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 Dit is de 52ste jaargang van het 
Zwevegems-Teater-krantje

Driemaandelijks - nr. 1 - Herfst 2017 
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)

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

GEMEENTELIJK THEATERCENTRUM

Van Christine Reverho 
Vertaling en regie: Jef Depaepe

Chocolat piment

met peper
Van Christine Reverho 
Vertaling en regie: Jef Depaepe

Chocolat piment

met peper
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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
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w
ar

en
  s

no
ep

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

       
           

        
      

     
          

             
             
       
         

             
           

        
     

   

        
         
         

     

    
        
           

     
            

    
   

           
             

      
          

             
          

           
         

         

PRIJZEN ABONNEMENTEN

  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)

WAAR ABONNEMENTEN TE BEKOMEN ?

  telefonisch : Barrezeele-Nottebaert ( GSM 0471 17 77 15 ) 
  via e-mail : abonnementen@zwevegemsteater.be
  bij alle leden van het ZT

AL EENS GEDACHT 
AAN EEN GESCHENKABONNEMENT ?

Een geschenkabonnement overbrugt de seizoenen. Het is geldig voor 
drie opeenvolgende producties van uw ZT. Prijs: 35 (2 consumpties per 
voorstelling inbegrepen). Bij interesse: contacteer het ZT-secretariaat.

LOSSE KAARTEN

Niet-abonnees dienen eveneens hun plaatsen te reserveren. 
De toegangskaarten zijn dan af te halen aan de ingang 
van de zaal vanaf een half uur vóór de voorstelling. 

  normaal : 10 
  voordeeltarief voor leden Opendoek, 65-plussers en studenten : 8
  speciaal tarief voor de houders van het cultureel abonnement

 van de gemeente Zwevegem : 8,5

 
 

 

 

  

    

       
 
 

 
 
 

 

     

 



Sint-Niklaasstraat 22
8550 Zwevegem
www.rhizo
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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

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
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(Chocolat piment)

Telkens om 19.30 uur stipt.

Wat regisseur Jef Depaepe noemt: ‘een feelgood komedie’,
komt van de ervaring dat ‘chocolade niet altijd zoet smaakt, maar
soms ook bitter kan zijn, en dat peper niet altijd pikant is en scherp,
maar soms ook zoet en zachter van smaak’. Hoe dan ook, het zijn de
ingrediënten van de komedie ‘Chocolade met peper’, waarmee uw
Zwevegems Teater zijn 57ste speelseizoen inzet. Je zal er zich ‘goed bij
voelen’ straks, als je, bij donker en herfsttij, in november, knus je
plaats in het Theatercentrum weer inneemt.  Voor een paar uur hart-
verwarming.
‘Chocolade met peper’ is de eerste productie. Daarna wordt het win-
ter en eindejaar. En dan zijn we er – eind januari – opnieuw. Met een
flinke brok hartig verteltheater ‘van bij ons’, van de hand van een
auteur ‘van bij ons’, Wim Chielens. ‘Minor Swing’, het verhaal van de
jaarlijkse kermis in een dorp hier vlakbij. Veel volk, schone muziek, en
dans. De regie is in handen van Bart Cafmeyer, die de mensen van het
ZT nu wel stilaan als zijn broekzak zal kennen. Bart staat voor ‘kwali-
teit’. Als het weer lente wordt en april, de dagen langer en warm,
nodigen wij je uit voor opnieuw een komedie. Een productie waarvan
de titel bijna gans deze bijdrage kan vullen: ’Mijn slappe komedie
voor vier mensen, een handjevol personeel en een tafel die niet vrij-
komt’. Even adem halen. De auteur: Magne Van Den Berg. Regisseur:
Vincent Vanhoutteghem, je kent hem als acteur van het ZT, nu zien we
uit naar zijn debuut als regisseur, voor het eerst in eigen huis. 
Drie stukken, nu opnieuw, en dit sinds jaren voor dezelfde prijs. Wij
houden de prijs van onze abonnementen en losse kaarten weer eens
ongewijzigd. En je blijft drie stukken krijgen voor de prijs van twee als
je een abonnement koopt, en als je met méér dan drie in een gezin
onder hetzelfde dak woont, ben je nog steeds met drie abonnemen-
ten gediend, wie meer is in aantal krijgt zijn abonnement gratis. Wij
spelen nog steeds in dezelfde locatie en beginnen om 19.30 uur stipt.
En ja, het blijft aangeraden om je plaatsje te reserveren. Over dit alles
lees je meer in dit krantje op de volgende bladzijden. Neem even je
tijd daarvoor. Onthaasten, weet je wel, dat doe je heel zeker als je op
onze producties af komt. ‘Feelgood’. 

