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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

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

garage vandeghinste
specialiteit bmw

frederic.vandeghinste@telenet.be

pannebakkersstraat 6+
8552 moen

0473/240368

eigen fabricatie
rolluiken
renovatie
nieuwbouw

Hagewindestraat 125
8930 Menenwww.duralu.be

INTERIEUR

LONCKE
Esserstraat 17
ZWEVEGEM

TEL. 056/75 53 45
Fax 056/75 49 55

SCHRIJNWERK

WAT VOORBIJ IS…
CHOCOLADE MET PEPER
Het is mooi geweest. Even herinneren?
Met wat foto’s, hier en achterin het krantje 
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 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 ?

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

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

Speeldata : vrijdag 26, dinsdag 30 januari 2018, vrijdag 2, zaterdag 3, 
dinsdag 6, woensdag 7 en vrijdag 9 februari 2018.

          
        

We zijn in het jaar 1969.  Rottegem, een Vlaams dorp leunend tegen 
de grens met Frankrijk. De jaarlijkse kermis met de schietinge op de 
staande wip, de T-dansant van de Chiro, de kermiskoers en het grote 
kermisbal. Om de  kermisattracties niet te vergeten: het schietkot, het 
draaikraam, de schuiten, de manège. 
Maar in dat jaar komt er met de foorkramers ook een zigeunerfamilie 
mee naar Rottegem. Daar zal miserie van komen, zegt de burgemeester. 
En hij kent zijn dorpsgenoten … 
Minor Swing is verteltheater van de bovenste plank met veel volk, 
schone muziek en weemoedige dans.

   
     

    

     
  

VAN WIM CHIELENS
REGIE: BART CAFMEYER
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MINOR SWING

 

Telkens om 19.30 uur stipt.

Verteltheater ‘pur sang’. Veel volk op de scène, warme muziek,
weemoedige dans.
‘MINOR SWING’ is het bekendste nummer van de gitarist Django
Reinhardt en naar dit werk wordt de nieuwe ZT-productie, die er
straks aan staat te komen, genoemd. Wim Chielens is er de auteur van
en creëerde het stuk in maart van dit jaar in zijn dorp Reningelst. Het
stuk ademt de sfeer van de Westhoek van zijn jonge jaren, waar ook
onze regisseur Bart Cafmeyer  zich gretig kan in terugvinden, jeugd-
avonturen in de omgeving van zijn familie langs moederskant, weet je
wel. De jaarlijkse dorpskermis, ook wij kennen die nog van niet zo lang
geleden, en Zwevegem is ook ergens Vlaams platteland, niet zo ver
weg van de Westhoek...
Waarover het gaat en waar de ziel ligt van ‘Minor Swing’ laat ik de
regisseur uit de doeken doen. Je leest het hiernaast en in de stukjes
die volgen, als je deze bladzijde om slaat.
En ja, wij zijn Nieuwjaar voorbij, de lichtjes, het feest, de sprankelende
wijn, de wensen voor ‘geluk’ en ‘gezondheid’. Ons theaterseizoen is
bijna halfweg, de eerste productie verleden tijd. Even terugblikken
toch, wat herinnering, wat foto’s. Op de bladzijde hiernaast en wat
verder, achterin dit krantje. ‘Chocolade met peper’ is fijn geweest, wij
houden er een ‘goed gevoel’ aan over, bekijk maar de foto’s. 
Vooruitblikken kan ook. Als het kermisvolk vertrokken is en het gor-
dijn valt over het dorp Rottegem, dat zijn wonden likt, gaan wij weer
verder. Op dan naar de derde ZT-productie, die komt met de zon en
de lente. In April, als Pasen voorbij is. Het stuk met de titel, die niet
kan uitgesproken worden zonder adem te halen tussenin: ‘Mijn slappe
komedie voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die
niet vrij komt’. Dat is het, je weet het nog uit het jaarprogramma, dat
je bij het begin van het seizoen werd toegestuurd.  Een komedie –
inderdaad - van de hand van Magne Van Den Berg en in een regie van
Vincent Vanhoutteghem, puur product van eigen huize en zijn debuut
als regisseur bij het Zwevegems Teater. Wij wensen hem nu al het
beste. Maar eerst nog duimen wij voor Bart Cafmeyer en zijn ploeg en
hun ‘MINOR SWING’. Komt zien mensen, komt zien!

