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ZUIVELHANDEL BERT
Uw specialist in zuivelproducten aan huis geleverd

te ZWEVEGEM, HEESTERT, MOEN, 
VICHTE, SPIERE-HELKIJN, DOTTENIJS,

BEVEREN-LEIE, DESSELGEM

Vraag gratis brochure op 0475/610118
of zuivelbert@telenet.be

dragonderdreef 22 • 8570 vichte
tel. +32 56 77 76 52 • fax +32 56 77 59 49

info@drukkerij-vanoverbeke.be
www.drukkerij-vanoverbeke.be

drukkerij - uitgeverij

digitaal drukwerk
printen op groot formaat

vanoverbeke

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD ANZEGEM

Bakkerij
S o e n s
Bellegemstraat 61
8550 ZWEVEGEM
TEL. 056-75 58 56

Persoonlijke service,
onze troef,
uw voordeel !

Agentschap 
Dirk Desmet

056/75 65 63 - info@agdirkdesmet.be
www.agdirkdesmet.be

Ommegangstraat 10 - 8550 ZwevegemZaakvoerder Pieter Deconinck
Ellestraat 83A - 8550 Zwevegem

Tel. 056 75 57 46 - Fax 056 75 43 22
BTW BE 0418.166.208 - REG n° 418.166.208/05 20 01
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Het wordt najaar en herfst.
Vooralsnog vandaag, als ik deze inleiding schrijf,  is het genieten van de laat-
ste warme dagen van een heerlijke nazomer. De molen, die ‘Zwevegems
Teater’ heet, draait op volle toeren. De cast, onder leiding van regisseur Jef
Depaepe wringt zich in het keurslijf van de nieuwste productie “De kras”,
avond na avond. ‘Nieuw’ mogen wij wel zeggen, want Jef vertaalde dit stuk
van de Franse auteur Gérald Sibleyras en brengt aldus met zijn Zwevegems
Teater de creatie voor Vlaanderen en Nederland. Een komedie, geestig en
ontspannend, sarcastisch ook wel, want Sibleyras ergert zich aan de perso-
nages die hij opvoert. Waarover? Lees vooral verder op de volgende blad-
zijden, waar Jef één en ander duidelijk maakt met zijn visie over het stuk, en
aan de hand van enkele tekstfragmenten reeds even de sfeer laat proeven.
Je leest ook iets over de auteur. Misschien ken je hem nog van vorig jaar?
“Wind in de populieren” weet-je-wel. Uw ZT bracht het stuk toen in een
regie van Bart Cafmeyer. 
Terug naar vandaag. Het nieuwe seizoen, wij zijn er klaar voor. De program-
mering staat op punt, de rollen zijn toebedeeld. De jaarprogramma’s zijn
verstuurd en de abonnementenverkoop is volop bezig. Je hebt nog geen
abonnement? Blader vlug doorheen dit krantje naar bladzijde 14 en – je kan
er niet naast kijken – daar zie je de prijs ( eigenlijk niet echt nodig want die
prijs is sinds jaar en dag ongewijzigd gebleven) en waar je je moet wenden
om er één op de kop te tikken – ook dat is ongewijzigd. Je vindt er ook tekst
en uitleg over de volgende ZT-producties van ons 56ste speelseizoen:
“Tirza”, dat net als “De kras” een creatie is voor Vlaanderen ( Arnon
Grunberg, bewerking Sophie Kassies, regie Gino Debeyne) en “Ginds, tussen
de netels” van Dimitri Verhulst, in een regie van Debbie Crommelinck, een
nieuw gezicht weeral, een nieuwe wind die waait doorheen onze ZT-ran-
gen.
Ondertussen draaien de mensen van organisatie en administratie vandaag
overuren, de techniekers scheppen kleur en klank, decormensen geven
gestalte aan plaats en ruimte waar het moet gebeuren. De werving van
advertenties voor dit krantje is afgerond, de teksten en illustraties zijn inge-
vuld. Het krantje is klaar voor de drukker. Het resultaat is er al, het ligt hier
voor u.

