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Voorwoord

CC Den Hoogen Pad heeft een topjaar achter de rug. Voor de

avond- en familievoorstellingen kregen we bijna een derde meer

bezoekers over de vloer. Eén op drie avond- en familievoorstel-

lingen was ook uitverkocht!

Dit goed rapport was voor de leden van het programmatiecomité

een extra stimulans om opnieuw een boeiend en gevarieerd

programma samen te stellen. Het resultaat van hun speurtocht is

een evenwichtige en boeiende selectie concerten, theaterstukken,

...  voor jong en oud. Zowel modern als klassiek, het humoristische

als het meer ernstige genre, komen aan bod.

Met het programma 2007-2008, dat we in deze brochure met

genoegen aan u voorstellen, hopen we de stijgende trend van het

afgelopen jaar verder te zetten. 

Wij hopen u op één of meerdere van onze voorstellingen te mogen

begroeten!

Anneke Gobeyn, 

voorzitter programmatiecomité

Frank Sierens, 

Schepen van Cultuur



In het muzikale stand-up comedy-programma 'Single Man' gaat Piv

Huvluv, enkel gewapend met een klasfoto, een aftands platen-

draaiertje en een karrenvracht oude vinylplaten, terug naar enkele

markante plaatsen en gebeurtenissen die zijn leven kleurden: het

oervlaams trouwfeest van een klasgenoot, zijn eerste tongzoen,

trouw- en familiefeesten, het Eurovisiesongfestival, Avro's Toppop

op tv met de legendarische Ad Visser, de trauma's van een bedplas-

sende tiener en andere verrassingen. 

Piv Huvluv brengt u naar de verste uithoeken van uw eigen muzi-

kale herinneringen. De grote herkenbaarheid en de gulle lach gaan

hierbij hand in hand. Piv Huvluv staat voor: één man, één micro,

één platendraaier en véél vinyl! Muzikale stand-up comedy zoals u

het nog nooit hebt meegemaakt, hilarisch en swingend tegelijk.

Aansluitend zorgt Piv voor een denderende afterparty!

Piv Huvluv was meerdere keren te gast in de comedy-

programma's 'De bovenste plank' (één) en 'Comedy

Casino' (canvas).

www.pivhuvluv.be

Single Man



COMEDY & MUZIEK

Zaterdag 27 oktober 2007 - 20.30u

Aan de kassa: 12 c - Voorverkoop: 9 c

Met klein abonnement: 8 c - Met groot abonnement: 7 c
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Piv Huvluv en
DJ Afterparty



Ze runt naast haar fulltime-job perfect haar huishouden. Ze

kookt, ze wast en plast, ze zorgt voor de kinderen en toch ziet

ze er geen dag ouder uit dan 20, ze heeft een superlijf en nooit

hoofdpijn... Maar op een dag heeft SUPERVROUW! er genoeg

van... Ze gooit het over een andere boeg. Plotseling draagt ze

lederhosen, ze wordt conciërge van een koekoeksklok, gaat

paaldansen, wordt nachtdiva, godin en gaat op zoek naar haar

superman. 

Wie zijn onze helden van vandaag en waarom kijken we naar

hen op?

De nieuwste one-woman-show 

van Supervrouw De Schepper belooft weer te spetteren:

hilarische stand-ups, om-in-uw-broek-te-piesen-van-het-

lachen acrobatische clownacts en de mooiste liedjes

maken van deze show een absolute must die u - 

als supermens - niet mag missen!

www.elsdeschepper.com

Supervrouw!



CABARET

Zaterdag 17 november 2007 - 20.30u

Enkel in voorverkoop: 18 c

Met klein abonnement: 17 c - Met groot abonnement 16 c

Els De Schepper



In 'ManManMan zkt. Vrouw' gaan Walter Janssens en Bart

Schollaert op zoek naar nieuwe antwoorden op oude vragen

naar wat de mens door het leven drijft, waarom hij op zijn bek

gaat en waarom dat om te lachen is. Originele muziekinstru-

menten en slapsticktaferelen zorgen voor de nodige hilariteit.