Jo Barrezeele

infobeurs
vr 2 maart

18-21 u.

www.rhizo.be

RHIZO
–
COLLEGE
Zwevegem
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GARAGE VANDENBERGHE

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

www.garage-vandenberghe.be
“Reeds 53 jaar erkend Citroën hersteller”

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

Persoonlijke service,
onze troef,
uw voordeel !

Agentschap 
Dirk Desmet

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

Ommegangstraat 10 - 8550 Zwevegem

Bakkerij
S o e n s
Bellegemstraat 61
8550 ZWEVEGEM
TEL. 056-75 58 56
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Barbara Bossuyt
Leopoldstraat 33 A
B-8550 Zwevegem
www.esthetiekbossuyt.be

(lees verder op blz 6)

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 :

Nicolas & Virginie
Avelgemstraat 1 - 8550 Zwevegem

Tel. (056) 75 73 85
www.nicolas-virginie.be

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

VAN WIM CHIELENS
REGIE: BART CAFMEYER
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MINOR SWING

 

Over ‘Minor Swing’:
Wat je moet weten:

•De titel komt van de bekendste compositie van de in België
geboren gitarist Django Reinhardt. Met zijn Hot Club de France
was hij zowat de uitvinder van de Gipsy Swing, waarmee de
musicerende zigeunergemeenschap een plaats afdwong in de
jazz. 

• In dit stuk speelt een zigeurnermeisje de hoofdrol en de vertel-
ling is niet fraai. ‘Een triestige historie’, zegt Martha, de caféba-
zin. 

• We zijn november 1994. Alle personages komen samen in de
niet meer gebruikte parochiezaal van Rottegem. De herinnerin-
gen laaien hoog op want ook de onderzoeksrechter van toen is
aanwezig. Nog eenmaal moeten ze allemaal door het verhaal
gaan dat het dorp 25 jaar geleden in rep en roer heeft gezet. Het
was de tijd van de dorpskoers en de kermis, de schieting op de
staande wip, de kermisattracties. Het zou een warme nostalgi-
sche herinnering moeten zijn, maar dat is het niet. Met de foor-
kramers was er toendertijd ook een zigeunerfamilie meegeko-
men. ‘Daar zal miserie van komen’, had de burgemeester nog
gezegd. En daar kwam miserie van. Want hij kende zijn dorpsge-
noten beter dan hij in zijn ergste dromen had kunnen vrezen.  

Wat je niet hoeft te weten …

Minor Swing is een pastiche van de Westhoek van het jaar 1969.
Ik was er toen kind aan huis. Mijn moeder is er geboren en haar
familie was er blijven wonen. Samen met mijn neefje dwaalden we
door de bossen en de velden.  We struinden er ook de kleine ker-
missen af. Maar geld ‘om op iets te zitten’ hadden we niet.   Op
zondag, na de Hoogmis werden in de winkel van tante Jeanne de
roddels verlegd en gekeurd. Het ging er soms hevig aan toe.
Facebook maar dan met duimpjes en icoontjes in ’t echt. 

Misschien dat ik daarom direct voeling had met het stuk van Wim.
En zeker ook door de muziek in het stuk. Mijn broers leerden met
lange haren, stoppelbaarden en mobyletten (type Flandria blauw)
voor hippie. En de Artec-versterker van mijn vader draaide luid
overuren. Mijn vader geloofde echt dat de naald van de Thorens
pick-up (‘het geluid van de natuur’ stond er op de doos)  rapper
versleet door die ketelmuziek van Jimi Hendrickx en consoorten.   

Maar ik dwaal af. Wat is het heerlijk te vertoeven in een wereld die
niet (meer) bestaat. Terug naar Minor Swing dus.  