Jo Barrezeele
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DE KRAS ( L’INSCRIPTION)   

Mijnheer Deconinck is samen met zijn vrouw Valerie net verhuisd 
naar een appartementsgebouw met standing, dichter bij zijn werk. 
Maar amper een week later heeft één of andere “mysterieuze vijand” 
een voor hem uiterst compromitterende slogan in de lift gekrast. 
Mijnheer Deconinck zoekt zijn buren op om uit te vissen wie nu 
zoiets zou kunnen gedaan hebben: meteen de aanleiding om vast te 
stellen dat ze gemener zijn dan ze er uitzien. En toch nodigt hij hen 
prompt uit op een aperitief...
Met de komedie “De kras” brengen we opnieuw een creatie voor 
Vlaanderen en Nederland. Van dezelfde auteur produceerde het ZT 
in februari 2015 “Wind in de populieren”.

          
            

F           
         

w           
            

        
            

              
z             

          
w             
(            

        
           
          

Speeldata : vrijdag 11, zaterdag 12, dinsdag 15, vrijdag 18, 
zaterdag 19, woensdag 23 en vrijdag 25 november 2016.
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EEN SCHOOL 
MET VEEL MOGELIJKHEDEN
Eerste leerjaar A
Latijn
Moderne wetenschappen
Moderne wetenschappen met STEM
IW met STEM
Sociale en technologische vorming
Techniek en technologische vorming
Eerste leerjaar B

Sint-Niklaasstraat 22
8550 Zwevegem

 Avelgemstraat 37 • Zwevegem

tel. 056 75 76 79 • info@yvimat.be

www.yvimat.be

ja 
   graag , 

    kies dan 
voor Yvimat  !

Vlotte verkoop ? 
Mooie advertenties ?
Duidelijke website ?
Juiste prijs ?
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GARAGE VANDENBERGHE

Stationsstraat 45 - 47 - 52
8540 Deerlijk
056 71 39 10

www.garage-vandenberghe.be
“Reeds 52 jaar erkend Citroën hersteller”

Onze voorstellingen 
beginnen te 19.30 uur stipt

(voorbehouden plaatsen 
die om 19.30 uur niet ingenomen zijn 

kunnen worden vrijgegeven – kom dus stipt!)
Gemeentelijk Theatercentrum,

Otegemstraat 18 A te 8550 Zwevegem
Inkomprijs: 10 EUR

(voordeeltarief voor leden Opendoek, 65-plussers en studenten: 8 EUR
houders cultureel abonnement van de gemeente Zwevegem: 8,50 EUR)

■ Plaatsreservering is GRATIS, en dringend aan te bevelen!

Via e-mail: reservering@zwevegemsteater.be
(alleen dit e-mailadres gebruiken bij reservering via e-mail)
Telefonisch: Geert en Hilde Barrezeele-Nottebaert: GSM 0471 17 77 15
(op werkdagen van 10 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur - op zaterdag van 10 tot 12 uur)

Bij wijziging ( aantal plaatsen/andere datum…) wendt u steeds tot hetzelfde medium 
(GSM of e-mail) als dat waar u oorspronkelijk hebt gereserveerd.

■ Kent u iemand die dit krantje niet ontvangt en het wél wenst te ontvangen:
Geef zijn/haar naam en adres door aan het ZT-secretariaat ( gegevens op voorpagina)
en het krantje zal dan onder omslag worden toegezonden.

Dan ben je aan het juiste adres voor 
huishoudhulp op maat van jouw wensen!

Via het systeem van dienstencheques staan onze 
thuishulpen namelijk paraat om heel wat huishoudelijk 
werk van je over te nemen. Schoonmaken, wassen, strijken, 
boodschappen doen, koken en kleine naaiwerkjes. 

Je kan er bij ons voor terecht aan een voordelig tarief. 
Heb je reeds een hulp in het zwarte circuit, dan helpen wij 
je graag met de overschakeling naar dienstencheques.

Zo betaal je voor dezelfde persoon slechts 6,30 euro per uur. 
Je bent volledig in orde, en je thuishulp kan van heel wat meer 
voordelen genieten. Kom gerust eens langs of bel ons voor 
meer info.

Plus Home Services
Leiestraat 25, 8500 Kortrijk
T: 056 23 46 30 - leiestraat@phservices.be
www.plushomeservices.be
(voorheen Dienstenthuis)

Heb je nog handen vrij voor een toffe job? Lees dan de keerzijde. 
Voor een andere regio bel gratis 0800 / 20 500

Heb je Evelien al gezien?

