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van Gotthold Ephraim Lessing
bewerking: Theater De Tijd - Lucas Vandervost

Regie : Barbara Vanwelden

54e SPEELSEIZOEN 2014 - 2015
 Dit is de 49ste jaargang van het 
Zwevegems-Teater-krantje

Driemaandelijks - nr. 1 - Herfst 2014 
8.000 exemplaren

Verantw. uitgever
Jo Barrezeele, 
Oostdijkweg 16 (ODK),
8670 Koksijde

Samenstelling en opmaak
Jo Barrezeele, Tel. 058 51 02 35

Secretariaat Zwevegems Teater
Robert Debels
Otegemstraat 459 B, 
8550 Zwevegem
Tel. 056 77 86 10
www.zwevegemsteater.be 
info@zwevegemsteater.be

Reservering
reservering@zwevegemsteater.be
(als u reserveert via e-mail, gebruik dan alleen dit adres)

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
(als u telefonisch reserveert, respecteer dan de voorgestelde uren)

VRIJDAG 14 DINSDAG 18 ZATERDAG 22 VRIJDAG 28 

ZATERDAG 15 VRIJDAG 21 WOENSDAG 26 NOVEMBER 2014

GEMEENTELIJK THEATERCENTRUM

OTEGEMSTRAAT 18A   ZWEVEGEM
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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

vanoverbeke

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD ANZEGEM

Bakkerij
S o e n s
Bellegemstraat 61
8550 ZWEVEGEM
TEL. 056-75 58 56
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BLOEMENPARADIJS
Otegemstraat 319 - 

ZWEVEGEM
Tel. (056) 75 55 25

www.bloemenparadijs.be

Otegemstraat 86 - Zwevegem
tel. (056) 75.57.66

Open van 9 tot 12 uur 
en van 14.00 tot 18.30 uur

Zaterdag tot 17 uur
zondag en maandag gesloten

www.brillendokter.be
www.optieksaey.be

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

Schoenen & Lederwaren
Otegemstraat 24-26

8550 ZWEVEGEM

www.schoenenfaveere.be
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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

Otegemstraat 27 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 36 01

LINGERIE

Nachtkledij, ondergoed, 
geboortegeschenken, cadeaubon

Schiesser, Ringella, 
Perlina Régence, Ten Cate, Charmor

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

www.nicolas-virginie.be
Open op zondag van 10 - 12 u. • Gesloten op maandag

Nicolas & Virginie

Een late zondagmiddag eind september. Heerlijk nazomer.
Ik geniet nog na van een brok sprankelend spektakel gisteren,
kleurrijk, wervelend jong geweld, de jeugd van Studio
Zwevegems Teater. In het rookgordijn van de theaterzaal to -
ver den zij rond Doornroosje, dat door de makers Roza Van
Doorn was geheten.
Jongeren beleven theater. Zullen zij doorgroeien? Wij hopen
het.
Uw Zwevegems Teater, dat dit jaar opstoomt naar alweer een
lustrum volgende zomer, wil alvast een podium bieden aan
jeugdig talent. En dit meteen al bij de eerste productie van
dit vier en vijftigste seizoen, die op de affiche staat, en in dit
krantje aangekondigd voor november: “Emilia Galotti”.
Een nieuw seizoen, een nieuw geluid: Barbara Vanwelden,
product van eigen bodem, debuteert bij uw ZT als regisseur.
En in haar zog meteen vijf jongeren, uit de Studio ZT
gegroeid of zo geplukt uit de Kunstacademie Zwevegem. In
“Emilia Galotti” staan zij schouder aan schouder met zes
gevestigde waarden. Of wij goed op weg zijn zegt u ons wel
als het doek gevallen is na de voor stel ling.
Een achttiende eeuwse tragedie, gedragen op schouders van
jeugd en ervaring in deze eenentwintigste eeuw.
Als u zich op deze en volgende bladzijden terdege geïn for -
meerd hebt en reeds wat ingeleefd in de sfeer rond Emilia,
en u zo op pagina 14 aangeland zijt, treft u het vervolg van
ons jaar pro gram ma. U ziet dat wij na Nieuwjaar, van eind
januari tot half februari  met “Wind in de populieren” het
gezelschap opzoeken van drie oude knarren in een rusthuis van
ex-militairen. Regisseur Bart Cafmeyer geleidt en begeleidt
ze in hun oude dag. Het stuk bewees een publiekslieveling te
zijn.
En het hek is helemaal van de dam als Stefan Vancraeynest in
de tweede helft van april de komedie “Supernova” ten tonele
voert. Ik zie dat er bij het lezen van de inhoud reeds een
glimlach rond uw lippen groeit.
Uw glimlach wordt volledig stralend als u op diezelfde
bladzijde leest dat de prijs van onze abonnementen ook dit
jaar weer ongewijzigd blijft. Twintig euro voor de drie
producties of: drie voorstellingen voor de prijs van twee. 
Toehappen dus en meteen uw plaatsje reserveren voor “Emilia
Galotti”. Juist!

