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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 

 

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

Film in De Kaekelaar: “Tonio” 

 

Donderdag 12 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met dr. Katleen Gabriels 

“Onlife.  Hoe de digitale wereld je leven bepaalt” 

 

Maandag 16 april (14 u.) en dinsdag 17 april (20 u.) 

Film in De Kaekelaar “Paterson” 

Zondag 24 juni – 14.00 uur – M HKA 

Geleid bezoek aan de tentoonstelling  

“Bloedrood/Sanguine” 

 

 www.hvv-schoten.be 

www.facebook.com/hvschoten 
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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. 

Hendrik Cammu houdt zich sinds vele jaren bezig met het populariseren van 

medische wetenschap, eerst in de krant De Tijd, dan in EOS. Hij had ook 

twee seizoenen lang een wekelijkse rubriek in het VRT-programma De 

laatste show. Regelmatig wordt hij gevraagd om duiding te geven voor radio 

en tv. 

Toegang: 3 euro (2 euro 

leden HVV).Reservaties: 

tel. 03.658.46.49 of 

info@hvv-schoten.be 

Organisatie: in 

samenwerking met 

Uitstraling Permanente 

Vorming Kern Lier. 

Lid worden van het Humanistisch Verbond  
 

Voor € 12 per jaar ben je lid. 

 

Je ontvangt dan het driemaandelijkse ledenmagazine “Het Vrije Woord” en 

je wordt op de hoogte gehouden van alle plaatselijke activiteiten. Als lid 

krijg je  korting op de toegangsprijzen.  Je kan meer lezen over onze werking 

op www.hvv-schoten.be 

Lidgeld stort je op 001-1777562-16 van de HVV-Ledenrekening/ 

 

IBAN BE72001177756216      BIC GEBABEBB 

HVV 

Pottenbrug 4 

2000  ANTWERPEN 

(met vermelding lidmaatschap HV Schoten + uw naam) 

 

Je als lid vrijwillig inzetten voor de werking van HV Schoten 

Op onze activiteiten kan je zeker een van de bestuursleden ontmoeten om 

over de mogelijkheden om je te engageren te praten. Je kan ons ook 

contacteren op  03 658 46 49  of stuur een e-mail naar : info@hvv-

schoten.be 

Wij doen mee met de vrijetijdspas! 

Een vrijetijdspas kan je als inwoner van Schoten gratis krijgen indien je 

recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming, een attest hebt van 

schuldbemiddeling of een geldig doorverwijzingsattest hebt van het OCMW, 

CAW of Koraal VZW. Met je pasje krijg je een directe korting van 50% op 

activiteiten die georganiseerd worden vanuit de verschillende gemeentelijke 

diensten en bij Schotense verenigingen die bij het systeem van de 

vrijetijdspas zijn aangesloten, zoals o.m. het Humanistisch Verbond.  

Het pasje kan u verkrijgen aan de Balie Vrije Tijd (Sint-Cordulastraat 10, 

2900 Schoten) of online via de website van schoten: 

ttps://www.schoten.be/meer-info-vrijetijdspas. Voor alle verdere informatie 

over de vrijetijdspas kan u terecht bij Laura Peelman van de jeugddienst op 

het nummer 03 685 19 18 of op de website van Schoten (www.schoten.be).  

https://www.lannoo.be/nl/wat-moet-ik-nu-geloven-dokter
mailto:info@hvv-schoten.be
http://www.hvv-schoten.be/
mailto:info@hvv-schoten.be
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Zondag 24 juni – 14.00 uur- Geleid bezoek M HKA 

 

Tentoonstelling Sanguine/Bloedrood  
(curator: Luc Tuymans) 

 

Tijdens het culturele stadsfestival Antwerpen Barok 2018. Rubens 

inspireert plaatst het M HKA, het Museum van Hedendaagse Kunst 

Antwerpen, de geest van de barokmeesters tegenover de visie van 

hedendaagse topkunstenaars. Met de tentoonstelling Sanguine/Bloedrood 

wil curator Luc Tuymans de bezoeker overweldigen door sleutelwerken uit 

de barok van onder anderen Georges de La Tour, Francisco de Zurbarán, 

Caravaggio en Anthony van Dyck in dialoog te plaatsen met werk van 

klassieke hedendaagse meesters, zoals On Kawara, Roberto Cuoghi en 

Edward Kienholz, aangevuld met nieuw werk van hedendaagse sterren zoals 

Zhang Enli, Takashi Murakami, Michaël Borremans, Sigmar Polke en 

Tobias Rheberger. Curator Luc Tuymans haalt via uitzonderlijke bruiklenen 

nationale en internationale topstukken naar 

Antwerpen. Sanguine/Bloedrood  is een visueel weelderige en uitdagende 

tentoonstelling die oude meesters binnen brengt in de experimentele ruimten 

van hedendaagse kunst. 

