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KUURNE

Eind november pakt het Kuurns
Theater uit met hun nieuwste
productie in de Hoeveschuur van
hoeve Vandewalle. Vijf avonden
lang zal het gezelschap ‘De Naam-
lozen’ brengen, oorspronkelijk ge-
schreven door Kuurnenaar Filip
Vanluchene en deels geïnspireerd
op Kuurnse figuren en plaatsen
uit de jeugdjaren van deze Kuurn-
se auteur. 
“Dit jaar opteerden we voor een
Kuurnse regisseur, Bernard De-
cock”, vertelt Lieven Van Spey-
broeck, voorzitter van het Kuurns
Theater. “Bernard bleek een favo-
riete toneelauteur te hebben, Filip
Vanluchene eveneens uit Kuurne.
Het stuk ‘De Naamlozen’ handelt
over kleine mensen in een klein
straatje, begin jaren zestig ergens
in Kuurne of waar dan ook … Ze
leven elk hun kleine levens, met
kleine geneugten en tegenslagen
en worstelen hun dagelijks strijd-
je met mekaar en met de grote
levensvragen: gaan we mee met
de vooruitgang of laten we liever
alles bij het oude vertrouwde? Als

ze op een dag een busreisje ma-
ken, overvalt hen een groot dra-
ma. Voor even vallen hun levens
stil. In de grote busreis die ons
leven toch is, overkomt het ons
allemaal ooit wel eens. We genie-
ten van de reis, van mekaar, van
het landschap, we werken een
beetje en we maken plezier, het
leven kan zo mooi zijn…. Tot op
een dag onze bus abrupt stilvalt
en het antwoord op de vraag hoe
het nu verder moet plots niet

meer zo simpel is… In oorsprong
werd het stuk geschreven voor
drie spelers, maar wij bogen dit
om naar een stuk waarin elf spe-
lers te zien zijn.” 

MINIMAAL DECOR

Het Kuurns Theater werd in het
jaar 1973 boven de doopvont ge-
houden en is met ‘De Naamlozen’
toe aan zijn 55ste toneelproductie.
“In contrast met vorig jaar kozen
we deze keer voor een erg sober
en minimaal decor”, gaat Lieven
verder. “De Hoeveschuur ademt
op zich immers al de nodige nos-
talgie en landelijke sfeer uit die bij

het stuk past. Soms ligt de
schoonheid van het decor simpel-
weg in de eenvoud. Wie het stuk
‘De Naamlozen’ bijwoont, zal snel
een of meerdere figuren en situ-
aties herkennen. Anderzijds is het
verloop van het stuk niet klassiek
te noemen. De structuur is eerder
die van een mozaïek, de ene keer
gaan de personages met elkaar in
discussie over dorpspolitiek, de
andere keer kijken ze dan weer in
de droom- en fantasiewereld van
de jonge Marie-Rose. Geen gesne-
den koek dus, maar heerlijk afwis-
selende scènes waarbij verleden
en heden, het zakelijke en het ero-

tische, de realiteit en de fantasie
voortdurend worden gemixt.”

VIJF VOORSTELLINGEN

Er zijn vijf voorstellingen gepland
van ‘De Naamlozen’ die telkens
van start gaan om 20 uur. Behalve
voor de voorstelling op zaterdag
23 november, die zo goed als vol-
ledig is uitverkocht, kunnen wel
nog kaarten besteld worden voor
de voorstelling op 22, 27, 29 en 30
november. Kaarten kosten 8 euro
en kunnen elke dag gereserveerd
worden tussen 19 en 21 uur op de
reserv-o-foon op het nummer
0495 45 40 84. (BRU)

“Over kleine mensjes in klein straatje”
KUURNE Met de theaterproductie ‘De Naamlozen’
opteert het Kuurns Theater dit jaar voor een produc-
tie van eigen bodem. Toneelauteur Filip Vanluchene
uit Kuurne schreef het stuk twintig jaar geleden als
verteltheater voor drie stemmen. De rijkdom van het
stuk liet echter toe om de tekst open te gooien voor
elf spelers, wat het Kuurns Theater ook deed samen
met de Kuurnse regisseur Bernard Decock.