Blader naar bladzijde 14 
van dit krantje.
Daar vindt u het 
ZT-jaarprogramma en alle
info over de abonnementen.

Otegemstraat 35 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 36 01

LINGERIE

Nachtkledij, ondergoed, 
geboortegeschenken, cadeaubon

Schiesser, Ringella, 
Perlina Peignora, Ten Cate, Charmor Twee Molenstraat 1 - 8550 Zwevegem

056 90 79 80 - info@zenconcept.be
tel. 056 444 354

■ INFO abonnementen
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Barbara Bossuyt
Leopoldstraat 33 A
B-8550 Zwevegem
www.esthetiekbossuyt.be

L’enfer, c’est les voisins…
Vinden we niet allemaal dat we in het leven tolerant
moeten zijn? Uiteraard!Transparant? Vanzelfsprekend!
Solidair? Logisch! Geen mens die het tegendeel beweert.
Alleen… wat is dat precies, tolerantie? transparantie,
solidariteit? Leg dat maar eens uit…!
Woorden en begrippen die overal en telkens weer door
iedereen worden ge/misbruikt, verliezen uiteindelijk
hun betekenis. Mijnheer Tytgat zegt op een bepaald
moment: “De vrijheid, dat is toch eenvoudig!” Hoezo,
eenvoudig? We geloven uiteraard maar al te graag dat
tolerantie ‘op zich’ een deugd is, maar is het begrip, net
als ‘vrijheid’ trouwens, niet zo gecompliceerd, dat het
ook zijn gevaarlijke kantjes heeft? Moet daar op zijn
minst niet over gereflecteerd worden, eer er zinnige
dingen kunnen over gezegd worden?
Met De kras (L’inscription, 2004) schreef Gérald Sibleyras
een satire over een typisch symptoom van deze tijd:
iedereen moet over alles en nog wat een “visie” hebben.
Dat we daarbij nauwelijks nog nadenken en derhalve
lijken terug te vallen op de banale gemeenplaatsen van
de ‘weldenkende mens’, lijkt niemand te storen. Behalve

Sibleyras dan, die er zich wel over ergert, en er dus een
stuk over schrijft.
Mijnheer en mevrouw Vervisch en mijnheer en mevrouw
Tytgat zijn in alle opzichten de maatstaf voor het
conformisme van de “fatsoenlijke mening”, voor de
algemene consensus van de vooringenomen,
“weldenkende(?)” mens. Ze bedienen zich keer op keer
van kant-en-klare, door de media sloganesksgewijs
verpakte theorieën, die ze nauwelijks kunnen uitleggen.
Ze praten er maar op los, zonder zich af te vragen wat ze
eigenlijk aan het zeggen zijn. Alleen hun woordenvloed
bestaat.
Op een dag worden ze in het appartementsgebouw dat ze
bewonen geconfronteerd met een stel nieuwe buren:
mijnheer en mevrouw Deconinck, die intrekken in de flat
van de familie Van Gerwen – “spijtig toch dat die
vertrokken zijn, zo’n fatsoenlijke mensen!”.  
Mijnheer Deconinck, die het slachtoffer is geworden van
een compromitterende kras in de lift, nodigt hen uit (of
was het mevrouw Deconinck?) om elkaar bij een drink
wat beter te leren kennen. Voor hem – wellicht zijn zij
immers verantwoordelijk voor die kras? – een uitgelezen
kans om hen te confronteren met de flauwekul die ze
verkopen. Zonder resultaat overigens, ze zijn immers te
zeer overtuigd van hun principes om er de dwaasheid van

AD ZWEVEGEM
KORTRIJKSTRAAT 59
8550 ZWEVEGEM

Openingsuren :
Ma : 13.00 - 19.00 u
Di-za : 08.30 - 19.00 u
Zo : 08.30 - 12.30 u

Doorlopend open van 6 u. tot 19 u.
Zaterdag van 7 u. tot 12 u 30.
Gesloten op zondag.

- Valideringscentrum Lotto
- Tiercé
- Bingoal
- Nieuwkuis

Bellegemstraat 46
8550 Zwevegem
Tel. 056 75 40 45

kranten  tijdschriften  wenskaarten

snoep  frisdranken  kopieën  krantenro
ok
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schoolgerief  frisdranken      wenskaarten
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FULL HOUSE
HOTEL

Burgemeester Pyckestraat 35B - Kortrijk
056 21 00 59

info@full-house.be - www.full-house@be

MOGELIJK ELKE DAG

20 euro per persoon

wel reserveren a.u.b.

