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van Gérald Sibleyras  |  vertaling : Stany Crets  |  Regie : Bart Cafmeyer
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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 milde lofzang over het (oudere) leven’.
Zo omvat regisseur Bart Cafmeyer de thematiek van deze ko-
medie, die zich straks aan u aandient, ‘een mooi, aandoenlijk
en grappig portret van het ouder worden”. 
“Wind in de populieren” van de Franse auteur Gérald Sibleyras
nodigt je uit om samen met drie oude officieren, oud-strij-
ders, vanop hun terras in het rusthuis voor ex-soldaten, het
bewegen van de populieren aan de overkant te beleven.
“Helden” betitelde Stany Crets het stuk, dat hij van de
Vlaamse vertaling voorzag. Grappig en mild, je beleeft een
warm avondje theater, waar de lach in elke uithoek van de zaal
doorvoeld zal zijn. Met drie ‘krasse knarren’ zoals regisseur
Bart Cafmeyer zijn cast omschrijft.  Drie ervaren acteurs,
Stefan Vancraeynest, Eugène Delabie en Bart Opsomer helpen
ons het ouder worden wat behaaglijker tegemoet te treden.
En Bart Cafmeyer – je kent hem nog van “Gomaar” ( ZT april
2013) – is niet aan zijn proefstuk toe bij uw Zwevegems Tea-
ter!

Met “Wind in de populieren” zijn wij het nieuwe jaar ingestapt
– alvast een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ gewenst, vriend lezer, januari
is amper halfweg – en ons theaterseizoen is reeds aan zijn
tweede productie toe. Iets heel anders dan de eerste die ach-
ter de rug ligt: “Emilia Galotti”, waar aan gedegen ervaring een
cast van opkomend, jong enthousiasme werd gekoppeld en het
debuut betekende van een nieuwe regisseur, Barbara Vanwel-
den. Jongeren beleefden theater. Een verjongingsproces waar
wij allengs naar toe moeten groeien. ‘Allengs’…want eerst zul-
len de oudjes straks hun stelling nog verdedigen.

En dan, wat later in het seizoen als het weer lente zal gewor-
den zijn, komt nóg een komedie: “Supernova ( dat is een ster
die ontploft)” van Benjamin Sercu, in een regie van Stefan
Vancraeynest. Houdt u allen al klaar!

Maar geniet eerst nog even mee in dit krantje van wat foto’s
als herinnering aan Emilia Galotti, en lees je rijk bij wat nu
eerstdaags komt: “Wind in de populieren”. Zo beleef je beter
wat je te zien zal krijgen.  
En dan zien wij mekaar vanaf vrijdag 30 januari op één van de
voorstellingen. O.K.!

Jo Barrezeele
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FULL HOUSE
HOTEL

Burgemeester Pyckestraat 35B - Kortrijk
056 21 00 59

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

MOGELIJK ELKE DAG

20 euro per persoon

wel reserveren a.u.b.

Een buffet met de heerlijkste desserts, 
al dan niet aangevuld 

met hartige hapjes en brood,
en geserveerd met koffie of thee.

Vanaf 10 personen - Vanaf 28 euro pp.

Voor zij die liever 
niet vroeg uit de veren zijn en

graag zondigen in stijl…

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) 

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



5

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

Het stuk ‘ Wind in de Populieren’ werd in 2005 vertaald
door Tom Stoppard en groeide uit tot een bekende en
gesmaakte komedie over de vergankelijkheid des levens.
Stany Crets maakte een Vlaamse vertaling die als ’Hel-
den’ bekend staat.

EEN MOOI, AANDOENLIJK EN GRAPPIG
PORTRET VAN HET OUDER WORDEN
De auteur Gerald Sibleyras voert drie oud-strijders op die
de dood afwachten in een rusthuis voor ex-soldaten. Er
rest hen niet veel meer dan te bakkeleien over de fratsen
van hun verzorgster, alias zuster Madeleine, of mee te wie-
gen met de populieren, aan de overkant van het rusthuis.
De drie oude officieren hebben de oorlog van op de eerste
rij meegemaakt. Hoewel het niet echt vrienden zijn komen
ze elke dag samen op hun terras aan de achterkant van
hun verzorgingsinstelling. Van daaruit hebben ze een mooi
zicht op de rij populieren in de verte. Hun bevoorrecht
plaatsje wordt echter bedreigd doordat het andere terras
zal gesloopt worden en er andere bewoners naar hun
territorium zouden kunnen afzakken. Ze denken er aan

om hun stelling met hand en tand te verdedigen. Ze over-

EEN PRODUCTIE VAN

HET ZWEVEGEMS

TEATER

(zie vervolg op blz. 6)

