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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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RHIZO
–
COLLEGE
Zwevegem

infoavond
vr 21 april 19-21 u.

Sint-Niklaasstraat 22

www.rhizo.be

 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 ?

AUTEUR: DIMITRI VERHULST
REGIE: DEBBIE CROMMELINCK

DRAMA, MUZIEKTHEATER

HET VERHAAL
Voor ‘Ginds, tussen de netels’ heeft schrijver Dimitri Verhulst
zich laten inspireren op het verhaal ‘Bloedbruiloft’ uit 1933 van de
Spanjaard Federico Garcia Lorca. Hij verplaatst de handeling naar
een denkbeeldig Belgisch dorpje Urtica, de wereldhoofdstad van
de brandnetels, of tengels zoals het zo schoon in het Oost-
Vlaams klinkt, waar twee families al generaties lang een bloedige
vete uitvechten. De clan Delfosse bekampt de familie Muermans
op leven en dood. En waarom? Afgunst over de grond, discussies
over verkoopprijzen. Celeste Delfosse verwoordt het als volgt:
“de waarde van een leven loopt hier gelijk op met de prijs van een
vierkante meter”. 
Als dan Celestes zoon Cedric op trouwen staat met Emelyne, een
jonge vrouw die ‘iets’ gehad heeft met Leon Muermans, is niet
iedereen daar even blij mee.  De vader van Cedric, en dus de echt-
genoot van Celeste, werd vermoord door een Muermans.
Op hun trouwplechtigheid, waar het hele dorp aanwezig is,
bekent Leon zijn liefde voor Emelyne, een liefde die nooit verdwe-
nen is. Dat is de aanleiding voor een nieuw drama in Urtica. En
dan is er nog het grote geheim van tante Nelly…
‘Ginds, tussen de netels’ is een liefdesverhaal in een modern
Verhulst-jasje, voorzien van de nodige humor maar met een
onvermijdelijke tristesse die eigen is aan het leven. Een moderne
‘Romeo en Julia’, helaas met een noodlottig einde.

Nog even en we zitten volop in de lente.
Straks luiden de klokken Pasen en ontluikt de natuur in al haar volle
pracht. Alles wordt groen. En kleurt. GINDS groeien ook de netels…
Maar tussen de netels kleurt alles rood, bloedrood, de kleur van haat.
De haat tussen twee families, verweven met het verhaal van een
onmogelijke liefde: verlangen, passie en wanhoop.
Dimitri Verhulst bewerkte de klassieker “Bloedbruiloft” van Federico
Garcia Lorca en stak die in een modern jasje, dat “GINDS, tussen de
netels” is gaan heten. Onze nieuwe regisseur Debbie Crommelinck 
(dochter van Dirk, u welbekend als regisseur bij uw Zwevegems
Teater) pikte daar gretig op in en voert nu, samen met de ZT-ploeg,
het stuk naar de scène. Voor u!
Het ZT bracht eerder reeds “Bloedbruiloft” (november 2007) in een
regie toen van Jef Depaepe. Over het stuk, de bewerking van Dimitri
Verhulst, over de regisseur, haar visie en aanpak, de cast, leest u ruim-
schoots bij het doorbladeren van dit krantje.

En traditiegetrouw kijken wij hier mét u nog even naar wat foto’s, die
de sfeer van onze vorige ZT-productie weer oproepen. “Tirza”, het is
voorbij, helaas, het is zo mooi geweest. U vindt de foto’s achterin. De
kers op de taart: De selecteurs van het “Landjuweel” kwamen de
voorstelling evalueren en vonden deze als ‘in aanmerking komend
voor selectie voor het Landjuweelfestival’. Hiermee komt het
Zwevegems Teater op de ‘long list’ te staan, waaruit de definitieve
selectie van de deelnemers zal gebeuren. Het Landjuweelfestival vindt
dit jaar plaats in Oostende van 1 tot 5 november. 

Als straks de avonden lauw geworden zijn, en het buiten nog niet
helemaal donker is bij het einde van de voorstelling, sluiten wij met
“GINDS, tussen de netels” ons 56ste speelseizoen af. Het is goed
geweest: “De Kras” (regie: Jef Depaepe) ruim geprezen, “Tirza” (regie:
Gino Debeyne) fel beloond. “GINDS, tussen de netels” (regie: Debbie
Crommelinck) laat het beste verhopen! Wij duimen, mét u!

Jo Barrezeele



4

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.

■ Al eens gedacht aan een geschenkabonnement?
Een geschenkabonnement overbrugt de seizoenen. Het is geldig voor 
drie opeenvolgende producties van uw ZT: Prijs: 35 EUR ( 2 consumpties per 

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?