Jo Barrezeele



4

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

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) 

Abonnement voor de 3 producties: 20 EUR – gezinsabonnement: 60 EUR (zie op blz.14)

Plaatsreservering (is GRATIS, en dringend aan te bevelen!)
• Via e-mail: reservering@zwevegemsteater.be (alleen dit e-mailadres gebruiken bij
reservatie 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.

tel. 056 444 354
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in
onderwijs

VESTIGING OOST
STEDESTRAAT 39

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
TECHNIEK
EERSTE LEERJAAR B

VESTIGING WEST
SINT-NIKLAASSTRAAT 22

LATIJN
MODERNE WETENSCHAPPEN
SOCIALE & TECHNISCHE VORMING

TEL. 056 73 00 60 www.sngz.be

tende
by Rejotex
de kunst van raamdecoratie

Otegemstraat 325
8550 Zwevegem

056 77 33 77
info@rejotex.be
www.rejotex.be

Openingsuren :
di tot vrij 10u tot 12u

en 14u tot 18u
za 10u tot 12u en 14u tot 17u

B R A S S E R I E   

Groeningestraat 36
8500 Kortrijk
056 25 40 25

open 10u - 22u
gesloten op dinsdag en woensdag

parking op Houtmarkt

www.deheerenvangroeninghe.be

Untitled-2   1 21-09-2008   19:55:52

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

Bezoek ook eens onze website.
U vindt er alle praktische inlichtingen over uw ZT.
Een schat aan informatie! www.zwevegemsteater.be

Een Prins wil meisje…
De Prins van Guastalla, een jonge man met veel macht

en een licht ontvlambaar hart, wordt op slag verliefd op het
burgermeisje Emilia Galotti. 

Zijn eigen minnares, Gravin Orsina, schuift hij prompt
voor haar aan de kant. Zijn verloofde, de prinses van
Carrarra, kan hem ook al niet veel schelen. En dat de
mooie, deugdzame Emilia op trouwen staat met een
respectabele jonge heer van hogere stand, Graaf Appiani,
daarvoor bedenkt zijn kamerheer Markies Marinelli wel een
oplossing. 

Met een list bedacht door Markies Marinelli komt Emilia
– niet zonder slag of stoot –  terecht op het lusthof van
de prins, Dosalo. De Prins neemt Emilia in 'bijzondere
bewaring', zogenaamd om haar te beschermen tegen
belagers van buitenaf, maar de ware belager is hij zelf. 

De door de Prins afgewezen Gravin Orsina doorziet het
spel en verraadt dit aan Emilia's vader. Die wil koste wat
kost de maagdelijkheid van zijn dochter beschermen. 

