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van Benjamin Sercu
Regie : Stefan Vancraeynest
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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

Zomeruur.
In één ruk worden de dagen een heel stuk langer. Daar is de
lente, bimbambeieren de klokken van Pasen. Traditioneel het
teken dat ons theaterseizoen naar zijn einde loopt, als de
avonden lauw worden en het buiten nog niet helemaal donker
is als het applaus de voorstelling afsluit.
Dit krantje dus om de derde en laatste productie van ons 
vierenvijftigste speelseizoen aan te kondigen en in te leiden.
‘Supernova’ ( dat is een ster die ontploft) van de West-
Vlaamse auteur Benjamin Sercu. Een ‘family comedy‘ noemt
regisseur Stefan Vancraeynest het, ‘met een wrang nas-
maakje’. Een onvervalste ‘Soap’. In zijn voorstelling van het
stuk, wat verder in het krantje, schetst hij de hele omkade-
ring van deze bizarre familiesituatie, die straks op u  afkomt.
Lezen, zouden we zo denken, dan ben je uitstekend voorbereid
om met ons van een leuke en pittige vertoning te genieten.
En zo komen wij weer eens, als het doek na de laatste voor-
stelling op 1 mei zal gevallen zijn, aan het einde van een lang
seizoen, dat begon met ‘Emilia Galotti’, waar jong talent ge-
koppeld werd aan gedegen ervaring, een stap in de richting
van verjonging, waar uw ZT allengs moet naar toe groeien.
Maar toch kwam daarna de opstanding van de oudjes, drie
‘krasse knarren’ zoals regisseur Bart Cafmeyer de cast van
‘Wind in de populieren’ omschreef, onze tweede productie.
Het stuk viel volop in de smaak, je kan nog even nagenieten
als je achteraan dit krantje even wegdroomt bij de foto’s en
wat neergeschreven reacties uit het publiek bekijkt.
En na de zomer staan wij voor een nieuw ‘jubileum’seizoen, ons
vijfenvijftiste. Het wordt FEEST! Houd je maar klaar, want
we starten meteen met een spektakelstuk. De titel houden wij
nog even geheim, want eerst staan wij nog stil bij wat nu komt,
eerstdaags: ‘Supernova’. Afspraak vanaf 17 april.

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
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RHIZO
—
COLLEGE
Zwevegem

om 19u
Vestiging West
Sint-Niklaasstraat 22
8550 Zwevegem

RH
IZO

 w
as

INFOAVOND
vrijdag 8 mei 2015

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

‘FAMILY COMEDY’
Jean-Jacques en Mimi zijn een stevig stel. Ze kunnen dus
tegen een duwtje en dat is nodig in het turbulente leven
dat ze genoodzaakt zijn te leven. Jean-Jacques is namelijk
meester-chef, uitbater van een driesterrenrestaurant en ge-
vierd TV-kok. En dat is - zo hebben we ondertussen ge-
noegzaam uit de actualiteit kunnen destilleren - een
veeleisende en zenuwslopende job. Mimi, zijn af en toe lief-
tallige maar oprecht liefhebbende echtgenote dus, is huis-
vrouw bij de gratie gods maar wordt gedreven door een
verzengende ambitie om het in de gemeentepolitiek hele-
maal te maken. Op zijn minst burgemeester te worden dus. 

Zij hebben samen een eigen dochter, Emma, studente in
de journalistiek en dus geschikte raadgeefster van
mama, die met sous-chef en huisvriend, stut, steun en
toeverlaat van Jean-Jacques, Pierre aanpapt en niet
op haar tong is gevallen. Zoals dat van journalisten
uiteraard moet verwacht worden. We gaan tot op het

bot vandaag, nietwaar !
Mimi heeft nog een dochter uit een vorige relatie, de be-
minnelijke en zachtmoedige Karo, die Jean-Jacques heeft
geadopteerd en die dus zijn wettelijke stiefdochter is. Een
schattige tegenpool van Emma. Of toch niet ? 

EEN PRODUCTIE VAN

HET Z
WEVEGE

MS

TEA
TER

(zie vervolg op blz. 6)
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ADVIESKANTOOR
VOOR HANDEL,
FINANCIEN EN VERZEKERINGEN
BVBA

BARREZEELE
Kortrijkstraat, 87 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 61 71
e-mail: barrezeele.liesbeth@skynet.be 

Fax. 056 75 40 25

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

 
Bellegemsestraat 46, 8510 Bellegem  

056/20.23.20  
www.wijnenamphora.be 

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

 
Bellegemsestraat 46, 8510 Bellegem  

056/20.23.20  
www.wijnenamphora.be 

RUIM ASSORTIMENT AAN 
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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 
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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 !