Een buffet met de heerlijkste desserts, 
al dan niet aangevuld 

met hartige hapjes en brood,
en geserveerd met koffie of thee.

Vanaf 10 personen - Vanaf 28 euro pp.

Voor zij die liever 
niet vroeg uit de veren zijn en

graag zondigen in stijl…

Afternoon HIGH TEA

ONTBIJT ROYALE

ADVIESKANTOOR
VOOR HANDEL,
FINANCIEN EN VERZEKERINGEN
BVBA

BARREZEELE
Kortrijkstraat, 87 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 61 71
e-mail: barrezeele.liesbeth@skynet.be 

Fax. 056 75 40 25



7

(vervolg van blz 5)

garage vandeghinste
specialiteit bmw

frederic.vandeghinste@telenet.be

pannebakkersstraat 6+
8552 moen

0473/240368
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Speeldata : vrijdag 11, zaterdag 12, dinsdag 15, vrijdag 18, 
zaterdag 19, woensdag 23 en vrijdag 25 november 2016.
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in te zien of om te beseffen dat Deco -
ninck hen belachelijk maakt. Voor hen
is hij niet meer dan een zonderling, een
rare kwast, een beetje gestoord zelfs
en aan zo iemand geven ze niet toe (de
kras verwijderen). Waarom zouden ze?
Ze hebben immers meer geld, zijn
intellectueler, beter opge voed en
beleefder! En wie niet “denkt” als zij
(wie in de minderheid is) heeft de facto
ongelijk.
Bovendien heeft die indringer van een
Deconinck de plaats van hun vrienden,
de Van Gerwens, ingenomen. Eigenlijk
is hij toch wel een beetje een smeer -
lap… En zo wordt Deconinck zelf
stapvoets het slachtoffer van de hele
situatie, de schuldige zelfs, want zo’n
kras komt er niet zomaar…
Daartussen laveert mevrouw Deco -
ninck, die bang is dat het allemaal uit
de hand loopt en de nodige com -
promissen sluit om de ontmoeting
rimpelloos te laten verlopen. Helaas…

In een vlaag van ergernis over de
vooringenomenheid en de voor -
oordelen van de gecultiveerde
bourgeoisie dacht Sibleyras dat het
wellicht interessant zou zijn om er
een stuk over te schrijven. En voilà,
straks wordt het voor de eerste keer
in Vlaanderen (en Nederland)
gespeeld, en u mag daar getuige van
zijn.
Met een zekere scherpte maar met
zeer veel humor observeert hij zes
mensen in een appartementsge -
bouw, een microkosmos, een ‘huis
clos’, als dieren in een doos waarin
de sterkste moet overleven. 
Roddelen, stigmatiseren en verdacht
maken is in het appartement van de
buren - a box in a box - dagelijkse
kost. Aan hen ontsnap je niet. Of, om
het met een knipoog naar Sartre te
zeggen: L’enfer, c’est les voisins!

Jef Depaepe
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drukkerij            marc vercaemst

OTEGEMSTRAAT 284    ZWEVEGEM

Open van 9 -12 uur  en  van 14 -18 uur   of op afspraak

Gesloten van zaterdag 16 uur tot maandag 16 uur

056 75 55 94
drukkerij@vercaemst.be

www.vercaemst.be

GEBOORTE-
KAARTJES

ROUW- 
DRUKWERK

NAAM- & 
ADRESKAARTJES

JUBILEUM-
DRUKWERK

HUWELIJKS-
AANKONDIGINGEN

ONTWERP 
VORMGEVING
REALISATIES

ADMINISTRATIE- 
DRUKWERK

UITNODIGINGEN
ANTWOORDKAARTEN

FOLDERS &
BROCHURES

EIGEN    MAANDBLAD

PICCOLO
� +

www.vercaemst.be

9 G GG GG GG G

PRIELS
SLAAP- EN WOONPLEZIER
OMMEGANGSTRAAT 25
8540 ST.-LODEWIJK-

DEERLIJK
(achter de kerk)
TEL. 056 77 87 88

OPEN: • Dinsdag tot en met
vrijdag: 14u00 - 18u30

• Zaterdag van 10u00 - 12u00
en van 14u00 - 18u00

• Zondag en maandag gesloten
• In de voormiddag op afspraak

Luxemburglaan 13 - 8550 ZWEVEGEM
Tel. 056/75 44 55
GSM 0476 51 63 64
patrickclarysse@skynet.be - www.e-pc.be

