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CREATIE  VOOR VLAANDEREN -  AUTEUR:  ARNON GRUNBERG
NAAR DE ROMAN VAN ARNON GRUNBERG -  BEW:  SOPHIE  KASSIES

REGIE: GINO DEBEYNE

TIRZA
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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

dragonderdreef 22 • 8570 vichte
tel. +32 56 77 76 52 • fax +32 56 77 59 49

info@drukkerij-vanoverbeke.be
www.drukkerij-vanoverbeke.be

drukkerij - uitgeverij

digitaal drukwerk
printen op groot formaat

vanoverbeke

ADVANZ MAANDELIJKS ADVERTENTIEBLAD ANZEGEM

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

Persoonlijke service,
onze troef,
uw voordeel !

Agentschap 
Dirk Desmet

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

Ommegangstraat 10 - 8550 ZwevegemZaakvoerder 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
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EEN SCHOOL 
MET VEEL MOGELIJKHEDEN
Eerste leerjaar A
Latijn
Moderne wetenschappen
Moderne wetenschappen met STEM
IW met STEM
Sociale en technologische vorming
Techniek en technologische vorming
Eerste leerjaar B

Sint-Niklaasstraat 22
8550 Zwevegem

 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 ?

Regisseur Gino Debeyne voelt zich een gelukzak dat hij ‘Tirza’ kan
‘doen’. Het is ‘een feest, maar dan een wreed feest’ en hij sluit zijn neer-
geschreven beleving van het stuk af met een diep doorvoelde kracht-
term als ontlading van zijn eigenste intens beleven van ‘Tirza’. Een
moderne tragedie.
Als je ‘Pier’ meegemaakt hebt op het eind van ons vorig toneelseizoen,
weet je dat Gino, die toen ook regisseerde, als geen ander zich zijn stuk
eigen maakt, zelf zijn stuk ‘wordt’. 
En dat mee-beléven kan je reeds een beetje, als je verder in dit krantje
de roerselen uit de pen van de regisseur in je opneemt. Lezen dus.

TIRZA is de tweede productie van ons 56ste speelseizoen. DE KRAS –
regie Jef Depaepe - vulde eerder al de donkere najaarsdagen van 2016.
Deze komedie was er het lichtpunt in, speels en pittig in dialoog, met
sloganeske theorie en visie doorspekt. Humor. Applaus. Voorbij, helaas.
Jef vertaalde en bewerkte het stuk en bracht het met het ZT als creatie
voor Vlaanderen en Nederland.  Mét Gino Debeyne en TIRZA brengt het
ZT nu wéér een creatie voor Vlaanderen!
Kan de ZT-stukkenkeuze origineler? 

Met een speciale voorstelling van DE KRAS steunde uw Zwevegems
Teater ook ‘het goede doel’. Op initiatief en verzoek van Ambassador
Club Zwevegem mochten wij het sociaal doel van de vzw De Hestruden
helpen ondersteunen. De Hestruden willen kansarme kinderen uit
Zwevegem en de streek helpen zich te integreren in de maatschappij en
hen kansen geven, die zij normaal niet krijgen. Het was graag gedaan.

Van DE KRAS naar TIRZA, wij waren – ei zo na – vergeten dat wij onder-
tussen de kaap van Nieuwjaar gerond hebben. ‘Gelukkig Nieuwjaar!’
Laten wij het glas heffen en klinken op het nieuwe kalenderjaar 2017.
Dat het voor ieder een gezond jaar mag zijn en dat het – na de haast van
elke dag – wat ruimte mag bieden voor een moment van verpozen en
beléven in het theater, zichzelf terugvinden in de magie van het spekta-
kel op de bühne. 

Laten wij dit nu al doen, straks bij de première en de dagen daarna.
Vergeet niet uw plaatsje te reserveren.