ManManMan dat is klank en beeld, afwisselend ingetogen en

extravert. Kermis, circus en een hutje bij de zee. “Als ge lang

genoeg gelooft dat ge een kip zijt, kunt ge dan een ei leggen”?

Een wonderlijke zoektocht naar de ideale vrouw, cabareteske

liedjes en visuele vondsten met de wil als spil. Een vrolijk plei-

dooi voor onverwoestbare eigenzinnigheid. Verrassend, grappig

én ontroerend muziektheater van de  makers van “Wij zijn niet

mooi, maar we bestaan.” 

Met: Walter Janssens en Bart Schollaert

Regie: Koen de Ruyck

Scenografie: Steven Brys

www.manmanman.be

ManManMan zk



CABARET

Vrijdag 30 november 2007 - 20.30u

Aan de kassa: 13 c - Voorverkoop: 10 c

Met klein abonnement: 9 c - Met groot abonnement: 8 c

ManManMan 

kt. vrouw
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Elk jaar opnieuw kijken we allemaal uit naar de komst van de

goede Sint. Vooral omdat we mooie cadeaus krijgen in onze

schoen. Op een goeie dag moeten we wel braaf geweest zijn!

Dat zijn de regels! 

Maar dan krijgt de Sint een brief van een braaf meisje dat al

enkele jaren geen pakjes in haar schoen gevonden heeft. Hoe

kan dat nu? De Sint stuurt zijn Pieten op pad om dit raadsel op

te lossen. Zijn de Pieten goede detectives of bakken ze er niets

van?

De Sint vroeg het RAT om mee te helpen zoeken

naar de pakjes en samen met het publiek maken ze

er een mooie familievoorstelling van. Verpakt met

veel muziek, plezier, sintmagie en interactie.  

Oh, kom toch eens kijken...

Het pakjesmyste



FAMILIEVOORSTELLING

Zondag 2 december 2007 - 15.00u

Toegang: volwassenen: 6 c - kinderen: 4 c

Abonnement niet van toepassing. Kaarten enkel verkrijgbaar in

voorverkoop. Inschrijven kan tot en met 26 november.

Ree-Animasie-Tejater

erie 



In deze donkere kerstperiode zorgt acteur Karel Vingerhoets,

bekend van tv-series als 'Langs de kade' en 'Thuis', voor wat

warmte. In de voorstelling 'Alles zwijgt nu' vertolkt hij kerstver-

halen van onder meer Godfried Bomans, Simon Carmiggelt en

Wannes Van de Velde. Koen De Cauter en Jopie Jonkers zorgen

voor de muziek: een waaier van traditionele kerstliederen van

over de hele wereld.

Een kleurrijk gebreide warme sjaal, voor de 'warme asem in de

koude nacht'.  (Wannes Van de Velde)

Met:

Karel Vingerhoets (spel)

Jopie Jonkers (zang, harp, vlier, speeldoosje,…)

Koen De Cauter (zang, gitaar, klarinet, 

altsaxofoon en altviool)

Alles zwijgt nu



THEATER 

Zaterdag 8 december 2007 - 20.30u

Aan de kassa: 15 c - Voorverkoop:12 c

Met klein abonnement: 11 c - Met groot abonnement: 10 c

Karel Vingerhoets, Jopie
Jonkers en Koen De Cauter



Iedereen kent Axl Peleman als de TV-figuur, de met-zijn-basgi-

taar-vergroeide-muzikant bij Ashbury Faith, AngeliCo,The

Paranoiacs en Camden. Dat Axl Peleman overloopt van de grap-

pige en sappige anekdotes, is ook algemeen geweten. Maar

nog nooit heeft hij zich zo kwetsbaar opgesteld als nu, in zijn

nieuwe theatertournee 'Liekes', waar hij in zijn eigen taal zijn

eigen kleine verhalen brengt. Hij laat de toeschouwer even

binnen in zijn leven en laat iedereen de peperkoeken-Axl

kennen. 

Samen met een percussionist (Ron Reuman) en twee multi-

instrumentalisten (Wigbert en Marc De Boeck) brengt Axl zijn

feel-good muziek. Deze verhalende nummers worden op een

zeer 'eigen-wijze' manier geïllustreerd door frisse animaties,

unieke projecties.