open : elke dag vanaf 10 uur
op dinsdag open vanaf 7 uur

gesloten op woensdag

www.tavernesebas.be

B.V.B.A

ALLEGAERT M. & P
Stasegemsesteenweg 181

Acacialaan 5
8530 Harelbeke

Sanitair
Lood-& zinkwerken

Asphaltwerken
Gasverwarming

Tel. 056 218 419
Tel.&Fax 056 227 310
Gsm 0474 492 429

KWALITEITSSLAGERIJ
TRAITEUR

Specialiteiten :
• verfijnde charcuterie

in eigen huis vervaardigd
• feestelijke gebraden
• fondue
• gourmet
• barbecue
• koude vlees- en visschotels

Ieder weekend : kip aan 't spit en
warme ribbetjes

AVELGEMSTRAAT 25
8550 ZWEVEGEM
Tel. (056) 75 54 57



9

brandstoffen Poleyn | ttaannkk tteecchhnniiccss..bbee

Ruim aanbod gas%essen
Huishoudelijke gassen:
Butaan – propaan
Industriële gassen:
Helium – argon – zuurstof
Acetyleen
Afgehaald of thuis geleverd.

GASFLESSEN

Kappaertstraat 
B- Zwevegem
Tel. + ()   
info@tanktechnics.be
www.poleyn.be

Twiny pr
o

speciaal 
voor 

BBQ, car
avan

en camp
er TERRASSTRALER

Deze terrasstraler heeft een inox
behuizing waarbij de propaan%es  in de
sokkel zit. 
Inclusief bartablet in hoogte regelbaar.
Voorzien van regenscherm.
De wieltjes onderaan het toestel zorgen
voor het gemakkerlijk verplaatsen.

Nu in aanbieding!

Verdeler van: Totalgaz, Shell-gas, Primagaz, Campingaz, Maco-gas.

; ;; ;; ;; ;
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DE KRAS ( L’INSCRIPTION)   

HET KADER – DE CAST
We weten het dus… de hel dat zijn je buren!

In het appartementsgebouw, waar mijnheer
Deconinck (gespeeld door Bart Opsomer) met
zijn vrouw (Valerie, gespeeld door Sylvia
Delabie) intrekt, zal hij daar eerder vroeg dan
laat achter komen. Trots - zonder twijfel - maar
ook gekwetst gaat hij bij de buren zijn beklag
doen over een kras in de wand van de lift.

Meneer (gespeeld door Stefan Vancraeynest) en
mevrouw Vervisch (Viviane, gespeeld door Roos
Courtens), en mijnheer (gespeeld door Eugène
Delabie) en mevrouw Tytgat (Jacqueline,
gespeeld door Martine Degraeve), een stelletje
bekrompen imitatiebourgeois dienen hem van
antwoord met een vracht aan inhoudsloze kant-
en-klare volzinnen en voor zichzelf sprekende
‘waarheden’ uit de kritiekloze boulevardjourna-
listiek. Daar valt als één tegen allen niet tegenop
te boksen, vooral als je niet rolschaatst en niet
naar de wijkfeesten gaat…

EEN FRAGMENT
Jacqueline           Ik zie dat niet eens! Geel, zwart, blank… of Arabisch, dat is voor 
                             mij gelijk. Ik zie dat niet eens.
Deconinck           Ik zie dat wel. Als iemand zwart is, dan zie ik dat.
Jacqueline           Ik niet.
Tytgat                   Verdraagzaamheid! Ik zeg het al van in het begin.
Vervisch               Jonge mensen staan voor een nieuw tijdperk.
Jacqueline           Met Europa en zo…
Vervisch               Maar natuurlijk, Europa is het middel om samen te vechten tegen
                             racisme, onverdraagzaamheid en onrechtvaardigheid…
Viviane                 Ah dat! Onrechtvaardigheid, dat is wat me nog het meest kwaad
                             maakt!
Vervisch               Onrechtvaardigheid kan ze niet verdragen, dat is waar.
Viviane                 Dat-ver-draag-ik-niet!
Jacqueline           Ik ook niet!
Viviane                 Van toen ik nog klein was!
Vervisch               Ze is altijd zo geweest.
Jacqueline           En ik net hetzelfde!
Viviane                 Het is sterker dan mezelf, ik kan er niets aan doen.
Jacqueline           Ik ben net als u!
Viviane                 Sorry als dat u stoort…
Jacqueline           Ook sorry voor mij!
Deconinck           Stoort dat iemand?
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Franck Provoost
FP-Automation BVBA, Tuinwijklaan 98, 8501 Kortrijk-Bissegem
T 056/51 06 44 - F 056/51 06 55 - G 0478/480125
E info@fp-automation.be - URL www.fp-automation.be