Wat uiteindelijk telt … 

Rottegem vind je niet op de kaart. De figuren die verschijnen heb-
ben nooit bestaan.  Maar je herkent ze wel. Net zoals je ook het
verhaal van het zigeunermeisje zal herkennen. Want al is het stuk
een pastiche over een vervlogen tijd, de vertelling is er één van

EEN 
PROD

UCTIE
 VAN

HET ZWEVEGEMS

TEATER



6

(vervolg van blz 5)

 

 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 

Twee Molenstraat 1 - 8550 Zwevegem
056 90 79 80 - info@zenconcept.be

vandaag. En dat is meteen de meest prangende reden waarom ik dit stuk wil spelen.
Want hoe ouder ik word, hoe bozer ik kan zijn op wat mensen elkaar durven aan te doen.
En dat gevoel is voor mij nog altijd één van de redenen waarom ik ooit, als veel te jonge
hippie, toneel ben beginnen doen. 

Wat vertelt Wim Chielens over zijn stuk?

• Ik hou van situaties die herkenbaar zijn voor het publiek en zo’n kermis leent zich daar
wel toe.  

• Mensen beseffen niet dat wij allemaal kinderen zijn van vluchtelingen.

• Ik vind het vreselijk wat ik allemaal hoor en lees over vluchtelingen en migranten. 

• In dit stuk gaat het ook over de onbeholpenheid waarmee een dorpsgemeenschap
met iets of iemands vreemd omspringt en hoe die onbeholpenheid kan ontaarden. 

• Het heeft niets te maken met rabiaat racisme maar met de angst voor het vreemde. 

• Minor Swing is verteltheater ‘pur sang’. We weten allemaal dat we in een zaal zitten
en dat de acteurs voor ons toneel spelen. Vandaar dat ik de vierde wand - de onzicht-
bare muur  tussen publiek en spelers - in dit stuk heb afgebroken. De spelers richten
zich rechtstreeks tot het publiek. En de boeiende relatie die dan ontstaat wil ik gebrui-
ken. 

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

Bart Cafmeyer
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Tel. 056 75 48 00
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

        

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

VAN WIM CHIELENS
REGIE: BART CAFMEYER

 

 
 

  
  

  

   
  

MINOR SWING

 DE CAST:

Magda Callens:        als:   Martha
Sibelijn Courtens:              Oriana
Ortwin Malfait:                  1.Burgemeester
                                             2.Lucien van de wielerclub
Eugène Delabie:                Eugène, gemeentesecretaris
Martine Degraeve:           Giselle, weduwe van André
Bart Opsomer:                   1.Jean-Pierre
                                             2.Dirk
                                             3.Jef Keignaert
Stoffel van Boeckxel:        1.Valère
                                             2.Rik Deman, coureur
                                             3.Johan, zoon van de dokter
Stijn Vandenhende:          1.DJ Alain
                                             2.Tsjippe, dorpsidioot
Anse De Meersseman:     1.Linda, bloemenmeisje
                                             2.WC-madam
Camille Dubois:                 1.Liesbeth, bloemenmeisje
                                             2.Kermisvrouw
Jef Depaepe:                      Edmond Verdievel, rechercheur
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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

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

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)

     

 

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?

       
           

        
      

     
          

             
             
       
         

             
           

        
     

   

        
         
         

     

    
        
           

     
            

    
   

           
             

      
          

             
          

           
         

         

 

     
     

          
         
    

    

            
     
       

   
   

         
           

      

 

       
          
          

     
          
          

      

 
 

 

 

  

    

       
 
 

 

■ 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.
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Demeesterstraat 2, 8550 Zwevegem

Bart Cafmeyer (1956 Torhout) maakte van zijn hobby zijn beroep. Hij gaf les aan de
Hogeschool van Gent en aan het opleidingsinstituut van de Federale Overheid. Hij werkt ook
graag met de jongeren en volwassenen in de woordafdeling van de academie van Izegem
waar hij hen de knepen van het theatervak bijbrengt. Daarnaast regisseert hij kleine en grote
spektakels zoals de Europastoet in Tielt, de Kattenstoet in Ieper, cultuur- of theaterwande-
lingen in Roeselare, Izegem, Torhout, Kortrijk, Brugge, Lichtervelde, ...   
Bart Cafmeyer is voor de derde keer te gast in Zwevegem. De vorige productie ‘Gomaar’ van
Wim De Wulf (seizoen 2012-2013) en ‘Wind in de Populieren’ (seizoen 2014 – 2015) werden
erg gesmaakt.  
Maar het liefst staat hij zelf op een kleine scène met zijn intieme vertel- en poëzieprogram-
ma’s.  Zo schreef Stefan Vancraeynest voor hem drie monologen die hij overal in Vlaanderen
mocht brengen: ‘Mijnheer Gezelle’, ‘Handgeschreven Mondgebraakt’, en ‘Bistro Trottoir’.   
Met Tine Ruysschaert en Arnold Sercu speelde hij het verteltheater ‘Menschen in den
Grooten Oorlog’, verhalen met getuigenissen uit de eerste wereldoorlog. Het was een grote
eer en een zeer aangename verrassing toen zij uitgenodigd werden om het programma in
het Engels te vertalen (‘People at the Great War’) en te spelen op het Internationaal ama-
teurtheaterfestival ‘Spots op West’ in Westouter in 2016. Daarna kregen ze de kans om met
dit programma op te treden in London, Washington en aan de Berkeley University nabij San
Francisco. 