Van links naar rechts : Nick Vleirick, Willy Denhaene, Martin Vanluchene, Darline Vanneste, Bernard Decock (re-

gisseur), Ilse Debaveye, Bart Van Belle, Stephanie Vandevijvere, Tom Schietgat, Peggy Vandenbroucke, Alice

Vanackere en Sybe Vandemeulebroucke. (foto BRU)

Elke toeschouwer zal
snel een of meerdere
figuren en situaties
herkennen

LIEVEN VAN SPEYBROECK

Voorzitter van het Kuurns
Theater

K U U R N S  T H E A T E R  B R E N G T  V I J F  A V O N D E N  ‘ D E  N A A M L O Z E N ’

Het wordt stilaan kouder, dit wil
ook zeggen dat er overal in Vlaan-
deren terug acties opduiken. Dit
jaar worden meer dan duizend
goede doelen-acties op poten ge-
zet in het kader van De Warmste
Week van Studio Brussel. Een
daarvan is Smash For Life van VC
Jong Kuurne in samenwerking
met Batoet. Gedurende 24 uur
kunnen volleyballiefhebbers te-
recht in de sporthal om er hun
favoriete sport te beoefenen. 
“We werken in verschillende blok-
ken met verschillende thema’s.
Zo proberen we om het evene-
ment nog leuker te maken”, ver-
telt mede-organisator Tom Ney-

rinck. 

VRIENDSCHAP CENTRAAL

Tijdens het evenement treden ver-
schillende teams aan om vriend-
schappelijke wedstrijden tegen el-
kaar te spelen: “Ons evenement
duurt eigenlijk 25 uur want ’s
nachts verandert de tijd van zome-

ruur terug naar winteruur, een
uur meer plezier dus. We focus-
sen ons echt wel op het recreatie-
ve, je hoeft dus geen verleden te
hebben in het volleybal. De
vriendschap en de fun staan cen-
traal, al is er bij sommige teams
wel wat gezonde rivaliteit”, vertelt
Neyrinck met de glimlach. Ook de

cafetaria in de sporthal blijft uit-
zonderlijk heel de nacht open. De
organisatie heeft nog enkele ande-
re speciale puntjes in petto: “We
hebben ook een blok waarbij twee
G-volleybalploegen tegen elkaar
zullen spelen. Zo geven we ieder-
een de kans om mee te doen aan
ons evenement”, zegt Neyrinck.

ENTHOUSIAST TEAM

Het idee om de actie op poten te
zetten, kwam volgens Neyrinck
niet plots uit de lucht gevallen: “Ik
liep al een paar jaar met het idee
om iets voor het goede doel te
doen in het thema volleybal. Toen
ik enkele jaren geleden bij VC
Jong Kuurne kwam, voelde ik
meteen dat ik omringd was door
enthousiaste mensen. Toen ik het
idee hier voorlegde, kwam er dus
al snel veel interesse om de actie
op poten te zetten.”
De opbrengst van het evenement
wordt verdeeld onder twee goede
doelen. Zo zullen zowel het Kan-
kerfonds als de ALS liga een deel
van het geld krijgen. “We zullen
de opbrengst met het hele team
afgeven op de site van De Warm-
ste Week in Kortrijk. Zo willen we
iedereen bedanken die deelneemt
aan onze actie”, sluiten de organi-
satoren af. (JDK)

Dag en nacht smashen voor het goede doel
KUURNE Op zaterdag 26
en zondag 27 oktober
vindt in de sporthal
Smash For Life plaats.
De opbrengst van dit eve-
nement van volleybalclub
VC Jong Kuurne in sa-
menwerking met recrea-
tieve volleybalclub Batoet
gaat integraal naar de
ALS Liga en het Kanker-
fonds.

Pascal Ameye, Franky Debackere, Geert Van Heuverbeke, Tom Neyrinck,

Eveline Van Haverbeke en Joost Coudron. (foto JDK)

KUURNE Alfons Kai (78) werd

geboren in Harelbeke en is over-

leden in Kortrijk. De plechtige

uitvaartdienst vindt plaats op

vrijdag 25 oktober om 9.30 uur in

de kapel van het WZC Heilige

Familie, Gasthuisstraat 24, waar-

na Alfons zijn laatste rustplaats

zal krijgen op de begraafplaats in

Kuurne. (BRU/Begrafenissen

Vanwynsberghe Wim)
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