De voorspoedige toekomst die voor Emilia in het

EEN PRODUCTIE VAN

HET ZWEVEGEMS

TEATER

(zie vervolg op blz. 6)
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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

RUIM ASSORTIMENT AAN 
FRANSE—SPAANSE—ZUID-AFRIKAANSE EN ANDERE WERELDWIJNEN 
IN ALLE PRIJSKLASSES VAN LANDWIJNEN TOT TOP KASTELEN 

 
Bellegemsestraat 46, 8510 Bellegem  

056/20.23.20  
www.wijnenamphora.be 

RUIM ASSORTIMENT AAN 
FRANSE—SPAANSE—ZUID-AFRIKAANSE EN ANDERE WERELDWIJNEN 
IN ALLE PRIJSKLASSES VAN LANDWIJNEN TOT TOP KASTELEN 

 
Bellegemsestraat 46, 8510 Bellegem  

056/20.23.20  
www.wijnenamphora.be 

RUIM ASSORTIMENT AAN 
FRANSE—SPAANSE—ZUID-AFRIKAANSE EN ANDERE WERELDWIJNEN 
IN ALLE PRIJSKLASSES VAN LANDWIJNEN TOT TOP KASTELEN 

 
Bellegemsestraat 46, 8510 Bellegem  

056/20.23.20  
www.wijnenamphora.be 

RUIM ASSORTIMENT AAN 
FRANSE—SPAANSE—ZUID-AFRIKAANSE EN ANDERE WERELDWIJNEN 
IN ALLE PRIJSKLASSES VAN LANDWIJNEN TOT TOP KASTELEN 

 
Bellegemsestraat 46, 8510 Bellegem  

056/20.23.20  
www.wijnenamphora.be 

Voorstraat 36 • B-8500 KORTRIjK
Tel. (056) 21 98 17 • Fax (056) 20 36 63

Lic. Cat. A 5965  B.R. REIZEN
e-mail : kortrijk@neckermann.be

Laat je van de wéreld genieten !

UW NECKERMANN VAKANTIE
MET DE LAAGSTE-PRIJS GARANTIE

Zwevegems Teater
Laat je genieten van de theaterwereld !

verschiet lag, de verbeterde maat -
schappelijke positie die zo dichtbij was,
ligt door één gril van de machtigen
verder dan ooit.

Emilia Galotti dateert van 1772. 
De opkomst van de burgerij in de

achttiende eeuw vroeg om nieuwe
genres in de literatuur die het leven en
de bekommernissen van deze nieuwe
sociale klasse (die meer en meer aan
cultuur begon deel te nemen) ver -
beeldden. Tot aan de Verlichting hield
men zich in het theater streng aan de
'standenclausule', die voorschreef dat
tragedies voorbehouden waren voor
personages van adellijke of koninklijke
afkomst. Het volk moest zich tevreden
stellen met de komedie als spiegel van
zichzelf. 

Toen de schrijver Lessing met zijn
'burgerlijke tragedies' een nieuw genre
in het leven riep, nam hij de burgerij
letterlijk ernstig, nog voor er in
Duitsland (in tegenstelling tot de
meeste Europese landen) sprake was
van een zelfbewuste burgerij. ‘Emilia
Galotti’ wordt dan ook gelezen als een
verhaal over de politieke machtsstrijd
tussen burgerij en adel. 

Dat thema blijft uiteraard in de tekst
aanwezig maar de klemtoon in deze
voorstelling van het Zwevegems Teater
ligt op het hoge soapgehalte van het
verhaal.  Een prins wil meisje maar hij
kan haar niet krijgen. Want, om het
allemaal nog wat dramatischer te
maken, zij staat op het punt te trouwen.
De snode raadgever van de prins
bedenkt een plan, zijn handlangers zijn
net té schietgraag en dan is er ook nog
een bedrogen geliefde die wat olie op
het vuur komt gooien en voilà, hopla,
het geheel loopt volledig in het
honderd.