Jo Barrezeele
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GARAGE VANDENBERGHE

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

www.garage-vandenberghe.be
“Reeds 52 jaar erkend Citroën hersteller”

Onze voorstellingen 
beginnen te 19.30 uur stipt

(voorbehouden plaatsen 
die om 19.30 uur niet ingenomen zijn 

kunnen worden vrijgegeven – kom dus stipt!)
Gemeentelijk Theatercentrum,

Otegemstraat 18 A te 8550 Zwevegem
Inkomprijs: 10 EUR

(voordeeltarief voor leden Opendoek, 65-plussers en studenten: 8 EUR
houders cultureel abonnement van de gemeente Zwevegem: 8,50 EUR)

■ Plaatsreservering is GRATIS, en dringend aan te bevelen!

Via e-mail: reservering@zwevegemsteater.be
(alleen dit e-mailadres gebruiken bij reservering via e-mail)
Telefonisch: Geert en Hilde Barrezeele-Nottebaert: GSM 0471 17 77 15
(op werkdagen van 10 tot 12 uur en van 16 tot 19 uur - op zaterdag van 10 tot 12 uur)

Bij wijziging ( aantal plaatsen/andere datum…) wendt u steeds tot hetzelfde medium 
(GSM of e-mail) als dat waar u oorspronkelijk hebt gereserveerd.

■ Kent u iemand die dit krantje niet ontvangt en het wél wenst te ontvangen:
Geef zijn/haar naam en adres door aan het ZT-secretariaat ( gegevens op voorpagina)
en het krantje zal dan onder omslag worden toegezonden.

■ Al eens gedacht aan een geschenkabonnement?
Een geschenkabonnement overbrugt de seizoenen. Het is geldig voor drie opeen-
volgende producties van uw ZT: Prijs: 35 EUR ( 2 consumpties per 

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?

Otegemstraat 35 - 8550 Zwevegem
Tel. 056 75 36 01

LINGERIE

Nachtkledij, ondergoed, 
geboortegeschenken, cadeaubon

Schiesser, Ringella, 
Perlina Peignora, Ten Cate, Charmor Twee Molenstraat 1 - 8550 Zwevegem

056 90 79 80 - info@zenconcept.be
tel. 056 444 354

voorstelling inbegrepen).
Bij interesse: 
contacteer het 
ZT-secretariaat .
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Barbara Bossuyt
Leopoldstraat 33 A
B-8550 Zwevegem
www.esthetiekbossuyt.be

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

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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schoolgerief  frisdranken      wenskaarten

HET VERHAAL
Jörgen Hofmeester is een man van middelbare leeftijd, die
in een mooie villa met uitzicht op een park woont. Zijn echt-
genote is vertrokken, maar staat op een avond na 3 jaar
weer op de stoep. Zijn oudste dochter Ibi woont dan al enige
tijd in Frankrijk en zijn tweede en jongste dochter Tirza staat
op het punt het ouderlijk huis te verlaten, na haar zeer suc-

cesvolle eindexamen op de middelbare school.
Hofmeester is werkzaam geweest als redacteur vertaal-
de fictie, maar heeft in zijn carrière geen noemens-
waardige auteurs ontdekt. Een maand voor Tirza haar
eindexamen doet wordt hij door zijn werkgever op non-
actief gesteld tot zijn pensioendatum; men verklaart
hem “boventallig”. In plaats van zijn dagelijkse fiets-
tocht naar de uitgeverij, brengt hij zijn tijd door op de
luchthaven. Ook al zijn spaargeld is in rook opgegaan,
nadat zijn hedgefonds is ingestort na de aanslagen van
11 september 2001. 
Jörgens enige trots en levenslicht is zijn jongste, hoog-
begaafde dochter Tirza, wiens geluk voor hem een

obsessie is. Hij werd eerder al geconfronteerd met
Tirza’s eetstoornis. Verder voelt Jörgen zich
gekwetst bij het zien van Tirza's vriend Choukri,
een Marokkaanse jongeman die Jörgen