Jo Barrezeele 

Eerste leerjaar A

- IW met STEM
- Latijn
- Moderne wetenschappen
- Moderne wetenschappen met STEM
- Sociale en technische vorming
- Techniek en technologische vorming

Eerste leerjaar B

samen groeien op eigen tempo

Nieuw: kies voor geschiedenis

in het Frans in 1A (CLIL)
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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 CHRIST INE REVERHO 
VERTALING EN REGIE : JEF DEPAEPE

CREATIE  VOOR VLAANDEREN EN NEDERLAND
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(Chocolat piment)

Feelgood komedie
Chocolade met peper. Toch wel een vreemde titel.

Je gaat er immers vanuit dat peper altijd pikant is.
Scherp, vurig. Fout, want er zijn ook pepers die zachter en zoeter
van smaak zijn. Chocolade evenwel smaakt altijd zoet, denk je.
Mis. Er bestaat ook chocolade met een bittere smaak. 

Hetzelfde geldt voor mensen: soms zijn ze ook niet zoals we den-
ken dat ze zijn. Misschien is de titel die Christine Réverho voor
haar theaterstuk bedacht dan toch weer zo vreemd niet.
Tederheid en bitterheid maken nu eenmaal deel uit van familie-
bijeenkomsten. De keuze voor een op zijn minst heel ongewone
verjaardagstaart blijkt uiteindelijk even symbolisch te zijn voor
de broze, kwetsbare en bittere herinneringen aan het verleden
als voor het explosief karakter van de relaties binnen het voor
even herenigde gezin.

Opvallende eenheid van plaats: het ouderlijke huis, een geïm-
proviseerde keuken in een veranda. Tijd en handeling: de avond
van het zoveelste verjaardagsfeestje voor pa, dat een enigszins
chaotisch verlengstuk krijgt in de ochtend van de volgende dag.

Paul, weduwnaar en vader van Stéphanie en Caroline, “viert” –
tegen beter weten in – laten we zeggen… een aantal decennia.
Hij vindt dat zijn kinderen het maar beter niet over zijn exacte
leeftijd hebben, een hoge leeftijd is op zich al dramatisch
genoeg. Natuurlijk is hij blij met de komst van zijn twee doch-
ters, zoveel zijn ze nu ook weer niet samen. Al moet hij er dan
wel zijn schoonzoon bijnemen, die alweer geen moeite doet om
te laten zien tot hoeveel tactloosheid hij doorgaans in staat is.

Stéphanie, de oudste dochter, heeft al enkele amoureuze mis-
lukkingen achter de rug. Argument om als vrijgezel door het
leven te gaan, en zich helemaal op haar werk als vastgoedmake-
laar te storten. En om te reflecteren over de liefde. 

Haar jongere zus Caroline, geobsedeerd door de voedingsleer en
door een grenzeloze schoonmaakmanie, onzeker, bang om altijd
maar weer de verkeerde beslissing te nemen, legt zichzelf zoveel
druk op, dat ze haar rol als moeder van Eva nauwelijks nog aan
kan, laat staan haar rol als echtgenote. 

Nu ja, haar man Frank zit daar ook wel voor iets tussen.
Workaholic (zegt hij van zichzelf), vastgeklit aan zijn Macbook
Pro en zijn Iphone om in zijn universum van uiterlijk vertoon
over collega’s te roddelen en zichzelf met veel arrogantie te
affirmeren. Altijd zichzelf, zowel als collega, schoonzoon of echt-
genoot. 