Barbara Vanwelden

(vervolg van blz. 5 - Een prins wil meisje)
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NAESSENS Christophe n.v. - Kortrijkstraat 2 - 8550 ZWEVEGEM
tel. 056/75 51 33 - fax 056/75 84 57 - e-mail : info@naessens-nv.be - web : www.naessens-nv.be

ARGENTA SPAARBANK & ALLE VERZEKERINGEN 

 
 

Tel. 056 75 48 00

De auteur Gotthold Ephraim Lessing
(1729-1781)

EMILIA GALOTTI
van Gotthold Ephraim Lessing

REGIE: BARBARA VANWELDEN

ROLBEZETTING:
Hettore Gonzaga, de prins van Guastalla . . . . . . . . . Mauro Van Coillie
Conti, een schilder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jef Depaepe
Marinelli, markies, kamerheer van de prins . . . . .Simon Vancraeynest
Camillo Rota, een adviseur van de prins  . . . . . . . . . . . Ortwin Malfait
Emilia Galotti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fenne Dendoncker
Odoardo Galotti, vader van Emilia  . . . . . . . . . . . . . . . . Bart Opsomer
Claudia Galotti, moeder van Emilia  . . . . . . . . . . . . . Judith Remmerie
Graaf Appiani, aanstaande echtgenoot van Emilia  . . . .Wout Beunens
Pirro, knecht van de Galotti’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emma Loncke
Angelo, handlanger van Markies Marinelli  . . . . . . . . . Camille Dubois
Gravin Orsina, minnares van de prins  . . . . . . . . . . . Sibelijn Courtens

De Cast: een kleurrijk palet van gedegen ervaring en
jong enthousiasme

Otegemstraat 81 - 8550 Zwevegem
TR
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PERSYN NV
Blokellestraat 113a
8550 Zwevegem
tel 056 75 65 01
fax 056 75 67 23
www.persyn.be

BETONWERKEN
WEGENISWERKEN

Kortrijkstraat 347/1  -  8560 Wevelgem
T: + 32 56 36 40 20 -  F: + 32 56 36 40 29

Zwaaikomstraat 14a - 8800 Roeselare
T: + 32 51 20 22 20 -  F: + 32 51 20 01 22

Harelbeekstraat 52 - 8550 Zwevegem
T: + 32 56 75 53 25 -  F: + 32 56 75 46 65

BTW BE 0426.698.545
www.rubonit.be

Rubonit is lid van de ceva groepering

Bandencenter

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

Sebas
otegemstraat 2
8550 zwevegem
tel. 056 75 62 60

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

gesloten op woensdag

www.tavernesebas.be

De auteur, Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) 

was een Duits schrijver en dichter uit de Verlichting. Hij wordt ook wel
als de eerste moderne schrijver in de Duitse literatuur beschouwd.
De grote vernieuwing van Lessing voor het theater ligt in zijn aandacht
voor het persoonlijk-menselijke. Lessing streefde in tegenstelling tot
zijn tijdgenoten naar méér dan het morele dilemma. Bovendien wilde
hij met zijn stukken steeds een catharsis uitlokken: wat op de scène
te zien was, moest in eerste instantie iets menselijks en aangrijpends
zijn. Lessing wilde mensen neerzetten in plaats van personages. 

Uiteraard is de invloed van het Verlicht-Klassieke theater sterk
aanwezig in Lessings stukken: de personages spreken in correcte,
afgewogen volzinnen, er zijn geen volkse invloeden te bespeuren, en
het verhaal heeft steeds een 'hogere' maatschappelijke dimensie.
Lessing schreef dan ook wat hij zelf ‘het burgerlijk drama’ noemde.