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

voorstelling inbegrepen).
Bij interesse: 
contacteer het 
ZT-secretariaat .
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Barbara Bossuyt
Leopoldstraat 33 A
B-8550 Zwevegem
www.esthetiekbossuyt.be

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

w
ar

en
  s

no
ep

schoolgerief  frisdranken      wenskaarten
modern jasje te steken. Zo gaf ik ‘Dood van een handelsreizi-
ger’ reeds een R&B-kleurtje, Shakespeare’s koopman zijn
eigen talkshow en recent twee jonge mensen de moeilijke
liefdestekst van Marguerite Duras, oorspronkelijk geschre-
ven voor een koppel 50’ers.  Als ik regisseer probeer ik name-
lijk altijd vanuit mezelf te vertrekken, net zoals ik doe wan-
neer ik speel. Wat zie ik in dit stuk? Hoe raakt dit mij? Wat is
de boodschap of de les die ik eruit destilleer? En hoe kan ik

die, op mijn manier overbrengen naar het publiek?

‘Bloedbruiloft’, een stuk dat ik al lang ken, en wat uiter-
aard in vele variaties al werd neergeschreven. Het
verhaal van een onmogelijke liefde. Mijn moderne
jasje vond ik al snel terug in de versie die ik in 2011

bijwoonde van NTGent, bewerkt door Dimitri Verhulst.
Verhulst deed het verhaal alle eer aan maar hield het eigen-
tijds, en zo was mijn keuze gemaakt. Klassieker, check.
Moderne jas, check.

En nu aan de slag. Want wat betekent dit verhaal voor mij? 

Het fascineert mij uitermate hoe mensen elkaar zo naar het
leven kunnen staan. Hoe ze elkaar het licht in de ogen niet
gunnen. De redenen zijn talrijk maar komen voor mij steeds
op hetzelfde neer: ‘de ander’. De ander die meer heeft, beter
is, anders is,… het blijft iets wat wij blijkbaar niet kunnen ver-
dragen. We hebben er nood aan ons te scharen achter wie
het luidst roept, wie het succesvolst is/schijnt. We hebben er
nood aan te behoren tot een ‘groep’ om maar niet alleen
achter te blijven. Om maar niet zelf het onderwerp te wor-
den van spot of uitsluiting. Twee families die elkaar het leven
zuur maken en het woord vergeving als vergif in de mond
nemen. Een paar voorvechters, een paar meelopers en een
paar criticasters. Zoals het leven zelf dus, actueler kan haast
niet.

Te midden van deze vete die hier om brandnetels draait en
de gegeerde grond die hen voortbrengt (deze vete zou van-
daag de dag jammer genoeg in eender welk land of in eender
welke context kunnen plaatsvinden) twee mensen. Die niet
anders kunnen dan elkaar liefhebben. Die zelf ook tegen deze
liefde vechten, voor zichzelf, voor hun omgeving. Omdat het
niet kan, niet mag. Een scheurend verlangen tegenover een
rauwe realiteit. En toch, overwint zo’n liefde? Wat is dan dat
‘overwinnen’? Eerlijk zijn met jezelf, ongeacht de uitkomst?
Of je tevreden stellen met hoe het is, en daarmee misschien
je eigen dromen  begraven? 

Is je hart volgen de juiste keuze? Ook als het iedereen om je
heen schaadt? Het zijn vragen die eender van ons zou kun-

AUTEUR: DIMITRI VERHULST
REGIE: DEBBIE CROMMELINCK

DRAMA, MUZIEKTHEATER
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Toen de vraag kwam om in Zwevegem te regisseren, was ik zeer
vereerd. Ik mocht er al meermaals een voorstelling van mijn vader
meepikken. En daar mijn vader, net als mijn opa (ondertussen 96!)
mij de microbe en de liefde voor dit prachtige vak hebben bijge-
bracht, is in zijn/hun voetsporen treden dus alleen maar zeer fijn. 

Op zoek naar een stuk dan. Zelf hou ik ervan om klassiekers in een

(vervolg op blz 7)
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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…

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

Afternoon HIGH TEA
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garage vandeghinste
specialiteit bmw

frederic.vandeghinste@telenet.be

pannebakkersstraat 6+
8552 moen

0473/240368

nen stellen, of het nu over een liefde, een hobby, een kind, een job,
een thuis,…gaat. 

Voor mij gaat dit stuk ook over determinisme. Waar je wordt geboren,
de mensen die je omringen bepalen je verdere levensloop. Vrije wil
wordt daardoor uitgesloten. Maar is dat zo? Is een mens niet in staat
uit te breken waarin hij vastzit? Of is aanvaarding de sleutel tot geluk?