Lakse ouders van Eva, die tot grote spijt van opa Paul op het
thuisfront is achtergebleven omdat ze haar favoriet tv-program-
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(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

ma niet wil missen.

De voorbereidingen van het verjaardagsetentje vinden plaats in de veranda, tussen de
chocoladetaart met peper en de dure wijnen, die de snuffelende schoonzoon naar
schaamteloze gewoonte in de catacomben van de bescheiden woning van Paul weet
op te sporen en uiteindelijk ook uit de kelder pleegt op te diepen. Familiale spannin-
gen nemen toe, vader wordt met de vinger gewezen omwille van zijn zogenaamde
onverschilligheid. Een apathie die te maken heeft met “het gewicht der jaren”, jawel,
maar vooral ook met het gekibbel dat hij maar al te goed kent, én met een schoon-
zoon die hem de keel uithangt omwille van zijn aanmatigende zelfingenomenheid en
de professionele zelfoverschatting, waarmee hij kiest voor een carrière in Brazilië in
plaats van zich wat meer te ontfermen over zijn vrouw en dochter, oogappel van Paul.

Zwaar op de hand? In geen geval. Ik noem het een feelgood komedie. Christine
Réverho schreef een fijne, subtiele tekst, teder, broos, soms ook wat bitter van toon.
Met veel grappige wendingen waarmee ze de valkuil van de zwaarmoedigheid weet
te vermijden. En met een heel verrassend slot.

Een diepmenselijk portret dat we voor het eerst in Vlaanderen (en Nederland) en met
veel graagte aan ons ZT-publiek aanbieden.

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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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 CHRIST INE REVERHO 
VERTALING EN REGIE : JEF DEPAEPE

CREATIE  VOOR VLAANDEREN EN NEDERLAND
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(Chocolat piment)
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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

De regisseur: JEF DEPAEPE
Jef Depaepe (Bellegem - 64 jaar – germanist, leraar Nederlands en Duits aan het Spes
Nostra Instituut in Kuurne) is u allen welbekend. Gevierd acteur én huisregisseur bij uw
Zwevegems Teater. Sinds decennia! Zijn eerste optreden bij het ZT dateert van 1980. Hij
was toen de orkestleider van de muziekkapel van het circus in ‘August, August, August’. Hij
was ook muzikant van dienst in ‘De Bruiloft’ ( april 1983). Zijn eerste regie bij het ZT deed
hij in november 1992: ‘Bravo Arthur, m’n hoed af’. In zijn regie van ‘De Rafaëls’ (1999) won
hij met het ZT het ‘Gouden Meeuw’-tornooi en kreeg hij van de jury een speciale nominatie
voor regie. ‘Chocolade met peper’ is zijn 22ste regie bij het Zwevegems Teater. 
Jef maakte al 27 vertalingen en/of bewerkingen van toneelstukken. Van een aantal Franse
auteurs ( Eric Assous, Gérald Sibleyras, Christine Réverho…) maakte hij als eerste de
Nederlandse vertaling. Die stukken zijn aldus meteen een creatie voor Vlaanderen en
Nederland. Zo ook dus nu: ‘Chocolade met peper’, dat u eerstdaags bij uw ZT te zien krijgt
heeft hij vertaald en is een creatie voor Vlaanderen en Nederland! 
Wij kennen Jef ook ‘van op reis’. Zo mochten wij hem reeds ervaren als gedegen reisleider
bij citytrips naar Berlijn en naar Krakau/Auschwitz, die hij ieder jaar voor geïnteresseerden
organiseert. Ook nu nog.

(Jo Barrezeele) 
(p
ho
to
gr
ap
he
r 
D
av
id
 S
am
yn
)

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
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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

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

!

De auteur: CHRISTINE REVERHO
Christine Réverho is actrice en toneelauteur. Ze werd in 1958 in een circusfamilie
geboren. Haar vader was evenwichtskunstenaar op een touw, haar moeder en
haar ooms jongleur. Nadat haar ouders met het circus Barnum de hele wereld
hadden afgereisd, begonnen ze in Sables d’Olonne met een zoo. Daar bracht
Christine haar jeugd door.

