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Plus Home Services Kortrijk
Burg. Danneelstraat 65 b
8500 Kortrijk
T: 056 23 01 10
danneelstraat@phservices.be
w

 

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 **
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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

Het lijkt gisteren nog.
Maar het is voorbij, helaas…”Arme Cyrano”
Even herinneren
(meer foto’s achterin dit krantje blz 14 en 15)
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Gelukkig Nieuwjaar, vriend lezer en theaterliefhebber. Wij heffen het
glas en klinken op het nieuwe kalenderjaar. Dat het voor ieder gezond
moge zijn en – ondanks de haast van alledag – wat ruimte mag laten
voor een moment af en toe van verpozen en tot zichzelf komen in het
theater, zichzelf terugvinden in de magie van wat opgevoerd wordt en,
o zo intens, beleefd op de scène.
Het lijkt gisteren nog, “ Arme Cyrano”, waarmee ons 55ste speelseizoen
van start ging, het was eind november. Veel volk op de bühne, ervaren
talent gekoppeld aan jeugdig enthousiasme, muzikanten, die meesle-
pende klanken toveren, accenten leggen op- en strepen trekken onder
de wervelende teksten van de acteurs. En rook die de lucht in gestuwd
wordt en de bundels van licht zo scherp aftekent op de plaats van
gebeuren, knusse hoek, dan weer strijdtoneel. Sfeer! Het geheel gete-
kend: Dirk Crommelinck. Dank u voor het spektakel.
En nu de rook om je hoofd is verdwenen, zijn wij er al weer, met de
tweede productie van het seizoen. “Echtelijke illusies” van de Franse
auteur Eric Assous. Een’ bitterzoete komedie’. Regisseur Jef Depaepe
heeft het voor mekaar gekregen dat hij exclusief dit stuk, waarvoor
Assous in 2010 de prijs voor beste franstalige auteur kreeg, mocht ver-
talen en aldus aan uw Zwevegems Teater de mogelijkheid kon bieden
om het hier en nu als creatie voor Vlaanderen te brengen! Première op
vrijdag 29 januari. 
Waarover gaat het? Dat lees je in de kolom hiernaast. En doorheen de
volgende bladzijden van dit krantje kan je mee opgaan in het stuk, ken-
nis maken met de acteurs en hun rol, lezen in de diepe gedachten van
de auteur. Wie is hij?
En zoals op de bladzijde hiernaast met enige spijt reeds teruggekeken
wordt op wat voorbij is, “Arme Cyrano”, kan je achteraan dit krantje
nog meer foto’s als herinnering herbeleven.
Straks, eerstdaags, kom je, even na zeven, terug de zaal binnen voor
“Echtelijke illusies”. Je vraagt je gereserveerde plaats op bij de balie. En
terwijl je wacht tot de deuren opengaan kan je rustig van de tentoon-
gestelde panelen aan de wand genieten: ’50 jaar krantje Zwevegems
Teater’, een reuze collage gemaakt
door Eugène Delabie, prachtig
werk. 50 jaar reeds maken wij dit
krantje. Emotie, 
nostalgie, waar is de tijd?

Jo Barrezeele

Schoenen & Lederwaren
Otegemstraat 24-26

8550 ZWEVEGEM

www.schoenenfaveere.be

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 Régence, Ten Cate, Charmor
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GARAGE VANDENBERGHE

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

www.garage-vandenberghe.be
“Reeds 50 jaar erkend Citroën hersteller”

pannenbakkersstraat 11
8552 moen - zwevegem

info@interieurdeslee.be  www.interieurdeslee.be

interieurdeslee

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.

brandstoffen Poleyn | ttaannkk tteecchhnniiccss..bbee

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
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(vervolg op blz 6)

tende
by Rejotex
de kunst van raamdecoratie

Otegemstraat 325
8550 Zwevegem
056 77 33 77
info@rejotex.be
www.rejotex.be

Openingsuren :
woe tot vrij 10u tot 12u

en 14u tot 18u
za 10u tot 12u en 14u tot 17u
dinsdag op afspraak

EEN SCHOOL 
MET VEEL MOGELIJKHEDEN
Eerste leerjaar A
Latijn
Moderne met keuzepakketten
IW-engineering
Sociale en technische vorming
Techniek en technologische vorming
Eerste leerjaar B