Jean-Jacques heeft ook nog twee zus-
sen, de ene al excentrieker dan de an-
dere en allebei nogal provocatief van
aard, inborst en wezen. Van houding
ook. Soms toch. En die twee zussen
hebben allebei een relatie. 
Op zich is daarmee niets fout natuurlijk
maar Jean-Jacques had zijn zussen
niet meteen aan de zijde van een pi-
kante vrouw gezien. Niet dat hij daar als
breeddenkende TV-persoonlijkheid
grote problemen mee heeft of zo... Mimi
is omwille van de politieke, sociale en
morele correctheid heel ruim in die din-
gen en heeft eigenlijk niet eens de tijd
om er zich veel van aan te trekken.
Dat de eerste zus van Jean-Jacques,
de flamboyante Patricia een fitnesszaak
uitbaat in Hong Kong geeft de familie
bovendien ook nog een exotisch trekje.
Dat die fitnesszaak eigenlijk een restau-
rant had moeten zijn dat Jean-Jacques
mede heeft gesponsord en dat die fit-
nesszaak nu op de koop toe ook nog
failliet is maakt de familiale relaties wel
heel complex. En dan loopt Patricia niet
over van hartelijkheid of vriendelijkheid
voor haar partner, wat die partner, Ste-
fanie, op haar beurt dan weer niet direct
weet te appreciëren. Of zit een vorige,
mannelijke relatie van Patricia met ene

(vervolg van blz. 5)

REGIE: STEFAN VANCRAYNEST
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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

Kristof die hartelijkheid en
vriendelijkheid in de weg ? 
Ninette is de jongste zus van
Jean-Jacques en eigenlijk de
minst bizarre van de familie.
Wat dat ook moge beduiden in
zo’n “cage aux folles“. Haar
vriendin Elise, een voortreffe-
lijke fotografe die er op ge-
brand is carrière te maken, én
een aardige vrouw, heeft een
geschifte broer Norbert die het
al meer dan twintig jaar uit
zweet in de horeca als... fritu-
rist, ook bekroond met de titel
van beste friturist van de stad,
of van de regio ? Van het land,
als je ‘t hem vraagt. 
En loopt daar dan nog een am-
bitieuze journaliste rond, en
vooral in de weg van al wie wat
te verbergen heeft. En dat heb-
ben ze allemaal. Behalve van
Mimi want die heeft niets te
verbergen en heeft er alle be-
lang bij dat ze als kandidate
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen zoveel mogelijk in de
picture komt.

‘SOAP’
“Confused ? You won’t be after
tonight’s episode of SOAP”,
weet je ’t nog ? Soap ? Daar
heeft het stuk heel veel van
mee, van een spitante en spet-
terende pastiche van de we-

(zie vervolg op blz 8)

Otegemstraat 81 - 8550 Zwevegem

reldberoemde TV-serie uit de jaren 70. SOAP heette die
soap, naar de sponsors van dat soort series die niet zelden
zeepfabrikanten waren. Geloof het of niet, het is toch waar !
Sunlight. Lees maar.
Jean-Jacques is dus een alom bekende chef-kok. Zijn
driesterrenrestaurant en zijn druk bekeken TV-program-
ma's maken van hem een absolute ster aan het gastrono-
misch firmament … 
Tot plots, vandaag dus eigenlijk, door toedoen van een
ontslagen medewerkster en minnares van Jean-Jacques,
de kranten bol staan van lasterlijke 'onthullingen' over
fraude, bedrog, naijver en nog veel meer ! Bam. De ster
dreigt te ontploffen.
Uitgerekend vandaag ook, komt Ninette, zijn jongste zus,
langs om haar vriendin voor te stellen en komt ongevraagd
en onaangekondigd ook de andere zuster, Patricia, haar
opwachting maken met een nieuwe verovering. Ook al een
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PERSYN NV
Blokellestraat 113a
8550 Zwevegem
tel 056 75 65 01
fax 056 75 67 23
www.persyn.be