Tijdens haar lyceumjaren ontdekt ze het theater, gepassioneerd door een voor-
stelling van Wachten op Godot (S. Beckett). Ze haalt haar diploma economische
en politieke wetenschappen in Parijs en volgt een opleiding in het theater.

In 1981 maakt ze deel uit van het Théâtre de l’Atelier, waar ze speelt in stukken
van Marivaux, Labiche, Billetdoux en Anouilh. In 1984 stapt ze over naar het Petit
Théâtre de Bouvard, in 1990 naar het Théâtre Montpensier in Versailles.
Ondertussen speelt ze ook in bioscoopfilms en werkt ze voor televisie, o.a. voor 

Canal +. Uiteindelijk schrijft ze ook voor het theater.

Haar eerste stuk, Petit Déjeuner compris, wordt in 2004 gecreëerd door het
Théâtre Fontaine in Parijs. In 2007 volgt Chocolat Piment in het Théâtre La
Bruyère (het stuk krijgt meteen vier nominaties voor de Molières) en in 2010 La
douceur du velours (Théâtre des Mathurins) en Un drôle d’oiseau (festival van
Avignon)

(www.notrecinema.com, vert. JD)

Een fragment uit het stuk
Caroline      Als ik eraan denk, dat er hier 
                    een echt geïnstal-leerde keuken is en 
                    dat we zoveel moeite doen om hier
                    in die veranda te koken…
Paul             Ik kan daar niks aan doen.
Caroline      Sorry, maar na de dood van ma 
                    zijt gij hier beginnen koken.
Paul             Het is toch mijn schuld niet, dat het zo uitgeval-
                    len is.
Caroline      Wat is er zo uitgevallen?
Paul             Voor mij was het nodig hier één en ander te ver-
                    anderen, alles herinnerde mij aan vroeger.
                    Maar ik wist niet hoe. Dus heb ik de namen van
                    de kamers op een klein stukje papier geschre-
                    ven, en het lot laten beslissen. En de keuken viel
                    samen met de veranda.
Caroline      (in de war) Dat is toch compleet idioot!
Paul             Waarom? Deze veranda is heel mooi.
Stéphanie   Hou op met zeuren, de keuken had ook kunnen
                    samenvallen met het toilet.

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

      
            

          
           
           

      
            

          
   

         
        

 

          
        

            
        

          
        

             
            

            
           
     

            
           

      
           
    

VAN CHRIST INE REVERHO 
VERTALING EN REGIE : JEF DEPAEPE

CREATIE  VOOR VLAANDEREN EN NEDERLAND

     
  

  
  

 

CHOCOLADE 
MET PEPER

  
  

  

   
  

 

(Chocolat piment)

Open van 10-22u. - gesloten op dinsdag
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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

Nog een fragment
Stéphanie   (reikt de suiker aan)
                    Suiker?
Caroline      Nee, dank u, ik ben op
                    dieet.
Stéphanie   Papa?
Paul             Twee, asjeblief.
Caroline      Zeer slecht voor de
                    slagaders.
Paul             Mijn slagaders interes-
                    seren mij niet.
Caroline      Suiker is verantwoorde-
                    lijk voor twintig procent
                    van de cardiovasculaire
                    problemen.
Paul             Des te beter!
Caroline      Papa!
Paul             Sterven in een extase
                    van glucose, de mond 
                    vol met snoep en prali-
                    nes, hoe gelukzalig!
Caroline      Als ge in het ziekenhuis 
                    ligt, vol met buisjes en 
                    slangen, zult ge wel een
                    toontje lager zingen.

