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Zondag 2 september – 14.00 u – DIVA 

 Groepsbezoek:  Antwerps  Diamantmuseum 

 

Maandag 17 sept. (14 u.) en dinsdag 18 sept. (20 u.) 

Film in de Kaekelaar  “Zagros” 

 

Donderdag 11 oktober (20 uur) – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met Monika Triest 

“Wat zoudt gij zonder ‘t vrouwvolk zijn?” 

 

Maandag 15  (14 u) en dinsdag 16 oktober (20 u) 

Film in De Kaekelaar 

“Three Billboards outside Ebbing, Missouri” 

 

Donderdag 8 november – 20 u. – Kasteel van Schoten 

Gespreksavond met dr. Hetty Helsmoortel 

“Waarom heeft iedereen iedereen plotseling over 

CRISPR?” 

 

Maandag 12 (14 u) en dinsdag 13 november (20 u) 
Film in De Kaekelaar “Au Revoir Là-Haut” 
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Zondag 2 september – 14.00 uur – DIVA  

(Suikerrui 17, Antwerpen) 

Groepsbezoek met audiogids aan het nieuwe 

Diamantmuseum 

Nog enkele tickets beschikbaar! 

In het historische hart van Antwerpen opende op 5 en 6 mei 2018 DIVA, 

het nieuwe diamantmuseum.   Antwerp Home of Diamonds: een unieke 

publieksbeleving rond de betoverende wereld van diamanten, juwelen en 

edelsmeedkunst. 

U leest het goed. DIVA nodigt u uit het museum op je eigen tempo te 

ontdekken. Of u nu alleen of in groep komt. Niet een gids, maar DIVA's butler 

Jérome wijst je via je audiogids de weg doorheen het museum. Enkele fictieve 

verhalen rond de topstukken in de collectie en talrijke interactieve elementen, 

bieden je een unieke beleving aan het museum. DIVA dompelt haar gasten 

onder in een betoverend universum.  

Locatie: DIVA Suikerrui 17 - 19 Antwerpen 

Inschrijvingen: tel. 03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be  Tickets: 6 euro (5 

euro leden Humanistisch Verbond)           

                                                                       

Dr. Hetty Helsmoortel spreekt op donderdag 8 november in het Kasteel van 

Schoten over CRISPR (zie elders in dit Haveetje) 

 
 

Maandag 12 (14 u) en dinsdag 13 (20 u) november 

Film in De Kaekelaar (Sint-Cordulastraat 10, 2900 Schoten) 

“AU REVOIR  LA-HAUT” 

November 1918. Enkele dagen voor de wapenstilstand van de Eerste 

Wereldoorlog  redt een briljante tekenaar een bescheiden boekhouder in de 

loopgraven van een verschrikkelijke dood, waarbij hij zelf ernstige schade aan 

zijn gezicht oploopt. De twee vormen een partnerschap en besluiten een 

bizarre zwendel rond oorlogsmonumenten op te zetten.  In het Frankrijk van 

de roerige jaren ’20 zal de onderneming spectaculair maar ook gevaarlijk 

worden. . Op een visueel prikkelende manier toont regisseur Albert Dupontel 

het naoorlogse leven waarin de mannen zichzelf opnieuw moeten uitvinden  . 

Deze dramatische komedie van is een ode aan de vriendschap.  Pure 

filmmagie, een wervelende vertelling die charmeert, betovert en ontroert tot 

de laatste minuut.  Een belangrijke rol is weggelegd voor de prachtige 

kostuums en maskers.  

 De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Pierre Lemaître en won 

maar liefst 5 Césars (de Franse Oscars).   