De tentoonstelling Sanguine/Bloedrood is een gezamenlijke organisatie van 

het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen, Studio Luc 

Tuymans en het KMSKA, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 

Antwerpen.  
 

Locatie: M HKA Museum voor Hedendaagse Kunst, Leuvenstraat 32, 2000 

Antwerpen. Duur: circa anderhalf uur. Inschrijvingen: tel. 03.658.46.49 of 

info@hvv-schoten.be 

Tickets: 10 euro (9 euro leden Humanistisch Verbond) 

 

 

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

 

Alle Haveetjes kan u ook (gratis) digitaal 

toegestuurd krijgen:  stuur uw vraag naar 

info@hvv-schoten.be 

mailto:info@hvv-schoten.be
mailto:ccticket@schoten.be
mailto:info@hvv-schoten.be


Donderdag 12 april – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met dr.Katleen Gabriels 

Onlife 

Hoe de digitale wereld je leven bepaalt 
 

We staan er zelden bij stil, maar van elk van ons worden ontzettend veel 

gegevens verzameld. Welke websites we bezoeken, welke tv-programma’s 

we bekijken, maar ook welke aankopen we doen in de supermarkt, waar en 

wanneer we ons verplaatsen en zelfs hoe het gesteld is met onze gezondheid. 

Al deze data verdwijnen in een black box: een grote onbestemde massa waar 

we geen zicht op hebben, maar die op elk moment gebruikt kan worden. 

Voor ons, maar evengoed tegen ons 

 

De digitale revolutie zorgt voor een waaier aan mogelijkheden, informatie en 

kennis, maar stelt ook onze vrijheid, zelfstandigheid en waardigheid op de 

proef. We worden niet enkel van bovenaf gecontroleerd, maar houden elkaar 

ook onderling in de gaten. Wat zijn de troeven en waar liggen de valkuilen 

in onze digitale wereld? Wat is nog persoonlijk en wat ligt te grabbel voor 

iedereen? 

  

Toegang: 3 euro (2 euro leden HV en UPV) 

 

 

Reservaties: tel. 03.658.46.49 of 

info@hvv-schoten.be 

 

Dr. Kathleen Gabriels is doctor in de 

moraalwetenschappen en docent 

ethica/filosofie aan de Technische 

Universiteit Eindhoven.  

Zij is gespecialiseerd in media –en 

computertethiek en publiceerde recent 

het boek “Onlife.  Hoe de digitale 

wereld je leven bepaalt” (Lannoo, 

2016) 

Maandag 16 april (14 u.) en dinsdag 17 april (20 u.) 

Film in de Kaekelaar “PATERSON” 

Het onopvallende opvallend maken, lijkt haast de opzet van deze warme 

ode aan het alledaagse. Regisseur Jim Jarmusch volgt een week lang  het 

wedervaren van een onopmerkelijke man. Adam Driver is heerlijk als 

Paterson, een schijnbaar doodgewone buschauffeur die zichtbaar tevreden is 

met zijn routineuze, afgebakende leven, zijn mooie maar onvoorspelbare 

vrouw en zijn hond Marvin. De prikkels die zijn omgeving biedt  verwerkt 

hij in gedichten, korte reflecties over de dingen om hem heen. Dat levert 

geen spektakel op, maar wel een droogkomische  film die ons wijst op de 

schoonheid en de eenvoud van alles om ons heen.  Paterson is een mooi, 

teder en hartveroverend  filmgedicht en een oase van rust in een compleet 

dolgedraaide wereld. Een film die het gewone leven met een liefdevolle blik 

bekijkt is er een om te koesteren.  

“Dit is een film die je aandacht niet vraagt en opeist, maar opwekt. Film 

is hier geen ontspanning: hij laadt je op. Je komt buiten uit de filmzaal 

en gooit je bril in de vuilbak: je ziet weer helder. Tenminste , als je er 

aandacht voor hebt. “ De Standaard ★★★★  

 

“Wanneer Jarmusch – zoals hier - in topvorm verkeert, blijft er van 

zijn cinema een heerlijk frisse, betoverende kracht uitgaan. (…) De 

schoonste film van het jaar, aha.” Humo ★★★★★  

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

 

mailto:info@hvv-schoten.be
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