FULL HOUSE HOTEL
Burgemeester Pyckestraat 35B te Kortrijk
056 21 00 59 - info@full-house.be - 

www.full-house.be

Ontbijt Royale
mogelijk elke dag (wel reserveren aub)

Kapsalon Ann
Dames & Heren

Ellestraat 58
8550 ZWEVEGEM
056 75 41 44
0497 90 91 49

Gesloten op dinsdag
OP AFSPRAAK

Otegemstraat 351
8550 Zwevegem

Btw nr: 0678.352.672
antony.dewachter@telenet.be

De regisseur

Bart Cafmeyer
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Tuincreatie Wouter Igodt bvba

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

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

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

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

gesloten op woensdag

tavernesebas

STERK  in  FAMILIEDRUKWERK !

originele & frisse modellen op 
             onze nieuwe website !

www.vercaemst.be
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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

De auteur

Wim Chielens (1960, Reningelst) is een bezige bij. Hij was als journalist-producer
jarenlang verbonden aan VRT radio 2. Hij gaf les ‘Journalistiek’ aan de Hogeschool
van West-Vlaanderen tot hij in 2006 de overstap maakte naar de Kunstacademie
van Poperinge waar hij tot vandaag algemeen directeur is. Hij schreef heel wat
theaterteksten die zeer regelmatig gespeeld worden. ‘Beachparty’,’ Zullen we
Tsjechov spelen’ (Frans Cools Creatieprijs, 1988), ‘Waar de wilde rozen groeien’,
behoren tot zijn meest gespeelde werken. 

Hij schreef ook fictie en non-fictie waarbij zijn interesse voor Den Grooten Oorlog
duidelijk herkenbaar was. ‘Nooit meer terug naar Tipperary’ en ‘Aankomst
maken’ zijn twee van zijn bekendste boeken. Hij is dan ook geboren in de
Frontstreek en als kind was hij, samen met zijn broer Piet, vaak te vinden op de
vroegere slagvelden. Ook als acteur-verteller is het oorlogsverhaal nooit ver weg:
‘Modder en Brandewijn’, ‘We leren het nooit’, ‘Kinderen & Oorlog’ zijn vertelpro-
gramma’s die hij brengt met  Trui Chielens. Wim Chielens is ook bekend in het
Heuvelland door de verschillende theaterwandelingen die hij creëerde en de
samenwerking met Muziekcentrum Folk Dranouter. Ook zijn zoon Kobe Chielens
is een aanstormend talent in het Vlaamse theaterlandschap. Het stuk ‘Minor
Swing’ werd in Wims regie voor het eerst op de planken gezet in maart 2017 te
Reningelst ( ‘De Vlaamsche Vrienden’). 

Over de muziek
Wim Chielens: 
“In de eerste plaats is er natuurlijk de zigeunermuziek. Wij gebruiken 2 nummers van
Django Reinhardt: ‘Minor Swing’ en ‘Manoir de mes Rêves’, beiden oorspronkelijk
met Stephane Grapelli op viool. Maar naast Gipsy Swing is er die andere fantastische
muziek van gitanos: flamenco. Wij gebruiken een nummer van het grote icoon uit
Andalusië: ‘Camaron de la Isla’. Het is een beetje een wrange grap dat we voor de ker-
missfeer het platte tangootje: ‘Du schwartzer Zigeuner’ kiezen. En voor de rest is er
hitmuziek uit het wonderjaar 1969 van The Cats, Chubby Checker, The Wallace
Collection, The Rolling Stones…”.
(uit een interview met Wim bij de creatie van ‘Minor Swing’ door
‘De Vlaamsche Vrienden’- Reningelst ) 