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

De waarheid en andere onaangename dingen
“Laten we de teller weer op nul zetten.” De teller weer
op nul zetten? Heel eerlijk. Dat voorstel doet Jeanne
aan haar echtgenoot Maxime, met de bedoeling elkaar
te vergeven voor de gemaakte zijsprongetjes. Dan kan
je immers weer vanaf nul beginnen. Zo eenvoudig? In
geen geval. Want wie is bereid, meer zelfs: in staat om
dat te doen? 
En toch proberen ze het. Na de openlijke biecht staat
het 12-1 voor Maxime, die eigenlijk deemoedig het
hoofd zou moeten buigen, en zich misschien ook wat
zou moeten schamen. Maar dat doet hij niet. Die ene
keer van haar, vindt hij, weegt veel zwaarder dan de
twaalf vluchtige avontuurtjes van hem, waarvan hij zich
de meeste zelfs niet meer herinnert. Zegt hij. Haar
romance duurde negen maanden. Dan ligt het toch
voor de hand, dat het niet om één of andere vluchtige
affaire ging, maar om een ernstige relatie.
Vermoedelijk gingen ze zelfs samen naar het theater,
naar tentoonstellingen of selecte restaurants. Man
geschokt door vrouw. En dus wil hij per se weten wie
die schurk is, die zo zonder scrupules in zijn leven en in
zijn relatie binnengedrongen is. Namen noemen
behoort niet tot de spelregels, zegt Jeanne. Maxime,
gedreven als een mol in zachte grond, begint naar de

waarheid te graven. Het eerste slachtoffer is vriend
Claude, die prompt voor een etentje wordt

uitgenodigd…
Het is het begin van een gewetensonderzoek, waarbij
waarheden (en andere onaangename dingen) vallen als
rijpe vruchten in een warme nazomer. Het begin ook
van legitieme achterdocht, van diverse beschul-
digingen, van ontoelaatbare jaloersheid. Geen enkele
leugen is zonder gevolgen, geen enkele waarheid
zonder gevaar. Eigenlijk moet het vertrouwen tussen
man een vrouw een illusie blijven; dat is zonder enige
twijfel een elementaire voorwaarde voor de rust en de
vrede in een relatie, vindt Assous. Of, zoals Oscar Wilde
het formuleert: een gelukkig huwelijk bestaat uit meer
dan twee personen.

EEN PRODUCTIE VAN

HET Z
WEVEGEM

S

TEA
TER

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

Sint-Niklaasstraat 22
8550 Zwevegem
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BLOEMENPARADIJS
Otegemstraat 319 - 

ZWEVEGEM
Tel. (056) 75 55 25

www.bloemenparadijs.be

FULL HOUSE
HOTEL

Burgemeester Pyckestraat 35B - Kortrijk
056 21 00 59

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

MOG E L I J K  E L K E  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

Zwaar op de hand? Absoluut niet. “Echtelijke illusies” is een intelligent,
doordacht opgebouwd, grappig, vinnig en flitsend theaterstuk, met
meesterlijke situatie- én woordhumor, met spanning en verbale steekspelen,
die de auteur tot op het einde volhoudt. Maar ook met veel sympathie voor
zijn personages, die heel subtiel rond de waarheid (en inderdaad nog andere
onaangename dingen) jongleren en laveren, die elkaar taxeren en intimideren,
uithoren en verdacht maken: Maxime, die zich alles “mag” veroorloven;
Jeanne, die één misstap als een misdaad in de schoenen wordt geschoven; en
Claude, vriend van allebei die zich uiteindelijk tot sleutelfiguur ontpopt.
Maxime en Jeanne hebben iets van George en Martha, de protagonisten uit
“Who’s afraid of Virginia Woolf” (Edward Albee, 1962), maar Assous
registreert het echtelijk steekspel eerder met humor en gevoeligheid, dan met
cynisme en destructie. Maar net als bij Albee zou dat spel niet compleet zijn
zonder een “getuige”, die samen met het echtpaar in een huis clos dat duel
rond de waarheid moet ondergaan.