“… een menselijk verhaal over eenzaamheid en afwijzing, maar ook over een 

soort vriendschap dat levens redt.  Soms zoet, maar nooit zoetsappig.  Au 

Revoir Là-Haut is een weldadige remedie tegen najaarssomberte”  (De 

Standaard) 

Tickets: 5 euro.  Reservaties: 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 
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Donderdag 8 november – 20.00 uur – Kasteel van Schoten 

(Kasteeldreef 61, 2900 Schoten) 

Gespreksavond met dr. Hetty Helsmoortel (UGent) 

Waarom heeft iedereen het plots over CRISPR? Een 

interactieve voorstelling over knippen en plakken in het DNA. 

CRISPR is géén koekje, maar wel een nieuwe revolutionaire techniek om 

goedkoop en efficiënt wijzigingen aan te brengen in het DNA van eender 

welk organisme. Aangezien DNA een basisbouwsteen is van het leven, kan 

de impact van de techniek gigantisch zijn en wordt CRISPR tegenwoordig op 

gemengde reacties onthaald. Enerzijds biedt de technologie ongeziene 

mogelijkheden om prangende gezondheidsproblemen zoals het tekort aan 

orgaandonoren op te lossen. Anderzijds houden deze mogelijkheden ook grote 

gevaren in en maakt het ethische vragen los omtrent bv. designerbaby’s. Nu 

het genetisch aanpassen van mensen in zicht komt, dringt een maatschappelijk 

debat zich op. Hetty Helsmoortel is ervan overtuigd dat iedereen moet kunnen 

deelnemen aan dit debat, maar wel met kennis van zaken. Ze loodst ons in 

heldere en begrijpelijke taal door de biologie en het mechanisme achter 

CRISPR. Ze vertelt over interessante mogelijke toepassingen, van nieuwe 

kankertherapieën tot het uitroeien van malaria, en staat stil bij enkele ethische 

vraagstukken. 

Interactief? Elke toeschouwer krijgt een digitaal stembakje en wordt 

doorheen de voorstelling naarzijn/haar mening gevraagd over een vijftiental 

stellingen en (ethische) dilemma’s. De resultaten verschijnen meteen op het 

scherm en geven het verhaal mee vorm. 

Hetty Helsmoortel is kankeronderzoeker aan de Universiteit van Gent, 

moleculair bioloog en doctor in de gezondheidswetenschappen.   Ze is bij het 

brede publiek bekend vanwege talloze optredens bij De Afspraak en de Nerdland-

podcast met Lieven Scheire. Ze is gepassioneerd verteller over alles wat met 

wetenschap te maken heeft 

In samenwerking met De Maakbare Mens. Toegang. 3 euro (2 euro leden 

Humanistisch Verbond). Reservaties: 03 658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

Maandag 17 (14.00 u.) en dinsdag 18 september (20.00 u.) 
 

Film in De Kaekelaar: “ZAGROS” 
 

De Koerdische herder Zagros hoort dat zijn vrouw Havin door zijn familie 

wordt beschuldigd van overspel. Havin ontkent alles en vlucht met hun 

dochtertje Rayhan van Koerdistan naar België. Overtuigd van haar onschuld 

gaat Zagros hen achterna om in België een nieuw leven te beginnen. Maar 

eenmaal in Brussel blijkt Havin toch niet de hele waarheid verteld te hebben 

en gaat Zagros alsnog twijfelen. Hij moet kiezen tussen de liefde voor zijn 

vrouw en de eer van zijn familie. Dat centrale dilemma staat symbool voor de 

pijnlijke culturele spreidstand waarmee heel wat mensen met een migratie-

achtergrond worstelen: die tussen respect voor familie en tradities aan de ene 

kant, en emancipatie en moderniteit aan de andere kant. Of hoe een verhaal 

over een schaapherder uit Koerdistan ook heel veel kan zeggen over onze 

eigen samenleving. 