Wim Chielens

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

VAN WIM CHIELENS
REGIE: BART CAFMEYER

 

 
 

  
  

  

   
  

MINOR SWING

 

Zaakvoerder 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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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

Schoenen & Lederwaren
Otegemstraat 24-26

8550 ZWEVEGEM

www.schoenenfaveere.be

BLOKELLESTRAAT 157A
8550 ZWEVEGEM
Tel. 056 75 50 19

VERZETSLAAN 9
8552 MOEN

Tel. 056 300 700

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

MINOR SWING
Enkele tekstfragmenten: 
EDMOND VERDIEVEL:  
’t Zijn verschrikkelijke dingen. Maar ik kan er
mijn slaap niet voor laten. Als ik al die zaken
waar ik niet honderd procent zeker van was,
moet blijven meeslepen in mijn hoofd, dan
word ik zot.
Ik doe mijn werk, ik verzamel bewijzen, ik
stel een hypothese op, waarin ik geloof en
dan is ’t aan de magistraten. Ik kan mij daar
niet telkens opnieuw aan opjagen.

MARTHA: 
Allez, dat mag nu een vreemd kind zijn al dat
’t wilt. Zoiets wens je toch niemand toe.
’t Is wreed wat dat er met dat jonk gebeurd
is.
Ik kom daar nog slecht van als ik eraan peins.
En pas op, ik hoor veel hè.
Hier aan de toog hoor je van alles.
Ik hoor dingen die er beter niemand zou
voort vertellen.
Nee, als ge komt om mijn tong te pellen, nee,
ik ga er niet over beginnen.
Nee, ’t zijn...
’t Is een oude wonde da je komt openrijten. 
En hoor wat dat ‘k zeg: ’t zal stinkende etter
zijn die der uit komt. 

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

WEIGHING SYSTEMS

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

www.delaere.com
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WIVAN BVBA
Otegemstraat 14 - 8550 Zwevegem

FSMA 114822

Alle verzekeringen!

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

ORIANA: 

« La Tia Magdalena », zo wij noemen haar. Tante Madeleine van de draai-
kraam. Mijn mama zeggen: wij gaan bezoeken La Belgique. La Tia
Magdalena. Wij Belgique gezien nog nooit. Wij reizen. Drie dagen. Wij
arriveren in kleine dorpje. Eén kerk, vijftig huizen. Eén plein, kermis. Tante
Madeleine, zij leven van de kermis en de feesten. Wij onze caravan gezet
bij La Tia Magdalena. Die mensen kijken. Wij lachen, zeggen goedendag.
Mensen kijken weg. Zeggen niets.

MANNEN: 

• Amai, de konijntjes zitten aan den draad, zulle!
• Ze is gekleed als een hoer.
• Godverdomme, ’t is daar veel volk in de statie.
• Miljaar als ik die een keer tegenkom in den donkeren, ‘k ga weten wat
doen.

• Zo een snel keun zeg.
• Maar stinken die niet, die zigeuners?
• En hou maar je portefeuille in de gaten!
• De rest van je zak moet je niet sparen.

Otegemstraat 3 - 8550 Zwevegem - 056 72 03 88
open ma-di-woe-vrij 9-12 u en 13.30-18.30 u 

woe tot 19.30 u - zat 9-17 u
gesloten op donderdag en zondag

Doorniksewijk 32 - 8500 Kortrijk - 056 49 93 51
open di-vrij 9.30-12 u en 13.30-18.30 u - zat tot 9-17 u

gesloten op maandag en zondag

info@optieksagaert.be - www.optieksagaert.be

        
              

    