BETONWERKEN
WEGENISWERKEN

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

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

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

BTW BE 0426.698.545
www.rubonit.be

Rubonit is lid van de ceva groepering

Bandencenter

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

Sebas
otegemstraat 2
8550 zwevegem
tel. 056 75 62 60

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

gesloten op woensdag

www.tavernesebas.be

vriendin. 
Mimi, de vrouw van Jean Jacques, doet er alles aan om de eer
en de sfeer hoog te houden. Dat is geen eenvoudige opdracht,
zeker niet als er ook nog een aantal onverwachte gasten opdui-
ken …
Opeenvolgende onthullingen, scherpe observaties, grillige perso-
nages, een ferme scheut humor en pittige dialogen in de volks-
taal, zijn de “smaakversterkende” ingrediënten van deze zeer
herkenbare “family comedy” met een wrang nasmaakje. Alle cli-
chés van de familiebijeenkomsten doemen onvermijdelijk op uit
de dialogen maar maken, precies omwille van hun clichégehalte,
de situaties authentiek en geloofwaardig. En omdat we ze ken-
nen, die clichés, omdat we ze onder de relaties vermoeden en ze
in de dialogen voelen aankomen is het stuk bij momenten ook
heel grappig.
Wij hebben dan ook geopteerd voor een realistische maar toch
licht karikaturiserende speelstijl door zeer herkenbare (authen-
tieke) personages in een functioneel maar gestileerd decor te zet-
ten. 
Nog even dit. Benjamin heeft voor een vormelijke “spitsvondig-
heid” gezorgd die het kijkplezier alleen kan verhogen. Wedden
dat jullie dat ook vinden ?

Stefan Vancraeynest

(vervolg van blz 7)

Speeldata : vrijdag 17, zaterdag 18, dinsdag 21, 
vrijdag 24, zaterdag 25, woensdag 29 april 
en vrijdag 1 mei 2015
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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 auteur: Benjamin Sercu.
De naam Sercu betekent wat in Vlaanderen, niet
alleen op sportief vlak met een klepper als Patrick
maar ook en de jongste jaren misschien zelfs
vooral op artistiek gebied.
Een hele resem acteurs, actrices, auteurs, regis-
seurs, zangers-muzikanten, docenten met die
naam bevolken, bespelen en bezielen de
Vlaamse schouwburgen, theaters en scholen...
Mathias kennen we al lang van heel veel goeds.
We genoten van “De Rodenburgs“, “Staf Steeg-
mans“, de onovertroffen serie “Marsman” en nu
“Het Eenzame Westen” met Tom Ternest en Lien
Degraeve. 
Broer Benjamin is (voorlopig) misschien iets min-
der bekend maar niet minder getalenteerd. Do-
cent aan het gereputeerde conservatorium van
Izegem (en daar collega van Bart Cafmeyer),
overtuigend acteur in onder andere “Witte Kragen,
Zwarte Randen” en nu sinds een paar jaar ook
verdienstelijk toneelauteur en als dusdanig gees-
telijke vader van de Supernova, je weet wel, die
ster die ontploft, en dat stuk dat het Zwevegems
Teater vandaag op het menu heeft staan.
Benjamin (1976) studeerde dramatische kunst
aan het gerenommeerde Lemmensinstituut en do-
ceert dus aan het Izegemse conservatorium de
cursussen drama, voordracht, toneel, repertoire-
studie en literaire creatie. Daarnaast staat hij ge-
regeld op de planken als verteller, acteur of
muzikant. Podium en pen zijn voor hem onlosma-
kelijk met elkaar verbonden. Hij schrijft namelijk
teksten voor zijn voordracht- en toneelklassen,
niet zelden samen met zijn leerlingen, en levert zo
af en toe een serieus “toneelstuk” af.

(zie vervolg op blz 10)

BENJAMIN
SECU
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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

In 2010 werd zijn theatertekst “La Scarlatti” bekroond met een eer-
volle vermelding bij de uitreiking van de Provinciale Prijs voor Let-
terkunde (West-Vlaanderen) een eer die ook onze eigenste Stefan
Vancraeynest te beurt viel voor “De Ballade van het Groot Verdriet”
en “Simon Vedelaar“. 
Benjamin Sercu is tevens de bloemlezer én coach van de verhalen
die Tine Ruysschaert en Bart Cafmeyer zo overtuigend vertellen
in hun ontroerende en beklijvende “Menschen uit den Grooten
Oorlog”, waarmee ze ook bij het Zwevegemse Davidsfonds te gast
waren ( 7 maart 2015).
Voor zijn toneelteksten gaat Benjamin graag op zoek naar de
grootst mogelijke authenticiteit en de meest geloofwaardige
spreektaal. Maar evenzeer houdt hij van strakkere vormjasjes,
zoekt hij naar het soepelste metrum of het meest ongekunstelde
rijmschema voor een liedtekst of een “pleziergedicht” en compo-
neert hij daarvoor vaak ook nog es aanstekelijke “wijsjes“ en
“deuntjes“. In 2011 won hij met de liedtekst “De Put van mijn Ma-
tras” de wedstrijd Liefde voor Lyriek.
En nu is hij te gast bij het Zwevegems Teater, niet in levende lijve
weliswaar maar via zijn creatie “Supernova, dat is een Ster die ont-
ploft“ die verleden seizoen pas gecreëerd werd. Met veel succes
overigens en tot grote tevredenheid van een ruim publiek. Oh ja,
terloops en terzijde nog even opmerken dat Benjamin ook nog een
uitstekend tekenaar en een begenadigd poppenmaker is en dus
een artistieke duizendpoot of all-rounder, zoals er ook bij het ZT
eentje rondloopt.

vervolg van blz 9 - Benjamin Sercu)
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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.