Het gaat om keuzes. Keuzes die wij elke dag maken. Keuzes die conse-
quenties voortbrengen waarmee we moeten leren leven. Keuzes die
we niet durven maken of keuzes die we nooit hadden zie aankomen.

En zo komen we terug uit bij hoe ik zelf in het leven sta, een jonge der-
tiger die nog steeds keuzes maakt elke dag opnieuw en eerlijk gezegd

haar hart probeert te volgen. “We leven toch maar ene
keer, meneer?”

En hoe zit het met u, publiek? Wat zijn uw keuzes? En
waar brengen die u, elke dag?

Ik draag dit stuk op aan de drie belangrijkste vrouwen in
mijn leven: mijn zussen en mijn mama. Drie sterke vrou-
wen. Ik ben trots op alle keuzes die zij ooit al maakten en
zal aan hun zijde staan bij alle keuzes die er nog aanko-
men.

Debbie Crommelinck

(vervolg van blz 5)

Regisseur
DEBBIE
CROMMELINCK

DE CAST
Cedric Delfosse, de bruidegom :                                   Simon Vancraeynest
Emelyne Dupont, de bruid:                                                  Sibelijn Courtens
Céleste Delfosse, moeder van de bruidegom:           Lien Vanden Broecke
Gilbert Dupont, vader van de bruid:                     Vincent Vanhoutteghem
Lauretta Gazetta, buurvrouw:                                                     Trui Verbeke
Pierrette Dupont, zus van de bruid:                           Anse De Meersseman
Gonda Laffut, nicht van Emelyne:                                           Camille Dubois
Léon Muermans, echtgenoot van Gonda:                      Stijn Vandenhende
Marie-Antoinette, dj:                                                                 Manon Hiltrop
Tante Nelly, tante van de bruid, gerante van hof 
‘Ter Tengelen’ en amateurfotografe van dienst:    Mieke Vanoverberghe
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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
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WERKING
Ik vind het erg belangrijk om met de acteurs
aan de slag te gaan met de tekst. Terug leren
spreken tegen elkaar, zonder het ‘heilige
toneelspelen’ dat we ons soms hebben eigen
gemaakt. Nee, mensen van vlees en bloed die
in dialoog gaan met elkaar zoals wij elke dag
doen. Zoals we aan de ontbijttafel de pot
choco aan elkaar vragen. Vandaaruit kunnen
we de vloer op, waar ik hen aanmoedig om los
te laten en te durven. Niet vast te gaan hangen
in veilige keuzes (ja, alweer keuzes) maar te
ontdekken welk scala van emoties en zeker
ook van fysieke mogelijkheden er binnen hen
ligt. Vanuit mijn opleiding geef ik hen graag
ook wat bewegingsleer mee en giet er een
jong, muzikaal sausje over. Alles om u, warm
publiek, mee te nemen naar een trouwfeest.
Een trouwfeest met een lach en een traan. Een
sfeer van melancholie, broeierigheid, nostalgie
en romantiek. Op de liefde!

DE REGISSEUR
DEBBIE CROMMELINCK (Gent 1986) studeerde in 2008 af aan het
Conservatorium Brussel als Master in de dramatische kunsten. Ze is vooral
bekend van de jeugdserie ‘Amika’, een productie van Studio 100 waarin ze de
rol van Chanel speelde. Ze speelde ook gastrollen in Witse, Rox, Ella, Familie,
de Kotmadam en FC De Kampioenen. Recenter was ze te zien als Daisy in
Thuis en in de jeugdserie Kosmoo. In 2017 begint ze met de opnames van een
nieuwe fictiereeks voor VTM en Eyeworks. 
In het theater speelde zij in coproductie met NTGent ‘De Illusionist’, een pro-
ductie van Servé Hermans en Aus Greidanus jr., waarmee ze drie seizoenen
lang door Vlaanderen en Nederland tourde.
Snel volgden de voorstellingen ‘Ballet voor dikke jongens’ en ‘De Wijven’.
Van dit laatste stuk schreef ze zelf de tekst. Nog bij Veld-producties, dat ze
oprichtte samen met Servé Hermans, maakte ze de voorstelling ‘Iets om van
te huilen’, een tekst van Jibbe Willems met collega Bert Verbeke.
Ondertussen speelde ze ook in ‘De familie Trampolini’ van het jeugdtheater
het Appeltje en in ‘Clauskamp’ van NTGent. 
In 2013 was ze te zien in 'Othello' van De Spelerij en in 2014 tourde ze met
dit gezelschap met de voorstelling 'Kat op een heet zinken dak'. Beiden aan
de zijde van Mathias Sercu en Eva van der Gucht in een regie van Paula
Bangels.
In 2015 mocht ze deel uitmaken van de cast van "Aspe - moord in het thea-
ter" in regie van Frank Van Laecke en in 2016 produceerde én speelde ze

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

MET ONZE ADVERTEERDERS, 
zij steunen uw Zwevegems Teater!