Milieuvriendelijke 
machines

3 types 
wasmachines: 
8 kg-14 kg-20 kg

8
droogkastenVolautomatisch 

wassalon

Strijkrol 2 m 
breedte

WASSEN | DROGEN | STRIJKEN
• Alle dagen open (7 op 7) van 6u30 tot 21u30

• Zeepautomaat & geldwisselaar beschikbaar

• Ruime gra s parking

T:  0 4 7 7  4 0  9 5  3 8
LANGE MUNTEPLEIN 7 BUS 11 - 8500 KORTRIJK



HUIS (VER)KOPEN ?
www.vastgoedvandamme.be

tel. 056 35 20 35
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Naar aanleiding van de verjaardag van Paul, patriarch en toch wel 
een beetje brombeer, organiseren zijn twee dochters Stéphanie en 
Caroline een ‘feestmaaltijd’ bij hem thuis. Allebei hebben ze voor 
hem een geschenk: Caroline heeft een chocoladetaart met peper 
meegebracht, maar dat van Stéphanie lijkt op zijn minst ‘vergiftigd’: 
ze heeft voor hem een ontmoeting met zijn oude maîtresse ‘gear-
rangeerd’, en daarmee dreigt ze het toch al zo fragiele evenwicht 
in de familie ingrijpend overhoop te halen. Heel veel zaken uit het 
verleden komen aan het licht, en de intieme reünie krijgt snel de 
allure van een afrekening, maar uiteindelijk blijkt de peper toch 
veel zachter te smaken dan gedacht: de tederheid haalt het van de 
verbittering. Een diepmenselijke komedie over een levensles waar 
iedereen wel iets aan heeft.

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

Speeldata : vrijdag 10, dinsdag 14, vrijdag 17, zaterdag 18, 
dinsdag 21, woensdag 22 en vrijdag 24 november 2017.

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

VAN CHRIST INE REVERHO 
VERTALING EN REGIE : JEF DEPAEPE

CREATIE  VOOR VLAANDEREN EN NEDERLAND

     
  

  
  

CHOCOLADE 
MET PEPER

  
  

  

   
  

 Het lijkt gisteren nog.
Maar het is voorbij, helaas...

even herinneren

UIT HET GROTE ZT-FOTOBOEK
Foto’s Johan Hespeel
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Caluwier Service bvba
ERKEND HERSTELLER

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

Otegemstraat 35 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 36 01

LINGERIE

Nachtkledij, ondergoed, 
geboortegeschenken, cadeaubon

Schiesser, Ringella, 
Perlina Peignora, Ten Cate, Charmor

Massana

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

   
     

    

     
  

  
  

 

 
 

  
  

  

   
  

 

 

(new) Lou Lou Fashion - Ronse 
Abeelstraat 25

Boetiek Lou Lou - Avelgem
Kerkstraat 16

www.louloufashion.be

EEN P
RODU

CTIE 
VAN

HET ZWEVEGEMS

TEATER
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‘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

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.

 

   
 

   
 

      
 
 

 
 
 

 

     

 

Ook dit seizoen weer hebben 71 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 voorstellin-
gen. Driemaal per seizoen - bij iedere productie van het Zwevegems
Teater - wordt het door Bpost verdeeld in alle brievenbussen van deel-
gemeente 8550-Zwevegem en onder omslag verstuurd naar nog eens
1300 adressen buiten Zwevegem. Het wordt gedrukt op 8000 exempla-
ren. 
Bovendien wordt de naam van uw firma opgenomen in de lijst van
sponsors, die voorkomt op de website van het Zwevegems Teater.
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Kraaibosstraat 6 - 8552 Moen
Tel. 056 456 451 - www.lavastamondo.be

Open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 uMET DANK 
AAN ONZE ADVERTEERDERS

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

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

Ruime keuze aan brandhout
Gezaagd en gekliefd.
Geleverd of afgehaald,
losgestort of per pallet

Houtskool
groot kaliber
4 & 10 kg.
Houtskoolbriketten
van kokosnoot en bamboehout
3 en 10 kg.

Pellets
Houtkorrels in zakken 
van 15 kg. 
Din+ keuring!
Afgehaald of thuisgeleverd,
per zak, pallet of in bulk.

Steenkool
Afgehaald of thuisgeleverd
Alle soorten op voorraad
Bruinkool briketten
10 & 25 kg
Hout briketten
Stofvrij verpakt 
in plastiek zakken

HAARDHOUT HOUTSKOOL PELLETS KOLEN & BRIKETTEN

 
  

    
     

     
    

     
      

   

 

 

 
 

     
     