Hofmeester sterk doet denken aan Mohammed
Atta, één van de kapers bij de aanslagen van 11 sep-
tember. Als Tirza na haar eindexamen met Choukri een
reis door Afrika wil maken voelt Hofmeester dit als het
begin van het einde, de epiloog van zijn overbodige
leven.
Tirza accepteert een lift van haar vader naar het vlieg-
veld van Frankfurt, waar hun rondreis door Afrika zal
starten. Hofmeester rijdt met hen in zijn auto eerst
naar zijn leegstaand ouderlijk huis in de Betuwe, waar
ze met zijn drieën een weekend samen doorbrengen.
Via de luchthaven van Frankfurt rijdt Jörgen terug naar
Amsterdam. Als Hofmeester en zijn echtgenote enige
tijd niets van Tirza en Choukri hebben gehoord vertrekt
hij naar Namibië om ze te gaan zoeken. Hij ontmoet er
in de hoofdstad Windhoek het negenjarig meisje Kaisa
en reist met haar steeds verder het land in. Tijdens zijn
gesprekken met haar blijkt dat zijn levensverhaal een
gruwelijk noodlottige wending heeft genomen.
Van ‘TIRZA’ werd een toneelbewerking gemaakt door
Sophie Kassies. Van haar en van Grunberg zelf kregen
we de toestemming om ‘TIRZA’ nu voor het eerst te
spelen in Vlaanderen.
De tekst van Sophie Kassies werd verder herwerkt door
ondergetekende, 

Gino Debeyne, regisseur.
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HET ZWEVEGEMS

TEATER
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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

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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garage vandeghinste
specialiteit bmw

frederic.vandeghinste@telenet.be

pannebakkersstraat 6+
8552 moen

0473/240368

DE REGISSEUR, GINO DEBEYNE
(man, echt-genoot, papa, leraar, kattenvriend, wijn en gin tonic-
drinker, half Vlaming half Portugees, saudade, lief-hebber van
literatuur en toneel)
… het vervolg op ‘Pier’ …
Dat toneel mijn verbeelding levendig houdt, wist U al van de
vorige Zwevegemse gazette. 
Dat zowel mijn voorgeschiedenis als mijn huidige geschiedenis
toneel ademt, wist U al van de vorige Zwevegemse gazette.
Dat ik veel en vaak twijfel en me door allerlei alchemisten laat
inspireren, wist U al van de vorige Zwevegemse  gazette.
Ik bespaar U de details van een opsomming van gepleegde
toneeldaden.
Vooruit dan. Feest. Andermaal Feest!
Alhoewel…
Wat hebben we intens gestudeerd. Wat hebben we gezocht.
Wat hebben we geploeterd, geprutst, gekreund, gezweet… Wat
hebben we soms gevloekt!

Toen ik trouwens de eerste keer ‘TIRZA’ las, was ik
omver geblazen. Ik trok bleek weg. Ik was onthutst.
Toen dacht ik terug aan een mooi citaat van de
Nederlandse schrijver Rob van Essen dat ik ooit eens
in de krant las: ‘Van een gevaarlijk boek mag je toch
op z'n minst verwachten dat het in je handen ont-
ploft.’ Dat gaf me alvast moed.
Een innerlijke stem maakte zich van mij meester. Ik
wilde en zou de eerste zijn in Vlaanderen om dit ver-
haal op de toneelvloer te enscèneren.
Door ‘TIRZA’ ontsnap je niet aan het leven. Je stort
je er dieper in.
Dit verhaal gaat over schuld, schaamte, beschaving
en al zulke dingen, maar bovenal over een waanzin-
nige liefde en een allesverlammende angst.
Psychiater Damiaan Denys spreekt in dit verband
over de ‘angstparadox’:

‘Hoe feller we onze angst bestrijden, hoe harder hij
ons verleidt. Het is de tragiek van de moderne mens,
die net datgene veroorzaakt wat hij probeert te ver-
mijden. We hebben schrik dat terreur onze vrijheid

DE CAST, TIRZA
wordt gespeeld door Jan Verleyen (Jörgen Hofmeester), Judith
Remmerie (echtgenote), Bieke Vanlaeken (Tirza), Sibelijn
Courtens (Ibi), Simon Vancraeynest (Choukri), Stijn Vandenhende
(de huurder), Jef Depaepe (directeur uitgeverij), Magda Callens
(Mevrouw Bank), Stoffel Van Boeckxsel (leraar Economie), Anse
De Meerseman (Ester) en Bertukan Vanhoutteghem (Kaisa).

