volwassenheid van een jonge zwarte man die worstelt met zijn 

seksuele geaardheid en plaats in de wereld.  Zowel thuis als op school zit het 

hem niet mee, en het ziet er naar uit dat hij de boeien van zijn afkomst nooit 

zal kunnen breken.  Maar wanneer de drugsdealer Juan hem onder zijn 

vleugels neemt, durft hij zich eindelijk met zijn seksualiteit en sociale 

achtergrond te vereenzelvigen en opent hij zijn hart niet enkel voor anderen, 

maar vooral voor zichzelf.  Moonlight gebruikt het verhaal van één man om 

op een schitterende wijze een blik te werpen op levens die amper getoond 

worden, maar des te meer een podium verdienen.  Een wondermooi, 

universeel verhaal en pure, tijdloze cinema.  De acht Oscarnominaties en de 

Oscar voor Beste Film zijn dan ook volkomen terecht.   

Moonlight is een ragfijne karakterstudie die met zoveel liefde gemaakt is,   

dat zelfs de blankste, rijkste hetero zich erin kan herkennen. 

Eén van de mooiste en rijkste (maar tegelijkertijd erg toegankelijke 

films van de laatste jaren.  A must see if there ever was one.” 

(Filmmagie) 

“Een bijzonder fraai en inzichtrijk coming of age-drama dat je hart -of 

je zwart of blank, homo of hetero bent- langzaam maar zeker aan 

flarden scheurt.” (Knack Focus) 

 

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