VESTIGING OOST
STEDESTRAAT 39

INDUSTRIËLE WETENSCHAPPEN
TECHNIEK

VESTIGING WEST
SINT-NIKLAASSTRAAT 22

LATIJN
MODERNE WETENSCHAPPEN
SOCIALE EN TECHNISCHE VORMING
EERSTE LEERJAAR B
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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 !

wegen ook om te vluchten naar de po-
pulieren in de verte en daar een nieuwe
stelling in te nemen.  Zo vullen de drie
krasse knarren hun (laatste?) dagen.
Uit en door hun geredetwist ontstaan
drie bonte portretten van drie mensen
die gestreden hebben aan het front en
nu trachten te strijden tegen de verve-
ling. Door reisplannen te smeden, avon-
tuurlijke dorpswandelingen uit te
stippelen, rusthuiscomplotten te onder-
zoeken en, vooral, door voor elkaar een
(weliswaar zeurende) steun en toever-
laat te zijn.
De drie personages zijn zeer verschil-
lend van karakter maar hebben één
ding gemeen: een gebroken leven door
de oorlog die ze in het echt meemaak-
ten.
Hun leven speelt zich af in een soort
niemandsland: een onbeduidend terras
van een zorginstelling. Ze verplichten
zichzelf om overeen te komen met el-
kaar maar dat valt hen soms zwaar.  Als
je het stuk leest heb je vaak de indruk
dat het een mozaïek is van monologen
die door elkaar heen worden gezegd.
Het is dikwijls geen vraag-antwoord-
spel zoals we dat op het toneel gewoon
zijn.  
Sibleyras haalde zijn inspiratie bij een
verhaal dat hij in Parijs meemaakte.  Bij
een bezoek aan een zorginstelling
stootte hij op een kolonel die heel jong
uit het leger werd ontslagen omwille
van zijn verwondingen opgelopen tij-
dens de oorlog. Toen de auteur hem
daar leerde kennen was de kolonel al
bijna honderd. Het kapotgeschoten
leven van een plichtsgetrouwe man die
voor zoveel lange jaren vastgekluisterd
zat aan zijn stoel en aan dit leven in die
instelling, maakte op Sibleyras een
diepe indruk.    
‘Wind in de Populieren’ gaat niet over
de oorlog en wat die te weeg heeft ge-
bracht. Het gaat heel specifiek over drie
personages die na hun oorlogsverleden
niet meer weten hoe hun leven nog zin
te geven. Door hen in een rusthuis  te
plaatsen wordt de confrontatie met de

(vervolg van blz. 5)
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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

naderende dood nog groter. 
De auteur was op het moment
dat hij het stuk schreef pas 40
jaar geworden. Zijn persona-
ges zijn dubbel zo oud. Zelf
speelt die leeftijd geen rol be-
weert hij. Het thema is van alle
leeftijden.   
Het stuk spreekt op een heel
andere manier over ouder wor-
den en oud zijn. Het theater-
werk focust nooit op  de
kwalen en problemen van een
hoge leeftijd.    
Ben je jong of oud, ben je op-
timist of pessimist: het is of de
dood of het licht van het leven
die je verder doen gaan. Hoe je
het leven bekijkt en ondergaat
hangt af van hoe je zélf naar de
dingen kijkt.  Bekijk je het leven
in het licht van het sterven of
bekijk je het in het licht van de
zon?  
Het is goed om weten dat Si-
bleyras in zijn werk veel belang
hecht aan de lach. De lach is
het voornaamste wapen van
het theater. Als mensen twee
uur in een zaal gaan zitten dan
moeten ze zich kunnen ont-
spannen. De lach als wapen
tegen verveling en zinloosheid.  
Eigenlijk moet er tijdens de
voorstelling een mooi, aan-
doenlijk en grappig portret ont-
staan van het ouder worden.