(vervolg op blz 10)

  

 
 

     
     

   
  
  
   

 
   

   
   

   
   

 
  

     

  
   

 
   

 
  

  

  

poleyn | tank tttatantanktank tank tetank technicstank tectank techtank techntank technitank technictank technics.be..b.be

DE COMPLETE TANKSERVICE
Tankcontrole : ultrasoon en vacuüm
Reinigen van onder- en bovengrondse tanks
Opschuimen en uitgraven van oude reservoirs
Uitbreken van keldertanks en ketels
Verkoop en plaatsing van nieuwe installaties
Reinigen en afregelen van brander en schoorsteen
Saneringen, Milieuadvies, Projectopvolging 

Ondergrondse mazouttank

Bovengrondse mazouttank

Gastank

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

Kolencontainer Pelletcontainer
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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.

'Naamloze gebeurtenis', tekst en regie van Mathias Sercu. Met
deze voorstelling zal ze in het voorjaar 2018 touren door
Vlaanderen.
In 2017 is ze te zien in 'De naamlozen' van TGVagevuur en
werkt ze met haar eigen gezelschap aan een nieuwe voorstel-
ling die in première zal gaan tijdens de Gentse feesten 2017.
Ze werkt ook als dramadocente bij NTGent, Larf en De Spelerij.
Regisseren deed ze de voorbije jaren bij Theater De Waanzin,
de Loofblomme en Hoger Streven. Dit jaar komt daar naast
Theater Retorika Zele en Tros Overijse ook het Zwevegems
Teater bij, in de voetsporen van haar vader Dirk.

Foto: de auteur DIMITRI VERHULST

DE AUTEUR
DIMITRI VERHULST (1972) werd geboren in Aalst. Hij wordt
gezien als een van de grote schrijvers van de Lage Landen. Zijn
werk verschijnt in meer dan twintig talen en werd bekroond
met verschillende literaire prijzen.

Van de klassieker ‘De helaasheid der dingen’ werden meer dan
200.000 exemplaren verkocht en het boek werd verfilmd en
bekroond met de Gouden Uil Publieksprijs. Met ‘Godverdomse
dagen op een godverdomse bol’ won hij de Libris
Literatuurprijs. Van ‘De laatkomer’ werden binnen een paar
maanden meer dan 75.000 exemplaren verkocht. Ook dit boek
wordt verfilmd, voor toneel bewerkt en over de hele wereld
vertaald. Recent verscheen zijn laatste roman ‘Spoo Pee Doo’.

Dimitri Verhulst bewerkte In 2011 ‘Bloedbruiloft’ van Lorca
voor NTGent.
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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

(vervolg op blz 13)

Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 5 juni 1898 – Víznar, 18 augustus 1936)
was een Spaanse progressieve dichter en toneelschrijver. García Lorca geldt als één
van de belangrijkste figuren van de 20ste-eeuwse Spaanse literatuur. Hij behoorde
tot de Generatie van '27 en wordt door velen gezien als de grootste dichter die
Spanje heeft voortgebracht. Veel van zijn werk is in het Nederlands vertaald. 
García Lorca was openlijk homoseksueel, ging modern gekleed, had de wereld
bereisd, en was afkomstig uit een rijke familie. Hij was een veelzijdige kunstenaar:
hij schreef proza, poëzie en theaterstukken, was schilder en tekenaar, een goede
musicus, speelde gitaar en piano, kon ontroerend zingen en acteren en was ook nog
mimespeler.  Hij werd tijdens de Spaanse Burgeroorlog vermoord door de nationa-
listische aanhangers van Franco, wellicht vanwege zijn reputatie als links georiën-
teerde schrijver van romantische werken met een sociale weerklank. Hij werd hier-
door het beroemdste slachtoffer van de rechtse terreur. In 2008 opende een
Spaanse rechter een onderzoek naar het lijk van García Lorca. Bij Alfacar werd grond
afgegraven op een plek, waar hij mogelijk begraven lag, maar er werden geen stof-
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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