- Electriciteit (industrie en privé)
- Automatisatie
- Zonnepanelen

- Netwerk
- Domotica

- Camerabewaking
- Toegangscontrole

- Branddetectie
- Alarmsystemen

Beveiliging :

 
 

Tel. 056 75 48 00

VANAC - DEERLIJK
Kerkstraat 18-24 - 8540 Deerlijk

Tel. 056 77 66 95 - fax 056 77 85 66
e-mail: deerlijk@vanaccolors.be

maandag tot vrijdag 9u-12u en 13u-18u
zaterdag doorlopend 9u-17u.

DE KRAS - NOG EEN FRAGMENT
Viviane           Hebt gij iets tegen rolschaatsen?
Deconinck     Nee. Wel tegen de dwang om het te doen.
Viviane           Wie dwingt er u?
Vervisch         Waarom zegt gij “als een gek”? “Als een gek door de
                       straten rolschaatsen”?
Deconinck     Omdat ik een volwassene die met kniebeschermers,
                       elleboogbeschermers en polsbeschermers over het
                       voetpad rijdt, niet alleen afschuwelijk, maar ook
                       belachelijk vind!
Valerie           Ge zegt zomaar iets!
Jacqueline     Onzin is het!
Deconinck     Skeelers zijn naar mijn idee een sterk signaal voor de
                       decadentie van onze beschaving. De dag waarop de
                       mens niet meer stapt, maar verkiest zich te verplaatsen
                       op wieltjes betekent het einde van de civilisatie.
Tytgat            Dat is fascisme!
Vervisch         Ik denk er helemaal anders over! Het rolschaatsen is
                       een nieuwe manier om de verstedelijking te beleven, de
                       uitdrukking van een teruggevonden vrijheid!
Deconinck     Waarom “teruggevonden”?
Jacqueline     Het klopt dat ge u met rolschaatsen veel vrijer voelt.
Viviane           Ge hebt een gevoel van… van…
Deconinck     Ja?
Viviane           Van…
Vervisch         Van wat, schat?
Viviane           Van… van vrijheid! Er is geen ander woord voor,
                       vrijheid!
Jacqueline     Precies wat ik zei!
Valerie           Ik denk dat ik begrijp wat mijnheer Vervisch wil zeggen.
Deconinck     Ah bon? En wat wil mijnheer Vervisch zeggen?
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Open van 10-22u. - gesloten op dinsdag
en woensdagmiddag (terug open om 16u.)

Zwevegemsestraat 163
8530 Stasegem (rondpunt Bekaert-Zwevegem)

T 056 21 93 96   F 056 21 25 49
E info@huysentruyt.be

NIEUWE & TWEEDEHANDS WAGENS
Bekijk onze auto’s op www.huysentruyt.be

SPECIALISATIE
Audi & Volkswagen

WASSEN | DROGEN | STRIJKEN

Altijd gratis parking ! 

Nieuwe propere 

machines !