(vervolg op blz 9)
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drukkerij            marc vercaemst

OTEGEMSTRAAT 284    ZWEVEGEM

Open van 9 -12 uur  en  van 14 -18 uur   of op afspraak

Gesloten van zaterdag 16 uur tot maandag 16 uur

056 75 55 94
drukkerij@vercaemst.be

www.vercaemst.be

GEBOORTE-
KAARTJES

ROUW- 
DRUKWERK

NAAM- & 
ADRESKAARTJES

JUBILEUM-
DRUKWERK

HUWELIJKS-
AANKONDIGINGEN

ONTWERP 
VORMGEVING
REALISATIES

ADMINISTRATIE- 
DRUKWERK

UITNODIGINGEN
ANTWOORDKAARTEN

FOLDERS &
BROCHURES

EIGEN    MAANDBLAD

PICCOLO
� +

www.vercaemst.be

9 G GG GG GG G

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

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

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

gesloten op woensdag

www.tavernesebas.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

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
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(vervolg van blz 7)

opheft. En wat doen we? We nemen maatre-
gelen die onze vrijheid uithollen. Je kunt
geen vliegtuig meer op zonder plastic zakjes
met de inhoud van je toilettas erin. Onze
angst wint het van ons verstand. … Angst
wordt ook politiek misbruikt, dat is altijd zo
geweest. Je krijgt een steeds strakker gere-
glementeerde samenleving. Het sluipt erin,
mensen zien dat blijkbaar niet. Ook omdat
we, door onze virtuele realiteit, de illusie
hebben in een vrije, onbegrensde wereld te

leven. … Angst laat zien hoe je werkelijk bent. Hij openbaart altijd iets
van je identiteit: datgene waar je bang voor bent en wat je dus belang-
rijk vindt. Zolang je niet geconfronteerd wordt met angst, kun je niet
vrij zijn. We worden vaak angstig als zich nieuwe mogelijkheden aan-
dienen. Angst is dan een interessant signaal. Het laat zien dat je je vei-
lige leven verlaat en op het punt staat vrij te zijn.’
(interview De Standaard Weekblad, 20 augustus, 2016)

‘TIRZA’ gaat voor mij ook over het leven dat we met zijn allen ‘al prut-
send’ doorkomen. Er is geen handleiding. En dat is maar goed ook. Het
leert ons dat dé mens niet bestaat noch dé waarheid. Het verhaal van
‘TIRZA’ spoort ons aan vol mededogen in het leven te staan, zonder al
te veel iemand of iets te (ver)oordelen. In een tijd waarin vele mensen
soms heel snel een oordeel vellen, biedt deze vertelling een perfect
tegengewicht. Daarom is dit verhaal zo actueel als het maar kan.
Immers: ‘When you judge another, you do not define them, you defi-
ne yourself.’ (Wayne Dyer)
Wat ben ik een gelukzak dat ik dit samen met Jan, Judith, Bieke,
Simon, Sibelijn, Stijn, Jef, Magda, Stoffel, Anse, Bertukan, Waldo, Erik,
Lawrence, Niels, Thijs en alle anderen op of naast de scène van het
Zwevegems Teater mag doen. Dikke merci daarvoor!
Feest dus. Maar een wreed feest. Godverdomme!

brandstoffen Poleyn | tank tttatantanktank tank tetank technicstank tectank techtank techntank technitank technictank technics.be..b.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
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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 :

 
 

Tel. 056 75 48 00

VANAC - DEERLIJK
Kerkstraat 18-24 - 8540 Deerlijk

Tel. 056 77 66 95 - fax 056 77 85 66
e-mail: deerlijk@vanaccolors.be

maandag tot vrijdag 9u-12u en 13u-18u
zaterdag doorlopend 9u-17u.