(vervolg van blz 5)
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“L’illusion conjugale” van Eric Assous
werd voor de eerste keer opgevoerd op
22 september 2009 in het Parijse
‘Théâtre de l’Oeuvre’. Hij kreeg er in
2010 de Molière voor beste franstalige
auteur voor. Het Zwevegems Teater
brengt de creatie voor Vlaanderen. En –
by the way: van Assous kreeg ik het
vertaalrecht voor zeven van zijn
stukken, en zonder meer is duidelijk: hij
heeft nog pareltjes geschreven!

Jef Depaepe

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

JEF DEPAEPE - VERTALING EN REGIE

 
 

Tel. 056 75 48 00

(vervolg op blz 8)

Jeanne is een zeer geëmancipeerde vrouw,
die weliswaar niet uit werken gaat, maar
allerminst de dupe is van de “professionele”
en “sociale” successen van haar man. Ze is
intelligent, clever, snugger. Op een dag
besluit ze – na jaren van lovenswaardig
ongeduld – het abces van haar huwelijk met
Maxime open te snijden…

“Maxime, doe niet vervelend. Gij weet het, ik weet het, en gij weet dat
ik het weet. Dus hou op met te doen alsof ge de onschuld zelve zijt!
Ik leef lang genoeg met u samen om te weten dat ge iets verbergt voor
mij. En, tussen haakjes, ge verbergt het slechter en slechter.

PERSONAGES en ROLVERDELING
Jeanne     Judith Remmerie
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gar age  v an degh in -

fr eder ic .v an degh in s t e@te l en e t .b e

pan n eb ak k er s -
s t r a a t  6+
8552  m o en

0473 /240368

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

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

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

(vervolg van blz 7)

Ik zie u graag, ik veroordeel u niet, ge zijt wie ge zijt, ik heb voor u gekozen
en daar kom ik niet meer op terug. Het enige wat ik wil is een cijfer. Een
getal. Dat kan toch niet zo moeilijk zijn. Een getal. Hoeveel?”

Maxime is een succesvolle ondernemer, een
gewiekste zakenman, een “hebt-ge-mij-gezien-
type”, grote mond, met het profiel van de winnaar.
Tot Jeanne informeert naar “hun stand van zaken”.
Prikkelbaar als hij is, ontpopt hij zich vrij snel tot
emotioneel zeer onstabiel en bijna neurotisch in de
omgang met de waarheid.

“Wat wilt gij nu bewijzen? Ofwel wilt ge ’t niet verstaan, ofwel denkt ge niet
na. Als er twaalf zijn geweest, dan is dat omdat het twaalf keer niets te bete-
kenen had. Twaalf, dat wil zeggen oppervlakkige ontmoetingen, onschuldige
Spielereien zonder gevolgen. Ongelukjes. Ge kunt toch geen twaalf keer een
verhouding hebben. Ik zeker niet. En daarbij, het was meestal in het buiten-
land. Zakenreizen voor het werk. Ge zit in uw hotelkamer, alleen, ge verveelt
u een beetje…
Dan is het toch logisch dat zoiets door uw hoofd gaat.
Maar één aanbidder negen maanden lang, dat betekent dat ge niet alleen
seks met hem had. En dat vind ik oneindig veel erger. Ja. Ja. Daarvoor zijt
ge, weet ik veel, naar musea moeten gaan, naar bioskopen, naar tentoon-
stellingen. Alleen al intellectueel is dat veel verder gegaan.”