Personages:
Eugène Delabie : Jean-Jacques, chefkok, TV-persoonlijkheid.
Mieke Vanoverberghe : Mimi, echtgenote van Jean-Jacques, actief in de gemeen-
tepolitiek.
Sylvia Delabie : Emma, dochter van Jean-Jacques en Mimi, studente journalistiek.
Stijn Vandenhende : Pierre, vriend van Emma, souschef in het restaurant van Jean-
Jacques, gedoodverfde opvolger. 
Griet Bogaert : Karo, dochter van Mimi (uit een vorige relatie), stiefdochter van
Jean-Jacques.
Roos Courtens : Patricia, zus van Jean-Jacques, baat een fitnesscentrum uit in Hong-
kong. 
Magda Callens : Stefanie, partner van Patricia, boekhouder.
Caroline Taeckens : Ninette, zus van Jean-Jacques.
Ingrid Vanderschueren : Elise, vriendin van Ninette, fotografe.
Jan Vandenberghe : Norbert, broer van Elise, friturist.
Lien Vanden Broecke : Linda, journaliste. 

SUPERNOVA
(DAT IS EEN STER DIE ONTPLOFT)
van Benjamin Sercu

Regie: Stefan Vancraeynest

brandstoffen Poleyn | tank technics.be

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

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

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

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

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

HAARDHOUT HOUTSKOOL PELLETS KOLEN & BRIKETTEN

poleyn | ttaannkk tteecchhnniiccss..bbee

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 Stefan en Sabine (†) Vancraeynest-Deblaere en
Martien Stamper; van Simon en Julie Vancraeynest-
Ghyselen bij het overlijden van René Deblaere
René was de vader van Sabine(†), schoonvader van
Stefan en grootvader van Simon.
Hij overleed op 17 januari in de leeftijd van 92 jaar.

Op 26 december 2014 overleed 
Adriana Dejonckheere in de leeftijd van 86 jaar.
Adriana was de moeder en schoonmoeder van onze
ZT-leden Aurel en Andrea Decock-Keersebilck. 
Het Zwevegems Teater betuigt zijn innige deelneming
aan zijn leden en hun familie.
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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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UIT 
SYMPATHIE

van Gérald Sibleyras - vertaling: Stanny Crets
Regie: Bart Cafmeyer

WAT VOORBIJ IS

UIT DE MAILBOX VAN UW ZT
“Met plezier willen we de ploeg van ’Wind in de populieren’ feliciteren en
danken.
Een prachtig, fijn stuk ( maar moeilijk!) werd schitterend gebracht. Het spel-
plezier droop er van af en zoog ons mee. Een buitengewone prestatie. Een
zeldzame demonstratie van wat ‘spelen’ is.
Mogen we het zo nog veel meemaken. Veel ‘proficiatten’ en een dikke merci.”
( Walter en Gerda Samoy, Lauwe)

“ Beste Bart, Eugène en Stefan, van het begin tot het einde werden wij ge-
boeid door de sterke acteerprestaties van jullie alle drie. Toneel van de bo-
venste plank! Ik zag van op de 5de rij hoe jullie ook zelf van het acteren
genoten. De regisseur schreef in het programma: “ Leun achterover en ge-
niet…”. Dat hebben wij dus met volle teugen gedaan. Ook een dikke pluim
voor de knappe en doordachte regie van Bart Cafmeyer. Een mooi decor en
een sfeervolle belichting ( vooral bij de slotscène) maken het stuk compleet.
Als je ’t mij vraagt, een topper uit het ZT-repertoire!” 
( Hugo Lefebvre, Bellegem) 

“Gisteren herlas ik de tekst van het krantje – en het vertolkt helemaal het ge-
voel dat ik had bij het kijken: lachen maar met bloedend hart, om zoveel echt-
heid, zoveel herkenbaarheid. Het leerde mij ook de positieve kant van ouder
worden zien: wat hebben wij een schat aan mooie herinneringen, die wij moe-
ten koesteren. Heerlijk dat er nog auteurs zijn, die ons, oude knarren, niet
vergeten! Van harte gefeliciteerd Stefan, Eugène, Bart O. en Bart C. Een pres-
tatie ‘qui vaut le détour’!”
(Reinhilde Demets, Edegem)



BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

(056) 75 86 79
Otegemstraat 11- Zwevegem

EEN
 PR

ODUC
TIE 

VAN

HET Z
WEVE

GEM
S 

TEA
TER

UIT HET GROTE ZT-FOTOBOEK
Foto’s Johan Hespeel
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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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