Zijn bekendste werk is wellicht Nathan de Wijze. Dit stuk, een
ideeëndrama in vijf bedrijven, speelt zich af ten tijde van de
kruistochten in de 12e eeuw in Jeruzalem aan het hof van een
moslimvorst Saladin. Hierin figureren een christen, de jood Nathan en
de moslimvorst. Zij blijken dichter bij elkaar te staan dan zij
aanvankelijk dachten. Wanneer men de jood vraagt naar het ware
geloof komt hij tot de conclusie dat dit in feite niets anders dan
mensenliefde moet zijn, onafhankelijk van gevestigde religies. 

Toen Lessing stierf, was hij een der groten van de literatuur, ofschoon
enigszins verbitterd in zijn strijd tegen godsdienstfanatisme en, zonder
vrouw of kinderen, persoonlijk vereenzaamd.
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Dan ben je aan het juiste adres voor 
huishoudhulp op maat van jouw wensen!

Via het systeem van dienstencheques staan onze 
thuishelpers 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 5,25 euro per uur. 
Je bent volledig in orde, en je thuishelper kan van heel wat 
meer voordelen genieten. Kom gerust eens langs of bel ons 
voor meer info.

Heb je Evelien al gezien?

Plus Home Services Kortrijk
Burg. Danneelstraat 65 b
8500 Kortrijk
T: 056 23 01 10
danneelstraat@phservices.be
www.plushomeservices.be
(voorheen Dienstenthuis)

Leiestraat 25
8500 Kortrijk
T: 056 23 46 30 
leiestraat@phservices.be

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

Via het systeem van dienstencheques staan onze 
thuishelpers 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 5,25 euro per uur. 
Je bent volledig in orde, en je thuishelper kan van heel wat 
meer voordelen genieten. Kom gerust eens langs of bel ons 
voor meer info.

Heb je Evelien al gezien?

Plus Home Services Kortrijk
Burg. Danneelstraat 65 b
8500 Kortrijk
T: 056 23 01 10
danneelstraat@phservices.be
www.plushomeservices.be
(voorheen Dienstenthuis)

Leiestraat 25
8500 Kortrijk
T: 056 23 46 30 
leiestraat@phservices.be

0800-20 500
www.plushomeservices.be

PLUS HOME SERVICES IS HET ENIGE* GROTE DIENSTENCHEQUEBEDRIJF 
DAT GEEN EXTRA KOSTEN** MAAR WEL EXTRA KWALITEIT*** BIEDT

* DIT IS LICHT OVERDREVEN
** DIT IS 100% DE WAARHEID
*** DAAR WERKEN WE MET 3.500 COLLEGA’S

ELKE DAG HEEL HARD AAN **

Regisseur Barbara Vanwelden (°Kortrijk, 1979)

is licentiaat in de Germaanse Talen en haalde
een meestergraad in de Dramatische Kunst bij
Toneel Dora van der Groen.
Na haar afstuderen werkte ze drie jaar als actrice
bij o.a. de Tijd, Cie de Koe en Laïka. Achter de
schermen was ze actief als dialectcoach voor Het
Goddelijk Monster (Hans Herbots) en Rundskop
(Michaël Roskam). 
Sinds 2010 is ze voltijds leerkracht woord en
beleidscoördinator aan de Kunstacademie te
Zwevegem. 
“Emilia Galotti’  is haar eerste regie bij het
Zwevegems Teater.

Gotthold Ephraim Lessing



10

 

PASSIE VOOR PERFECTIE
LINGERIE, BAD - & NACHTMODE 
Otegemstraat 150 - 8550 ZWEVEGEM - T 056 75 53 44         

- NACHT- EN SLAAPMODE
- ONDERGOED
- AANSTAANDE MOEDERS
- BRUIDSLINGERIE

 

- NACHT- EN SLAAPMODE
- ONDERGOED
- AANSTAANDE MOEDERS
- BRUIDSLINGERIE

    

- BRUIDSLINGERIE
FIGUURCORRIGERENDE - 

- BORSTGEOPEREERD
- KLASSIEKE KORSETTERIE
- SPORTBEHA’S
- WARMTE EN GEZONDHEID
- MAATWERK
- HERSTELLINGEN EN AANPASSINGEN 