Open 7 dagen op 7 van 6u30 tot 21u30 • Zeepautomaat & geldwisselaar beschikbaar

• 8 droogkasten

• Volautomatisch wassalon 
• Milieuvriendelijke machines
• Strijkrol 2 m breedte

• 3 types wasmachines: 
 8 kg - 14 kg - 20 kg 
 (vb. voor donsdekens)

lange munteplein 7 bus 11   |   8500 kortrijk   |   naast buurtbibliotheek
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Kraaibosstraat 6 - 8552 Moen
Tel. 056 456 451 - www.lavastamondo.be
Open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 u

Tuincreatie Wouter Igodt bvba

0486 65 85 95
www.tuinenigodt.be   -   tuincreatie@igodt.be

EN NOG EEN FRAGMENT
Viviane        Ieder jaar zijn er wijkfeesten. De
                     mensen komen op straat om iets te
                     drinken en iets te eten, zo maar,
                     spontaan… Er is een buurtcomité dat
                     zoiets organiseert.
Vervisch      Het comité heet “De buurt beweegt”. 
                     Heel amusant!
Viviane        We ontmoeten elkaar, babbelen met 
                     elkaar. Het beweegt echt. 
                     Heel amusant.
Jacqueline  Amusant!
Deconinck   Wat “beweegt” er precies?
Tytgat          De buurt!

Deconinck   De buurt beweegt?
Viviane        Dat wil zeggen, dat er dingen bewegen…
Deconinck   Ah, het zijn de dingen die bewegen.
Vervisch      De mensen blijven niet opgesloten in hun cocon, we ontmoeten elkaar, 
                     wisselen van gedachten…
Jacqueline  Er beweegt iets…
Valerie         Ja, ik begrijp wat ge wilt zeggen…
Deconinck   Maar waarom een feest? Wat viert ge dan eigenlijk?
Tytgat          De buurt!
Vervisch      Bestond dat niet waar ge vroeger woonde?
Valerie         Nee…
Deconinck   En dat is niet gelieerd aan een religieuze feestdag of een andere speciale dag?
Vervisch      Een religieuze feestdag? Dat is een beetje voorbijgestreefd, vindt ge niet?
Deconinck   Ik weet het niet.
Tytgat          Het is een burgerlijk feest.
Deconinck   Ok, we gaan er volgend jaar naar toe.
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ROESELARE  
roeselare@tyrobanden.be   -  zwevegem@tyrobanden.be

051 20 22 20   -  ZWEVEGEM  056 75 53 25

Uw bandenspecialist

Otegemstraat 86 - Zwevegem
tel. (056) 75.57.66

www.brillendokter.be
www.optieksaey.be
info@optieksaey.be

Open van 9 tot 12 uur 
en van 14.00 tot 18.30 uur
Zaterdag tot 17 uur
zondag en maandag gesloten

Otegemstraat 31 I Zwevegem I 056 75 45 77
oriento@skynet.be I www.oriento.net

Avelgemstraat 1 - 8550 Zwevegem
Tel. (056) 75 73 85

www.nicolas-virginie.be

Nicolas & Virginie

BLOEMEN-
PARADIJS
Otegemstraat 319 - 

ZWEVEGEM
Tel. (056) 75 55 25

www.bloemenparadijs.be

‘t Balladehof
www.balladehof.be - info@balladehof.be

Hoogstraat 15 • 8554 Zwevegem
Tel. 056 75 65 45 • Fax 056 70 35 52

RESTAURANT-FEESTZAAL-TAVERNE

Gesloten op maandagavond, dinsdag en woensdag.
tijdens de winter : donderdagavond enkel op reservatie

WIVAN BVBA
Otegemstraat 14 - 8550 Zwevegem

FSMA 114822

Alle verzekeringen!
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 Bellegemsestraat 46, Bellegem  056/20 23 20 
 

 www.wijnenamphora.be  info@wijnenamphora.be 

ELKE MAAND PROMOTIES 6 + 1 GRATIS 
 

VOOR AL UW FEESTEN 
GRATIS GLAZEN 

TERUGNAME OVERSCHOT 

WIJNEN OM TE GENIETEN… OP ELK MOMENT 

SOUBRY
MAATWERK Frank Soubry B.V.B.A.
atelier: Verzetslaan 15 - 8552 Moen
gsm. 0477/444 320
E-mail: frank.soubry@skynet.be
Website: www.soubryfrank.be