Al deze 'liekes' werden verzameld op cd, die na de

voorstelling te koop wordt aangeboden.

Met:

Axl Peleman

Ron Reuman

Wigbert

Marc De Boeck

www.axlpeleman.be



CONCERT

Zaterdag 26 januari 2008 - 20.30u

Aan de kassa: 15 c - Voorverkoop: 12 c

Met klein abonnement: 11 c - Met groot abonnement: 10 c

Axl Peleman

Liekes
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Met steun van de 

Vlaamse Gemeenschap



De Antwerpse Soulzangeres Sofie, bracht in 2007 haar nieuwe

cd 'Songs in the key of love' uit.  Deze cd werd opgenomen met

'The Beethoven Academy' onder leiding van Dirk Brossé en

brengt de mooiste liefdesliedjes aller tijden. In een intieme

Valentijnsfeer kan u tevens genieten van een uitgebreid koud

buffet.

Of het nu als zangeres van het populaire Trinity was, of

als solozangeres; Sofie schrijft al jarenlang mee aan de

Belgische muziekgeschiedenis. Ze veroverde de

hitlijsten, maar meer nog de harten van het publiek

met haar optredens die staan voor klasse en kwaliteit. 

Songs in the ke



VALENTIJNSVOORSTELLING

Zaterdag 16 februari 2008 - 19.00u

Inclusief uitgebreid koud buffet, 

te reserveren en betalen voor 8 februari 2008.

Enkel voorverkoop: 22 c

Met klein abonnement: 21 c – Met groot abonnement: 20 c

Sofie & So Four

y of love



Voorprogramma - Xander De Rycke

Xander De Rycke is pas 19 jaar. Hij won de prijs 'Homo

Cabarectus 2006'. In typische stand-up-stijl spuit hij zijn erger-

nissen over dagdagelijkse, herkenbare dingen zoals het

openbaar vervoer en station-wc's. Zijn stijl is droog en zijn

observaties zijn raak. Deze jongeling is grappig en beschikt over

een gezonde portie 'je-m'en-foutisme'. Zijn présence en ijzer-

sterke grappen maakten hem tot de winnaar van de allereerste

Comedy Casino Cup.

He's back. Round 2. Be prepared! In zijn tweede soloprogramma

komt Alex Agnew nog harder, nog scherper en nog pikanter uit

de hoek! Gevoelige toeschouwers weze bij deze gewaarschuwd:

geen huisje - heilig of niet - blijft overeind, geen thema onbenut.

'Morimos Solamente' bevat geen theatrale structuur maar kan

het best omschreven worden als anderhalf uur fantastisch

verbaal geweld. 'The World According To Alex Agnew' dus...

“Kick Ass Comedy” (De Morgen)

Productie: Alex Agnew 

Coaching: Fokke Van der Meulen

www.alexagnew.be

Mori



Alex Agnew

mos Solamente
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COMEDY 

Zaterdag 1 maart 2008 - 20.00u

Aan de kassa: 15 c - Voorverkoop: 12 c

Met klein abonnement: 11 c - Met groot abonnement: 10 c



Frank Van Erum en Han Coucke - het cabaretduo Gino Sancti -

brengen met 'Terminaal' een ijzersterke comedyperformance, die

zowel theatraal als muzikaal verrassend uit de hoek komt. In

'Terminaal' beginnen Frank en Han bij het begin: de bevruchting en

de enigste zekerheid: geboren worden om te sterven. En de tijd

daartussen onhandig grijpen naar de hoogste status, met als

ultieme doel: vereeuwigd worden in een standbeeld. Maar het

einde, dat is wat anders. Tussen kunstmatige inseminatie,

depressie, euthanasie, erfeniskwesties en dementie door is de lach

het enige lichtpuntje in de ondraagelijke lichtheid van het bestaan.

Maar mogen we wel lachen? Of zouden we beter huilen? En

waarmee mag Gino Sancti dan wel lachen? Wat maakt het uit,

tenslotte zijn we allemaal... terminaal!