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

En nog een fragment
Frank             Caro ! Komt ge! We kraken de champagne!
                      (tot Stéphanie) Steph, wilt ge zo vriendelijk zijn om de
                      coupkes te halen?
                      (tot Paul) Dit is mijn persoonlijk huismerk, een kleine 
                      wijnhandelaar die ik vorig jaar toevallig ontdekt
                      heb, superklasse, en bovendien helemaal niet
                      duur!
Stephanie     (zet de glazen op tafel)
                      Durft ge ze wel uitschenken, want dit is wel geen
                      kristal!
Frank schenkt de champagne in de glazen 
die Stéphanie hem aanreikt.
Frank             Bekijk dit eens, als dit niet schitterend is… Ik ben
                      benieuwd wat ge ervan vindt.
Caroline        (ziet de fles) Oh! Dat is net dezelfde fles, die Sofie ons
                      gegeven heeft!
Frank             (geïrriteerd) Wat zegt gij nu?
Caroline        Ik ben zeker dat het dezelfde fles is.
Frank             Maar nee, dat was een heel andere champagne…
Caroline        Hopelijk. Want de champagne van Sofie was om te
                      kotsen!

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
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CHOCOLADE 
MET PEPER

  
  

  

   
  

 

(Chocolat piment)

  
  

 
 

 

  
  

  

 
   

 

 
 

  
 

   

 
 

  
 

 

   
  

 
  

  
 

  
  

  
  

  
 

  
 

   

 
 

           

 
 

     

 
  

 
 

   

 

 
 

 
 

 
    

  
  

 
 

  
   

  

 
 

  

 
  

  
 

 

  
  

 
  

 

 
 

   

 

 

   

  
  

  

 
   

   

  

 

 
 

  

 

 
 

 

   
     

   
 

 
 

 
  

 

 

 
  

 

 

   
 

  

   
 

  

  

 
 

 

 

 

  
  

 

   
 

 
 

   
 

 
    

  
 

 

  
 

 
 

 

    
  

 
 

  

  
 

 
  

  
  

   

  
    

 
 

 

 

  
   

    
 

 

   

 
 

  
 

 

 
  

 
  

 
  

PRIJZEN ABONNEMENTEN

  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)

WAAR ABONNEMENTEN TE BEKOMEN ?

  telefonisch : Barrezeele-Nottebaert ( G
SM 0471 17 77 15 ) 

  via e-mail : abonnementen@zwevegemsteater.be

  bij alle leden van het ZT

 
 

 

 
 

 

 

 
  

   
 

 

 

 
    

 
  

  

 

  
 

  

 
 

 
  

  

 

 

     
   

 

  
 

    
  

 

  
   

  

 
 

 

 

  
  

  
 

 
  

   
 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

    

  

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 



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

           
         

          
         

          
          

           
            

            
          

            
        

    

Louise en Ben zijn een gescheiden koppel.
Ze besluiten om, samen met hun nieuwe partners, op restaurant af te 
spreken om het over de verdeling van de caravan te hebben.
Blijkt dat er iets is misgegaan bij de tafelreservering. Daardoor moeten 
beide koppels noodgedwongen samen een hele tijd aan de bar wachten 
op een tafeltje in het overvolle restaurant.
Wanneer Ben erop staat dat het onderwerp ‘caravan’ pas aan tafel ter 
sprake mag komen, lijkt een ‘gezamenlijk, gezellig gesprekje’ op ‘een 
wandelingetje in een mijnenveld’.
De geestige, soms subtiel-venijnige dialogen in deze ‘slappe’ komedie 
staan garant voor een hoog amusementsgehalte waarbij ramptoerisme 
is toegelaten.

          
        

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

Speeldata : vrijdag 13, dinsdag 17, vrijdag 20, zaterdag 21, 
dinsdag 24, woensdag 25 en vrijdag 27 april 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 MAGNE VAN DEN BERG 
REGIE: VINCENT VANHOUTTEGHEM

VAN WIM CHIELENS
REGIE: BART CAFMEYER
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MIJN SLAPPE KOMEDIE
VOOR VIER MENSEN,
EEN HANDJEVOL 
PERSONEEL
EN EEN TAFEL 
DIE NIET VRIJKOMT

MINOR SWING

 

(new) Lou Lou Fashion - Ronse 
Abeelstraat 25

Boetiek Lou Lou - Avelgem
Kerkstraat 16

www.louloufashion.be



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.

; ;; ;; ;; ;

‘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