Maxime     Bart Opsomer
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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

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

Zachte, tedere loser, de ideale “verdachte”: gehuwd, maar
sinds enige tijd gescheiden.

“Materieel gezien moest ik altijd
inschatten wat ik mij kon veroorlo-
ven en wat ik noodgedwongen aan
mij voorbij moest laten gaan. Dat
hebt gij nooit moeten doen. En pro-
fessioneel gezien had gij de leiding
over briljante medewerkers, ik
moest altijd luisteren naar een stel
idioten.

En wat uw privéleven betreft, hebt gij, voor zover ik weet,
nooit grote tegenslagen moeten incasseren. Ik sta vol litte-
kens. Een moeilijke jeugd, een verkeerd huwelijk, bekroond
met een moordende scheiding. Gij stal het ene hart na het
andere en trouwde uiteindelijk met een magnifieke vrouw die
u nog altijd gelukkig maakt. Zij is het trouwens die mijn
mening over u veranderd heeft.”

Claude     Vincent Vanhoutteghem

INTERIEUR

LONCKE
Esserstraat 17
ZWEVEGEM

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

SCHRIJNWERK

Café De Kanne
Avelgemstraat 240

8550 Zwevegem
Ma: gesloten -/ Di-zo: 10.30u - ...

Zaal beschikbaar voor verhuur

Speeldata : vrijdag 29, zaterdag 30 januari, 
dinsdag 2, vrijdag 5, zaterdag 6, woensdag 10 
en vrijdag 12 februari 2016.
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Luxemburglaan 13 - 8550 ZWEVEGEM
Tel. 056/75 44 55
GSM 0476 51 63 64
patrickclarysse@skynet.be - www.e-pc.be

Persoonlijke service,
onze troef,
uw voordeel !

Agentschap 
Dirk Desmet

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

Ommegangstraat 10 - 8550 Zwevegem

Open van 10-22u. - gesloten op dinsdag
en woensdagmiddag (terug open om 16u.)

De auteur: Eric Assous
Eric Assous werd in 1956 in Tunis geboren. Hij schreef 80 
radiohoorspelen voor France Inter, werkte ook tien jaar voor
televisie (feuilletons, politiereeksen en comedies). 

In 1997 begint hij filmscenario’s te schrijven: “La femme
défendue”, dat Frankrijk in Cannes vertegenwoordigt en “Les
Randonneurs”, dat een groot succes wordt. Uiteindelijk heeft
hij al vijftien filmscenario’s geschreven, als hij zelf twee films
regisseert: “Les gens en maillot de bain” (2001) en “Sexes très
opposés” (2002). In 2003 volgt “Amour tout court”.
Maar vooral in theater is hij zeer succesvol. Diverse theater-
mensen vragen hem een stuk voor hen te schrijven: het
acteursechtpaar Giraud-Jansen (“Le Technicien”, 2010) en
Alain en zijn dochter Anouchka Delon (“Une journée ordinaire”,
2011)

Uiteindelijk schreef hij ondertussen twintig toneelstukken, o.a.
“Les acteurs sont fatigués” (2002) dat intussen meer dan vijf-
honderd keer werd gespeeld, “Les Montagnes Russes” (2004),
“Les Belles Soeurs” (2007), “Secret de famille” (2008),
“L’illusion conjugale” (2009 – ZT 2015), “Les hommes préfè-
rent mentir” (2009), “Le Technicien” (2010), “Une journée
ordinaire” (2011), “Les Conjoints” (2011), “Mon meilleur
copain” (2011), “Le Bonheur” (2012), “Nos femmes” (2013),
“On ne se mentira jamais” en “Représailles” (2015).
“Nos femmes” (2013) werd in september 2014 verfilmd.
Eric Assous kreeg in 2010 de Molière voor beste franstalige
auteur voor het stuk dat we straks voor u brengen, “Echtelijke
illusies”. In 2014 krijgt hij de Grand Prix du Théâtre de
l’Académie Française voor het geheel van zijn dramatisch
werk. En dit jaar kreeg hij opnieuw de Molière voor beste frans-
talige auteur voor “On ne se mentira jamais”.
(jd)