Thema’s als onmacht, seksualiteit en tegenvallers komen
ruimschoots aan bod in dit stuk. Maar bovenal is dit het ver-
haal van een waanzinnige liefde en een allesverterende
angst: Tirza.

Vaderliefde
Jörgen Hofmeester heeft al zijn hoop gevestigd op zijn jongste
dochter Tirza, zij is zijn oogappel en het enige wat hij nog over
heeft van het goede dat hij ooit bezat. Zijn werk is hij al verlo-
ren omdat hij overbodig was. Zijn vrouw verliet hem voor een
jeugdliefde, en zijn oudste dochter Ibi heeft hem voor zijn
gevoel ook al verlaten toen zij op haar vijftiende al een seksu-
ele relatie had met de huurder die boven woonde. Jörgen gaat
echter te ver in zijn liefde voor Tirza, hij wil haar van alles wat
meegeven. Hij sleept haar naar zwemles, celloles, leest haar
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Open van 10-22u. - gesloten op dinsdag
en woensdagmiddag (terug open om 16u.)

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

WASSEN | DROGEN | STRIJKEN

Altijd gratis parking ! 

Nieuwe propere 

machines !

Open 7 dagen op 7 van 6u30 tot 21u30 • Zeepautomaat & geldwisselaar beschikbaar

• 8 droogkasten

• Volautomatisch wassalon 
• Milieuvriendelijke machines
• Strijkrol 2 m breedte

• 3 types wasmachines: 
 8 kg - 14 kg - 20 kg 
 (vb. voor donsdekens)

lange munteplein 7 bus 11   |   8500 kortrijk   |   naast buurtbibliotheek
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Kraaibosstraat 6 - 8552 Moen
Tel. 056 456 451 - www.lavastamondo.be
Open op vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 15 u

Tuincreatie Wouter Igodt bvba

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

voor uit Dostojevski, en benadrukt wan-
neer hij ook maar kan dat ze hoogbe-
gaafd is. Hij verwacht teveel van haar.
Wanneer zij beslist op reis naar Afrika te
gaan met haar Marokkaanse vriend
Choukri, die volgens Hofmeester spre-
kend op Mohammed Atta lijkt – de terro-
rist die als piloot van één van de vliegtui-
gen het WTC binnenvloog - begint Jörgen
weer door te draaien. Het overdreven
beschermingsgevoel dat hij heeft voor
Tirza komt weer terug. Hij kan niet onder
ogen zien dat hij afscheid zal moeten
nemen van zijn ‘zonnekoningin’.

QUOTES, enkele uitspraken van de schrijver, Arnon Grunberg
naar aanleiding van een interview met hem over zijn roman ‘Tirza’, uit ‘Het
Nieuwsblad’, 21 september 2006 :
‘Ouder en kind is de meest extreme relatie tussen mensen die er bestaat. Dat
kan tot destructieve situaties leiden, zoals ouders die in functie van hun kind
gaan leven.’

‘Het is mijn taak als schrijver me te identificeren met de dingen waar nie-
mand zich mee identificeren wil. Je moet bereid zijn de duistere kant van
jezelf op te zoeken. En die zit in mij, maar ook in u. Bovendien heb ik sympa-
thie voor mensen voor wie niemand nog sympathie kan opbrengen. Ook het
verhaal van diegenen die wij als monsters bestempelen, moet een kans krij-
gen. Onze wereld is niet verklaarbaar zonder de geschiedenis van de mon-
sters.’ (vervolg op blz 13)
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ROESELARE  
roeselare@tyrobanden.be   -  zwevegem@tyrobanden.be