Otegemstraat 81 - 8550 Zwevegem

Over wat dat met een mens doet. En hoe een mens zich
daartegen kan verzetten of mee kan leren omgaan. Door
de zelfrelativering van de personages is ‘Wind in de Popu-
lieren’ geen zaagstuk maar een prachtstuk. Over ouder
worden. Over bijna doodgaan. Over de kracht, wijsheid,
humor en deugddoende rust van oudere mensen. Maar
ook over de kunst om de schoonheid des levens uit de
kleinste dingen te puren. 

Bart Cafmeyer

Spelen voor u: Stefan Vancraeynest: Fernand
Eugène Delabie: Gustave
Bart Opsomer: René



8

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: Gérald Sibleyras.
Geprezen toneelschrijver Gérald Sibley-
ras werd in 1961 geboren in Parijs. Zijn
nieuwste stuk is “De bank”. 
Zijn meest opmerkelijke toneelwerk is
’Le Vent des Peupliers’ uit 2003. Dit
stuk ging in  première in het Théâtre
Montparnasse en werd sindsdien overal
ter wereld gespeeld. Het ontving vier
Molières-nominaties waaronder ‘Beste
Auteur’. Niemand minder dan Tom Stoppard vertaalde het
stuk in het Engels als ‘Heroes’. De productie won in 2006
de Laurence Olivier Award voor Beste Nieuwe Komedie.
Stany Crets maakte een zeer geslaagde vertaling voor
Vlaanderen.
Andere toneelstukken van Sibleyras zijn: ‘De Inschrijving’,
‘De Dans van de Albatros’ en ‘Anderhalf uur later’. Gérald
Sibleyras is een veel gevraagd scenarioschrijver voor film.
Hij werkt nauw samen met Daniel Keye (Flowers for Alger-
non) en Mike Leigh (Abigail ’s Party). Momenteel maakt hij
van zijn stuk “La danse de l’Albatros” een adaptatie voor
het witte doek. 
Zelf houdt Sibleyras meer van film en van TV-werk dan van
theater. Als ik naar het theater ga wil ik mij ontspannen.  De
lach is het grootste wapen van het theater.
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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 **

De regisseur: Bart Cafmeyer.
Bart Cafmeyer maakte van zijn hobby zijn
beroep. Hij gaf les aan de Hogeschool van
Gent en aan het opleidingsinstituut van de
Federale Overheid. Hij werkt ook graag met
de jongeren en volwassenen in de woordaf-
deling van de academie van Izegem waar hij
hen de knepen van het theatervak bijbrengt.
Daarnaast regisseert hij kleine en grote spek-
takels zoals de Europastoet in Tielt, de Kat-
tenstoet in Ieper, cultuur- of
theaterwandelingen in Roeselare, Izegem,
Torhout, Kortrijk,  Brugge ...
Hij werkt graag in het amateurtheater. Met
‘Heuvels van Blauw’ werd onder zijn regie de
toneelgroep Rembert geselecteerd voor het
Landjuweelfestival in Gent. 
Bart Cafmeyer is voor de tweede keer te gast
in Zwevegem. De vorige productie ‘Gomaar’
van Wim De Wulf (seizoen 2012-2013) werd
erg gesmaakt. 
Maar het liefst staat hij zelf op een kleine
scène met zijn intieme vertel- en poëziepro-
gramma’s. Zo toert hij momenteel rond
samen met zijn vrouw, An Deryckere en Ar-
nold Sercu met een hoogstpersoonlijk ver-
haal ‘Krekels in je Kop’.
Met Tine Ruysschaert en Arnold Sercu speelt
hij overal in Vlaanderen het verteltheater
‘Menschen in den Grooten Oorlog’, verhalen
over getuigenissen uit de eerste wereldoor-
log. Op uitnodiging van het Davidsfonds spe-
len ze dit programma op 7 maart ook in
Zwevegem. 
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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

Fernand Waarom eigenlijk aan ons de eer om een versje te mogen
maken voor Luitenant Chassagne?

René Omdat hij een hoge dunk heeft van ons drieën, zegt zuster
Madeleine

Gustave Van mij kan hij geen hoge dunk hebben.  Ik heb nog nooit een
woord tegen hem gezegd.