- BRUIDSLINGERIE
OPLOSSINGENFIGUURCORRIGERENDE 

- BORSTGEOPEREERD
- KLASSIEKE KORSETTERIE
- SPORTBEHA’S
- WARMTE EN GEZONDHEID
- MAATWERK
- HERSTELLINGEN EN AANPASSINGEN 

OPLOSSINGEN

- HERSTELLINGEN EN AANPASSINGEN

Persoonlijke service,
onze troef,
uw voordeel !

Agentschap 
Dirk Desmet

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

Ommegangstraat 10 - 8550 Zwevegem

EMILIA GALOTTI – Fragmenten
ORSINA (minnares van de Prins)

Jaja, ik ben een filosoof.
En heb ik dat nu laten blijken?
Dom. Geen wonder dat de Prins mij veracht.
Hoe kan een man houden van een ding 

dat tegen zijn bedoeling ook nog wil denken. 
Een vrouw die denkt,

is net zo walgelijk als een man die zich poedert.
Het ding moet lachen. Lachen om de heersers der

schepping in een goed humeur te houden.
Waarom zou ik kunnen lachen, Marinelli?
O ja, om het toeval. Heel grappig, heel komisch.
Het wonderbaarlijke toeval!
Ik vraag de Prins of hij naar Dosalo komt,

hij leest mijn brief niet en komt toch. Geestig.
Waarom lacht u niet mee, Marinelli?
Ook al mogen wij vrouwen niet meedenken,

meelachen mogen de heren wel.
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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.

DGE algemene elektriciteitswerken
nieuwbouw en verbouwingen
parlofonie
videofonie
automatische poorten en hekkens

vredelaan 18a
8550 zwevegem
gregory.dewachter@telenet.be

0475/24 79 48

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 (zie gegevens op
vóórpagina) en het krantje zal dan onder omslag worden toegezonden.

ODOARDO (vader van Emilia)

Het spel loopt op zijn eind.
Maar wat als het nu eens een komedie was?
Waarin ook mijn dochter haar rolletje speelt?
Wat als ze het niet waard is, wat ik voor haar 

wil doen?
Voor haar wil doen.
Wil ik dan nog iets doen?
Wil ik nog op haar wachten?
Wie haar in deze afgrond heeft gestort

moet er haar maar weer uithalen.
Wat zou mijn hand hem kunnen helpen.
Weg van hier.
Ik doe een ongeluk als ik hier blijf.

EEN PRODUCTIE VAN

HET ZWEVEGEMS

TEATER



Wij gedenken

WILLY
DESCHEPPER

° 27-12-1945
†19-08-2014

Gewezen lid van het
Zwevegems Jeugdteater

Willy was in de zestiger jaren van de vorige
eeuw, toen het ZT nog Zwevegems
Jeugdteater heette, enkele jaren een
enthousiast lid. Willy was een goede
muzikant en als dusdanig heel welkom
wanneer life muziek gebracht moest worden
tijdens een productie. Hij werkte bij
Electrabel in Kluisbergen (Ruien) en ging
daar dan ook wonen.

Gudrun Malfait, moeder van ons oud-
bestuurslid Karel Casier, en zuster van ZT-
lid Ortwin Malfait stierf op 22 juli 2014. De
familie Henri Casier-Malfait was vele jaren
sponsor van het ZT, met als hoogtepunt die
vele jaren waarin wij tientallen  gast -
voorstellingen op verplaatsing brachten. Tot
voor kort was Gudrun trouwe bezoeker van
onze voorstellingen.