Eric Assous – interview
Klopt het dat de man-vrouwrelatie helemaal jouw favorie-
te thematiek is geworden?
Het klopt, ja. Ik wijs in zekere zin het huwelijk af, vooral zijn
risico’s en zijn gevolgen. Het is een thematiek die iedereen
raakt en waar veel over te vertellen valt. En wat meer is, ik heb
daar wel iets over te vertellen, je kan zelfs zeggen dat ik een
ervaringsdeskundige ben: ik was twintig jaar getrouwd, dan
gescheiden, en nu al weer veertien jaar samen met een vrien-
din.
Kijk, bij gehuwde mensen zijn er altijd wel problemen, ook al
zie je ze niet. Overal zitten er lijken in de kast. Ideale toestan-
den voor een komedie. Een vriend die naar één van mijn stuk-
ken kwam kijken, zei me: “Je had me moeten waarschuwen,
dan was ik zonder mijn vrouw gekomen.”
Wat me bevalt, dat is, delen met mijn toeschouwers wat bij mij
een belletje laat rinkelen, in de hoop dat het ook bij hen enig
effect heeft. Zulke situaties komen me makkelijk voor de geest,
als ik aan het schrijven ben. De relatie man-vrouw zorgt voor
situaties die iedereen wel ergens herkent. Over honderd jaar
maakt men nog boeken, toneelstukken en films over dat

(lees vervolg op blz 12)
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Twee Molenstraat 1 - 8550 Zwevegem
056 90 79 80 - info@zenconcept.be

De auteur: Eric Assous

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

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 !
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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 

 

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

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
So en s
B ellegem s tr aat 6 1
8 5 5 0  Z W E V E G E M
T E L .  0 5 6 - 7 5  5 8  5 6

onderwerp. Het koppel is de kern, maar ook de
omgeving is belangrijk. Ik vind het leuk te laten
zien dat er een verschil is tussen het beeld dat
een koppel ophangt naar de buitenwereld en de
realiteit zelf.
Waar haal je je inspiratie, voor zover die niet
uit eigen ervaring komt?
Aanvankelijk, als scenarist, wilde ik zoveel
mogelijk mijn verbeelding laten werken. Nu haal
ik mijn inspiratie uit alles wat ik observeer. Ik
kijk om me heen, ik luister. Ik maakte dankbaar
gebruik van het liefdesleven van vrienden en
kennissen om bepaalde scènes te schrijven en
om bepaalde personages te creëren.
In uw stukken zijn mannen eerder gemeen,
vrouwen leiden de dans…
Maar dat is een statistisch gegeven. (lacht) Er
bestaan zeker gemene mannen, echte smeer-
lappen. Maar over het algemeen zijn mannen
zwakkelingen. Vrouwen daarentegen zijn veel
autonomer en zelfbewuster. Als ik personages
creëer, dan is het absoluut noodzakelijk dat de

toeschouwer er zich mee kan identificeren. Hij moet er zichzelf in terugvinden, of iemand
die hij kent. En overigens, als je schrijft is het altijd veel leuker de gebreken van je perso-
nage te laten zien, dan zijn kwaliteiten.
Denk je echt dat er zoveel verschillen bestaan tussen mannen en vrouwen?
Zonder twijfel! Zonder in algemeenheden te willen vervallen: vrouwen zoeken duurzame
relaties, mannen heel dikwijls vluchtige. Dat geldt in elk geval voor de generatie van veerti-