“Zagros” is een krachtig, meeslepend en onthutsend noodlotsdrama met 

levensechte vertolkingen van de Belisch-Koerdische regisseur Sahim Omar 

Kalifa/  Bekroond in 2017 als Beste Film op het Filmfest Gent/ 

 

Tickets: 5 euro.  Reservaties: 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 

 

“Met Sahim Omar Kalifa is ons land een sterke verhalenverteller rijker: zijn 

langspeelfilmdebuut Zagros is een matuur en meeslepend drama over 

culturele verscheurdheid, gedragen door levensechte vertolkingen.” (De 

Morgen) 

 

.  
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Donderdag 11 oktober – 20.00 uur  

 Kasteel van Schoten  (Kasteeldreef 61, 2900 

Schoten) 

Gespreksavond met Monika Triest 

“Wat zoudt gij zonder ’t vrouwvolk  

zijn?”   

Een geschiedenis van het feminisme in 

België 

Hoe is het feminisme in België ontstaan?  Wie waren de voorvechters in de 

19de en 20ste eeuw?   Wat hebben zij gerealiseerd? Heeft het feminisme zijn 

doelstellingen bereikt?  

De voorbije 100-150 jaar brachten heel wat positieve evoluties, maar die 

veranderingen werden maar mogelijk dankzij de onvermoeibare inzet van 

geëngageerde mensen en bewegingen. 

Monika Triest heeft in hun midden gestaan. Zij was er bij toen de tweede 

feministische golf zich naar haar hoogtepunt werkte en ondervond zelf dat de 

weerstand tegen de gelijkheid van vrouwen en mannen groot bleef. Voor haar 

boek WAT ZOUDT GIJ ZONDER 'T VROUWVOLK ZIJN? putte Monika 

uit haar jaren lange ervaring als schrijfster, onderzoekster en activiste. Het 

resultaat werd een overzicht van een aantal kernfiguren en belangrijke 

kantelmomenten in de bewogen geschiedenis van het Belgische feminisme.  

Tijdens deze gespreksavond blikken we niet alleen terug op het verleden, 

maar bekijken we ook het feminisme in de huidige Me Too-tijden. 

Monika Triest (1941) promoveerde in de klassieke filologie. In de jaren 1980 

bekleedde zij de eerste leerstoel vrouwenstudies aan de Universiteit van 

Amsterdam en was zij voorzitster van het Vrouwen Overleg Komitee. Zij 

publiceerde onder meer over begijnen, heksen, vrouwen en politiek in het 

ancien régime.  

Toegang: 3 euro (2 euro leden Humanistisch Verbond).  Reservaties: tel. 

03.658.46.49 of info@hvv-schoten.be 

Maandag 15 oktober (14 u) en dinsdag 16 oktober (20 uur) 

Film in De Kaekelaar (Sint-Cordulastr. 10, Schoten) 
  

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. 
 

Wanneer net buiten het kleine dorpje Ebbing opeens drie borden verschijnen 

met daarop “Verkracht terwijl ze stierf”,  “En toch nog steeds geen arrestatie”, 

“Hoe komt dit commissaris Willoughby?” staat het hele dorp in rep en roer. 

Deze controversiële boodschap komt van niemand minder dan Mildred 

Hayes, moeder van de vermoorde tiener. Na zeven maanden is er nog steeds 

geen doorbraak in de moordzaak en Mildred richt al haar woede op de 

plaatselijke politiecommissaris. Ze gaat steeds verder in haar strijd tegen de 

wet en het politiekorps. Wanneer het hele dorp betrokken raakt, loopt de 

situatie uit de hand. 

 

Komisch en tragisch tegelijk, met onvergetelijke, messcherpe dialogen en 

perfecte vertolkingen. Misschien wel dé film van 2017. Winnaar van 2 Oscars: 

voor Beste Actrice (Frances McDormand) en Beste Mannelijke Bijrol (Sam 

Rockwell). 

 

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri is pure perfectie” (De Morgen) 

 

“Mensen, ga gewoon zien. Als je dit jaar naar één film toekan, laat het dan 

deze zijn:” (Vertigo) 

 

Tickets: 5 euro.  Reservaties: tel; 03.680.23.40 of ccticket@schoten.be 
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