felijke resten aangetroffen. 
‘Bloedbruiloft’ of ‘Bodas de sangre’ speelt
zich af in de tijd en op de plaats waar het
door Lorca werd geschreven, waar het
door zijn gezelschap werd gespeeld en
door het publiek werd bezocht: in
Andalusië, omstreeks 1933. De toeschou-
wers zagen een tragedie die zich afspeelde
in hun eigen hier en nu. De achterliggende
anekdote ontleende Lorca grotendeels aan
een actuele kwestie, die een paar jaar eer-
der in de kranten alle aandacht kreeg en
bekend stond als ‘de misdaad van Nijar’.
De kranten leverden overigens nogal ver-
schillende versies van wat er gebeurd zou
zijn. En vervolgens is het ook niet zo dat
Lorca alle feiten klakkeloos heeft overge-
nomen, maar de kwestie leverde hem een
wel zeer concrete bron voor een diep uit-
gewerkte story. De kranten meldden des-
tijds de volgende gebeurtenis:
Op de dag van een huwelijk uit zakelijk
belang, ontvluchtte de bruid de haar toe-
gewezen bruidegom en verdween met
haar geliefde neef. Verward verlieten de
meeste gasten de ontregelde bruiloft.
Enkele anderen gingen met de Guardia
Civil op zoek en vonden enkele kilometers
verderop het lijk van de vermoorde neef.
Ook vonden zij de bruid, die zich dichtbij
de plek van de moord had verscholen. Zij
bekende dat zij te paard de bruiloft was
ontvlucht met haar neef en zij vertelde hoe
hij onderweg was neergeschoten door een
gemaskerde man, die vier keer vuurde. De
Guardia Civil arresteerde de bruidegom,
maar deze ontkende iedere betrokkenheid
bij de moord. De bruid leefde na deze
bloedbruiloft nog tientallen jaren, maar is
nooit meer getrouwd.
Deze geschiedenis woekerde jarenlang
door het hoofd van Lorca en uiteindelijk
zette hij de tragedie in enkele weken op
papier. De première in Madrid, 1933, was
direct een groot succes – al tijdens het
tweede bedrijf mocht Lorca applaus in ont-
vangst nemen. Inmiddels behoort
Bloedbruiloft tot het wereldrepertoire en
wordt regelmatig opgevoerd.

(vervolg van blz 11)



pannenbakkersstraat 11
8552 moen - zwevegem

info@interieurdeslee.be  www.interieurdeslee.be

interieurdeslee

Demeesterstraat 2, 8550 Zwevegem
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WAT VOORBIJ IS

TIRZA CREATIE VOOR VLAANDEREN

AUTEUR: ARNON GRUNBERG
REGIE: GINO DEBEYNE

EEN PRODUCTIE VAN

HET ZWEVEGEMS
TEATER



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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Foto’s Johan Hespeel

eigen fabricatie
rolluiken
renovatie
nieuwbouw

Hagewindestraat 125
8930 Menenwww.duralu.be



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

Wellicht wens je ook dit al te noteren…

Deze zomer in Sint-Denijs:
HET LANDELIJK LEVEN, EERTIJDS
een theaterwandeling
met medewerking
van het Zwevegems Teater

Auteur: José De Marez (gesprokkeld
uit de notities van André Vanhoutte (+)
en Roger Witdouck)
Regie: Jef Depaepe
Vertellers: Zwevegems Teater

HET LANDELIJK LEVEN, EERTIJDS
HET VERHAAL: Tussen de twee wereldoorlogen ( 1920-1940) werd het dorpsleven
in Sint-Denijs vooral bepaald door de boeren. Grote en kleine boeren. De grote
boerderij van Alfons Samain en Madeleine Vandeghinste was bekend in de wijde
omtrek. Het sociale en familiale leven werd toen sterk beïnvloed door de kerk. Maar
ook door de seizoenen. Centrale figuur in alle veldwerkzaamheden was het
Trekpaard.

WANNEER? ZONDAG 27 AUGUSTUS 2017 TE SINT-DENIJS
Parking, ingang en start ter hoogte van de ZANDBEEKSTRAAT.

AANDACHT AUB: verenigingen wordt gevraagd vooraf in te schrijven en een start-
uur te kiezen.
Deelname: 5 EUR per persoon, groepen van ongeveer 20 personen.
Iedereen is ook welkom op het oogstfeest ( Hoeve ‘BRUCQ’, Brucqstraat, 25)

Méér info: 056 45 66 10 of 0474 874 850 of e-mail lieved@hotmail.com

Een organisatie van het Davidsfonds
Sint-Denijs Met medewerking van de
Landelijke Gilde, KVLV en het
Feestcomité.

Met ondersteuning van de Culturele
Dienst Zwevegem, in het kader van ‘Het
jaar van het beeld 2017’