gers, vijftigers. Maar ik wil niet pretentieus klin-
ken, en doen alsof ik op deze vraag een sluitend
antwoord heb.
Wat is het essentiële ingrediënt voor een
goed stuk?
Ik heb een sterke beginsituatie nodig, die kan
evolueren, botsen, wat gas terugnemen en ver-
der evolueren. Ik hou er niet van om alles te con-
centreren rond de personages. Het is zeer moei-
lijk om anderhalf uur de aandacht van de toe-
schouwer vast te houden. Als de toeschouwer
zich niet aan het personage kan optrekken, dan
tenminste aan een goed intrige. Zwakheden van
een stuk voel je minder aan, als je per se wil
weten hoe het afloopt.
De schriftuur van een theaterstuk blijft een bij-
zonder moeilijke oefening, moeilijker bijvoor-
beeld – naar mijn mening toch – dan het schrij-
ven van een filmscenario. De eenheid van tijd,
plaats en handeling is een heel zware opdracht.
Ik heb al heel wat stukken geschreven die stil
vielen na veertig bladzijden, want ik wist niet
meer hoe ik er uit moest raken. Ik zat in een
doodlopende straat. Ik ben niet bang voor de
blanke bladzijde, maar wel voor die van de effi-
ciëntie.
De toon van “Echtelijke illusies” is wat ern-
stiger dan die van een zuivere boulevardko-
medie?
Het stuk speelt inderdaad op een strakker koord.
Terwijl ik het schreef, wilde ik iets anders. Ik
was meer op zoek naar een taal. De personages
zijn de facto meer manipulator, ze gaan verder in
hun analyses; in die zin was het stuk iets ambi-
tieuzer.
Je hebt heel wat hoorspelen geschreven. Heb
je daar je talent voor het schrijven van dialo-
gen ontwikkeld?
Toen ik begon, bestond hier in Frankrijk in elk
geval geen opleiding. De radio was mijn leer-
school. Vijfentwintig minuten voor een goed ver-
haal, dat is erg kort. Er is alleen plaats voor de
essentie. Dat heeft mij inderdaad gevormd. Ik
heb uiteindelijk meer dan tachtig hoorspelen
geschreven, met hoogten en laagten. En wat die
puntige dialogen betreft, ze komen makkelijk tij-
dens het schrijven. Al geloof ik meer in de muze
dan in de gratie…

(www/artemis-diffusion.com)

(vervolg van blz 10)
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Tuincreatie Wouter Igodt bvba

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

CAFE ‘T HOEKSKE
B ij 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:
B iljartclub “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

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

Demeesterstraat 2, 8550 Zwevegem

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
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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

Kapsalon Ann
Dames & Heren

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

Gesloten op dinsdag
OP AFSPRAAK

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 :

NAESSENS Christophe n.v. - Otegemstraat 14 - 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 

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

WAT VOORBIJ IS
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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

HUIS (VER)KOPEN ?
www.vastgoedvandamme.be

tel. 056 35 20 35

Hoogstraat 15 • 8554 Zwevegem
Tel. 056 75 65 45 • Fax 056 70 35 52
balladehof@skynet.be • www.balladehof.be

RESTAURANT-FEESTZAAL-TAVERNE

Gesloten op dinsdagavond en woensdag.
tijdens de winter : 

maandag- en donderdagavond
enkel op reservatie

UIT HET GROTE ZT-FOTOBOEK
Foto’s Johan Hespeel

EEN PRODUCTIE VAN
HET ZWEVEGEMS 

TEATER



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

www.delaere.com

WEIGHING SYSTEMS
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La Coccinelle
Demeesterstraat 55 - 8550 Zwevegem

Geef onze advertentie af aan de kassa 
en ontvang 10 aardappelkroketten 

volledig GRATIS.
Bij aankoop vanaf €10.

Belegde broodjes - ontbijtmanden - 
warme maaltijden - 

soepen - brood & banket
Elke zaterdag kip aan ‘t spit 

met gratis 1/2kg verse frieten €7

BLOKELLESTRAAT 157A
8550 ZWEVEGEM
Tel. 056 75 50 19

VERZETSLAAN 9
8552 MOEN

Tel. 056 300 700

MET DANK 
AAN ONZE ADVERTEERDERS
Ook dit seizoen weer hebben 

70 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:

Tel. 0476 86 35 80 - lacoccinelle@outlook.be

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.