Fernand Daar zal hij dan van onder de indruk geweest zijn.
…

René Iemand een idee voor een versje?
Fernand … Nee
René ’t Is voor vanavond … Het verjaardagsdiner is vanavond al

… we moeten er nu over denken. 
Fernand (leest terug in zijn krant) Dat zal wel, maar ik heb geen in-

spiratie.  En gij Gustave?
Gustave Ik ken diene mens niet eens.
René Het betekent veel voor Chassagne … Zijn vijfentachtigste ver-

jaardag.  Een klein kwatrijn, een prul, iets dat rijmt …  Wat
rijmt er op ‘agne’?

Gustave Pffft … ik weet dat niet. 
René Ik heb zo de indruk dat het u niets kan schelen eigenlijk.
Fernand Natuurlijk kan het ons niets schelen. 

WIND IN DE 
POPULIEREN een paar tekstfragmenten
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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.

Fernand Drie rollen prikkeldraad. Een muur van zandzakjes.  Twee mitrailletten
die we hier en daar zetten zodat we een kruisvuur hebben dat het hele
terrein bestrijkt. De eerste die zijn kop boven steekt is er geweest.

Gustave Nee, dat is te defensief. Nee, wat perfect zou zijn, dat is een 75 mm
kanon daar ergens maar dan iets hoger.

René Tuurlijk! Wij met zijn drie, een voorraadje munitie en een paar hand-
granaten en we kunnen deze positie wel handhaven tot eind septem-
ber, midden oktober met een beetje geluk. 

Fernand Dat zou lang genoeg zijn.  Dan moeten ze het uitstellen tot volgend
jaar.

Gustave Dat is een catastrofe, die werken.
René Niet overdrijven hé!
Fernand Ge moet uw recht op dat terras wel verdienen 

hé. Het is hier geen open deur. Kijk naar dat uit-
zicht. Dat is fantastisch!

René Bedoelt ge ’t kerkhof?
Gustave Nee, iets hoger.
René Die bomen daar in de verte
Fernand Bomen.  Dat zijn populieren, René!
Gustave Kunt ge de populieren zien?
René Ja, ja …
Gustave Ze bewegen!
René ’t Is waar … ze bewegen

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

poleyn | tank technics.be

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

Ondergrondse mazouttank

Bovengrondse mazouttank

Gastank

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

Kolencontainer Pelletcontainer
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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

Er is de folder met het jaarprogramma,
vóór aanvang van het Z.T.-toneelseizoen
Er is dit krantje,
vóór aanvang van ieder van de drie Z.T.-produc-
ties
Er is de website, op elk moment
www.zwevegemsteater.be
met communicatiemedium
info@zwevegemsteater.be

En nu is er ook onze eigen
Z.T.- FACEBOOKPAGINA. Op elk moment
kan je uw Zwevegems Teater terugvinden op:

https://www.facebook.com/zwevegemsteater
‘Like’ de pagina!

EN TOCH OOK NOG EVEN DIT:
Het Zwevegems Teater deelt in het verdriet van zijn
leden 
Bart en Valerie Opsomer-Goemaere en Rita Eggermont
bij het overlijden van HONORE OPSOMER
Honoré was de vader van Bart en Valerie en schoon-
broer van Rita. 
Hij overleed op 21 november in de leeftijd van 84 jaar.

Ook onze leden Pol Vanden Broecke-Mieke Vanover-
berghe
en Lien Vanden Broecke moesten afscheid nemen van 
hun vader en grootvader
ROBRECHT VANDEN BROECKE
Hij overleed op 15 november in de leeftijd van 91 jaar.
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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
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INTERIEUR

LONCKE

Esserstraat 17
ZWEVEGEM

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

SCHRIJNWERK

TR
AG

IK
O

M
ED

IE

EMILIA GALOTTI
van Gotthold Ephraim Lessing

REGIE: BARBARA VANWELDEN

EEN PRODUCTIE VAN
HET ZWEVEGEMS 

TEATER
WAT VOORBIJ IS



BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

(056) 75 86 79
Otegemstraat 11- Zwevegem

UIT HET GROTE ZT-FOTOBOEK

FOTO’S
JEF

DEPAEPE

SUPERNOVA
(DAT IS EEN STER DIE ONTPLOFT)

van Benjamin Sercu
Regie : Stefan Vancraeynest

En wij zien al uit naar
wat nog volgt dit seizoen
later
als het weer lente zal geworden zijn :

SPEELDATA:

vrijdag 17, zaterdag 18, 
dinsdag 21, vrijdag 24, 
zaterdag 25, woensdag 29 april
en vrijdag 1 mei 2015
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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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