INTERIEUR
MAATKASTEN

KEUKEN
BADKAMER

LIVING
CORIAN QN0727

KABINETTEN
SLAAP-EN 

WERKRUIMTES

Nijverheidslaan 51 - 8540 Deerlijk
Tel. 056/77 58 81 - Fax (056) 77 59 90

www.delaere.com

WEIGHING SYSTEMS

Caluwier Service bvba
ERKEND HERSTELLER

Esserstraat 1
8550 Zwevegem
tel. 056 75 60 40
fax 056 75 87 84

HUIS (VER)KOPEN ?
www.vastgoedvandamme.be

tel. 056 35 20 35

DE AUTEUR
Gérald Sibleyras werd in 1961
geboren in Parijs. Van deze auteur
produceerde het Zwevegems
Teater in 2015 “Wind in de populie-
ren” (2003), regie Bart Cafmeyer. 
Een jaar later ging ook in het
Théâtre Montparnasse in Parijs
“L’inscription” in première, dat vier
Molièrenominaties kreeg. Jef
Depaepe vertaalde het met als titel
“De Kras” en brengt het nu als crea-
tie voor Vlaanderen en Nederland.
Andere toneelstukken van Sibleyras
zijn ‘De Dans van de Albatros’ en
‘Anderhalf uur later’. Gérald
Sibleyras is ook een veel gevraagd
filmscenarioschrijver. Hij werkt
nauw samen met Daniel Keye
(Flowers for Algernon) en Mike
Leigh (Abigail ’s Party).
Zelf houdt Sibleyras meer van film
en van TV-werk dan van theater.
Maar als hij toneelstukken schrijft,
dan zijn ze altijd bijzonder geestig.
“Als ik naar het theater ga wil ik mij
ontspannen”, zegt Sibleyras. “De
lach is het grootste wapen van het
theater.”

Gérald Sibleyras



pannenbakkersstraat 11
8552 moen - zwevegem

info@interieurdeslee.be  www.interieurdeslee.be

interieurdeslee

Demeesterstraat 2, 8550 Zwevegem
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B R A S S E R I E   

Groeningestraat 36
8500 Kortrijk
056 25 40 25

www.deheerenvangroeninghe.be

      

parking op Houtmarkt
gesloten op: maandag, dinsdag
en woensdag

Dumolinlaan 7  -  8500 Kortrijk
T 056 21 01 07  -  F 056 21 31 48
jo@drukkerij-vandenbulcke.be
www.drukkerij-vandenbulcke.be
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MET DANK 
AAN ONZE ADVERTEERDERS

Ook dit seizoen weer hebben 
72 handelaars,kantoren voor dienstverle-

ning, kleine en middelgrote bedrijven,
een advertentie in dit ZT-krantje

geplaatst, veelal uit sympathie, als steun.
Door hun advertentie zijn wij in de

mogelijkheid dit krantje uit te geven en
daardoor kunnen wij ook onze eigen ZT-
reclame verzorgen en u - ons publiek -

informeren over onze producties.

Beste adverteerders:

Het ZT-krantje is een veelgelezen blad. Het fungeert als uitnodiging en bevat
veel nuttige informatie voor de bezoekers van onze voorstellingen. Driemaal
per seizoen - bij iedere productie van het Zwevegems Teater - wordt het
door Bpost verdeeld in alle brievenbussen van deelgemeente Zwevegem en
onder omslag verstuurd naar nog eens 1300 adressen buiten Zwevegem.
Het wordt gedrukt op 8000 exemplaren. Bovendien wordt de naam van uw
firma opgenomen in de lijst van sponsors, die voorkomt op de website van
het Zwevegems Teater.

Beste ZT-leden, geacht publiek, alle lezers van dit krantje:

HANDEL BIJ VOORKEUR MET ONZE ADVERTEERDERS, 
zij steunen uw Zwevegems Teater!
U doet er hen (en ons) een plezier mee.

Zij zien uit naar respons. Een tip: verwijs bij uw bezoek aan hun zaak 
naar hun advertentie in het ZT-krantje.

Uw Zwevegems Teater communiceert!

- Folder met volledig jaarprogramma:
vóór aanvang van het ZT-Toneelseizoen

- Dit ZT-krantje:
vóór aanvang van ieder van de 3 ZT-producties

- De website www.zwevegemsteater.be:
op elk moment te raadplegen

- De ZT-Facebookpagina:
https://www.facebook.com/zwevegemsteater

Schoenen & Lederwaren
Otegemstraat 24-26

8550 ZWEVEGEM

www.schoenenfaveere.be

Guido Gezellestraat 43 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 72 14 - 056 75 83 76

Fax 056 75 59 24 - Gsm 0475 62 00 47
www.asfaltwerken-vandenbulcke.be
info@asfaltwerken-vandenbulcke.be