051 20 22 20   -  ZWEVEGEM  056 75 53 25

Uw bandenspecialist

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

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

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

www.nicolas-virginie.be

Nicolas & Virginie

BLOEMEN-
PARADIJS
Otegemstraat 319 - 

ZWEVEGEM
Tel. (056) 75 55 25

www.bloemenparadijs.be

‘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

WIVAN BVBA
Otegemstraat 14 - 8550 Zwevegem

FSMA 114822

Alle verzekeringen!
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 Bellegemsestraat 46, Bellegem  056/20 23 20 
 

 www.wijnenamphora.be  info@wijnenamphora.be 

ELKE MAAND PROMOTIES 6 + 1 GRATIS 
 

VOOR AL UW FEESTEN 
GRATIS GLAZEN 

TERUGNAME OVERSCHOT 

WIJNEN OM TE GENIETEN… OP ELK MOMENT 

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

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

www.delaere.com

WEIGHING SYSTEMS

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

‘Angst voor terrorisme is irrationeel. De
kans dat je slachtoffer wordt van een
aanslag is klein. Als je nagaat hoe een-
voudig het is om een aanslag te plegen
en hoe weinig aanslagen we tot dusver
hebben gehad, dan is de conclusie
gerechtvaardigd dat maar weinig ter-
roristen zin hebben om zichzelf op te
blazen.’

‘De ge- en verboden van de beschaving
zijn te hoog gegrepen en ontkennen de
duistere kant van de mens. Vergelijk
het eens met een wonde. Je kunt doen
alsof ze er niet is en ze dus niet verzor-
gen, maar dan moet je het ook niet ver-
wonderen als ze infecteert en je been
er af moet. Beschaving verdoezelt dat
er iets mis is met de mens en dat is een
gevaarlijke voorstelling van zaken. Je
kunt er beter van uitgaan dat de mens
een product is waar van alles fout mee
is, maar waaraan je kan sleutelen,
zodat er mee te leven valt.’

(vervolg van blz 11)

Arnon Grunberg (Amsterdam 22
februari 1971) is een Nederlandse
schrijver van Joodse komaf.
Zijn veelbesproken roman Tirza, over
de allesomvattende liefde van een
vader voor zijn dochter, werd bekroond
met de Libris-literatuurprijs, de
Gouden Uil en de Vijfjaarlijkse prijs
voor proza van de Koninklijke
Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde. De filmrechten van de
roman werden verkocht aan Cedenza
Films. Het scenario werd geschreven
door Rudolf van den Berg die ook de
regie op zich heeft genomen. De film
ging op 22 september 2010 in première
op het Nederlands Film Festival. In
2010 bracht het Nationale Toneel deze
roman ook als toneelstuk op de plan-
ken.



pannenbakkersstraat 11
8552 moen - zwevegem

info@interieurdeslee.be  www.interieurdeslee.be

interieurdeslee

Demeesterstraat 2, 8550 Zwevegem
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EEN PRODUCTIE VAN

HET ZWEVEGEMS
TEATER

INTERIEUR

LONCKE
Esserstraat 17
ZWEVEGEM

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

SCHRIJNWERK

Het 
lijkt 

giste
ren 

nog.

Maa
r he

t is v
oorb

ij, he
laas

...

DE 
KRA

S - e
ven 
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nere
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WAT VOORBIJ IS



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
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UIT HET GROTE ZT-FOTOBOEK

Foto’s Johan Hespeel

eigen fabricatie
rolluiken
renovatie
nieuwbouw

Hagewindestraat 125
8930 Menenwww.duralu.be



MET DANK 
AAN ONZE ADVERTEERDERS

Ook dit seizoen weer hebben 
72 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 ZT-leden, geacht publiek, alle lezers van dit krantje:
HANDEL BIJ VOORKEUR MET ONZE ADVERTEERDERS, 
zij steunen uw Zwevegems Teater!

Uw Zwevegems Teater communiceert!

- Folder met volledig jaarprogramma:
vóór aanvang van het ZT-Toneelseizoen

- Dit ZT-krantje:
vóór aanvang van ieder van de 3 ZT-producties

- De website www.zwevegemsteater.be:
op elk moment te raadplegen

- De ZT-Facebookpagina:
https://www.facebook.com/zwevegemsteater

Schoenen & Lederwaren
Otegemstraat 24-26

8550 ZWEVEGEM

www.schoenenfaveere.be

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