En in Ieper overleed Rik Morisse, voor -
zitter van de Ieperse Kunstkring Richten. Wij
hebben als ZT steeds een zeer goede relatie
onderhouden met Rik en zijn toneelkring
Richten. Tot niet zo lang geleden volgde hij
nog onze theaterproducties.
Uw Zwevegems Teater betuigt aan de
families van onze overleden vrienden zijn
innige deelneming. (Jo.B)   
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Dumolinlaan 7  -  8500 Kortrijk
T 056 21 01 07  -  F 056 21 31 48
jo@drukkerij-vandenbulcke.be
www.drukkerij-vandenbulcke.be

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

www.delaere.com

WEIGHING SYSTEMS

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

Uw smaak, onze passie
Otegemstraat 192 - Zwevegem 
+32 477 59 86 63 - www.wijnenlippens.be

wijnen - champagnes - aperitieven

Pannenbakkersstraat 1 1
8552 Moen
tel. 056 75 52 24 - fax 056 75 80 95

w w w . i n t e r i e u r d e s l e e . b e

interieurdeslee
bvba
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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
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Kraaibosstraat 6 - 8552 Moen
Tel. 056 456 451 - www.lavastamondo.be
Open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 u

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

Luxemburglaan 13 - 8550 ZWEVEGEM
Tel. 056/75 44 55 - Fax. 056/75 44 50
GSM 0476 51 63 64
patrickclarysse@skynet.be - www.e-pc.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

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



Demeesterstraat 2, 8550 Zwevegem

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 :

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

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

kranten  tijdschriften  wenskaarten

snoep  frisdranken  kopieën  krantenro
ok

w
ar

en
  s

no
ep

schoolgerief  frisdranken      wenskaarten

� persoonlijk abonnement : €20

� gezinsabonnement : €60 

(bij aankoop van 3 persoonlijke abonnementen per gezin

ontvangen de overige gezinsleden, die onder hetzelfde

dak wonen, elk een gratis abonnement)

� telefonisch : Barrezeele-Nottebaert (GSM 0471 17 77 15) 

en Ceulenaere julien (056 75 59 63)

� via e-mail : abonnementen@zwevegemsteater.be.

� bij alle leden van het ZT

PRIJZEN ABONNEMENTEN

WAAR ABONNEMENTEN TE BEKOMEN ?

14
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BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

(056) 75 86 79
Otegemstraat 11- Zwevegem



MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS
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 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 naar hun adver-
tentie in het ZT-krantje.
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Tuincreatie Wouter Igodt bvba

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

KEUKENS - LIVINGS - BADKAMERS
SLAAP- EN WERKRUIMTES

Atelier : Verzetslaan 15 - 8552 Zwevegem-Moen
Bellegemstraat 52 - 8550 Zwevegem
tel. (056) 75 93 17 - fax (056) 75 44 98

bvba

CAFE ‘T HOEKSKE
Bij Marnix en Jannick

Sfeervol café 
met zonneterras achteraan

Van dinsdag tot zondag 
open vanaf 9 uur. 

Gesloten op maandag en 
zondag van 13 tot 17 u.

Lokaal:
Biljartclub “Just For Fun”
WTC “St. Paulustrappers”

Duivensport “De Sportvrienden

Deerlijkstraat 19 - 
8550 Zwevegem

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

www.cameron-fashion.be

ICHI
CINQUE       

LES PETITES
BROADWAY 

AMATOR 
MARIE-LEONIE STOCK

ADDMYBERRY
SESSUN

BAUM UND PFERDGARTEN 
NINE IN THE MORNING 

AYMARA 
DESIGNERS REMIX

SUPERTRASH

Avelgemstraat 110E - Zwevegem

Woensdag 10u tot 18u
Donderdag 10u tot 18u
Vrijdag 10u tot 18u
Zaterdag 10u tot 18u

FEEL GOOD FASHION STORE

YOU LIKE 
PRIVATE 

SHOPPING & 
LADIES NIGHTS?  

WE TOO!

elgemsvA

oensdaW

FEEL GO

egemvewaat 110E - Zrtelgems
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