Op televisie zijn Han en Frank regelmatig te zien in

gastrollen (Witse, Flikken, Kopspijkers e.a.) Ze waren

eveneens jarenlang vaste waarden in sitcoms 

(De Kotmadam, Verschoten & zoon), soaps (Thuis) en

kwaliteitsfeuilletons (Stille Waters).

Spel, tekst en regie: Han Coucke en Frank Van Erum

Coaching: Alexander Devriendt en Wouter Berlaen

Regie: Els Trio - Productie: broedbloeders VZW

www.broedbloeders.be - www.ginosancti.be 

We gaan nog lang 



COMEDY

Vrijdag 21 maart 2008 - 20.30u

Aan de kassa: 13 c - Voorverkoop: 10 c

Met klein abonnement: 9 c - Met groot abonnement: 8 c

Gino Sancti

niet dood - terminaal
©
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Ooit moest het er van komen, Jean Blaute en Eric Melaerts gaan

samen op pad. Deze twee boezemvrienden en muziekgekken

spelen een duo-set die een bloemlezing omvat van hun 'Gedeelde

Adoraties'. Werk van hun jazz en bossa-nova helden, liedjes van

hun poulains en vrienden, nieuwe composities van hun weder-

zijds geadoreerde zelf... Een podium vol instrumenten: gitaren,

accordeon, melodica, een pianovleugel en... twee micro's, want

zingen doen ze ook. Zingende muzikanten zingen anders.

Na een succesvolle clubtour vonden Jean en Eric dat er

geen enkele reden was om dit niet over te doen in de

culturele centra, nog steeds dicht bij het publiek, een

avond met veel muziek en muziekjes maar ook een lach

en een traan om bij stil te staan (cfr. Drs. P ). 

Met: Jean Blaute en Eric Melaerts

Gedeelde adora



CONCERT

Zaterdag 19 april 2008 - 20.30u

Aan de kassa: 18 c - Voorverkoop: 15 c

Met klein abonnement: 14 c - Met groot abonnement: 13 c

Jean Blaute en Eric Melaerts

ties
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De jaren vijftig staan momenteel weer volop in de belangstelling.

Het is namelijk in die periode dat de eerste stenen werden gelegd

voor de moderne pop- en rockmuziek. Voor 'Fever of the fifties'

werd daarom op zoek gegaan naar de populaire muziek uit de

jaren '50 en dat bleek veel meer te zijn dan rock and roll… Elvis,

Jerry Lee Lewis en Nat King Cole staan dan ook zij aan zij met Frank

Sinatra, Edith Piaf en zelfs Bobbejaan Schoepen. Een liedje als

'Liefde van Later' bezorgt de toeschouwer een krop in de keel en

meer dan één traantje zal worden weggepinkt bij 'La vie en rose'.

Maar zeker even belangrijk is de glimlach. Bobbejaan Schoepen

eert de 'wipneus en kersenmond' van zijn geliefde en ook van

'Tequila' kan je alleen maar vrolijk worden! 

De voorstelling baadt helemaal in een jaren '50 sfeer; aangepaste

kostuums en decor brengen het publiek onmiddellijk in de juiste

stemming.

Met: Hadewig Kras (zang), Martin Jansen (piano), 

Luc Dekelver (sax & klarinet), Olivier Wery (drums) en 

Luk Michiels (bas)

Kleding: Gabriel Lolos

Artistiek advies: Joris Stesses

Coproductie van “The Magical World Productions” vzw 

en CC Luchtbal
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CONCERT

Zaterdag   17 mei 2008 – 20.30u

Aan de kassa: 14 c – Voorverkoop: 11 c

Met klein abonnement: 10 c – Met groot abonnement: 9 c



TOY STORY 2  19 september 2007

(alle leeftijden / 92 minuten)

Wanneer Andy op zomerkamp is, wordt Woody ontvoerd door

Al, een fanatieke speelgoedverzamelaar. Onder leiding van Buzz

Lightyear komen Meneer Aardappelhoofd, Hamm, Rex en Slinky

in actie in een avontuurlijke en hilarische reddingsmissie... 

OTJE  10 oktober 2007 

(alle leeftijden / 105 minuten)

Otje is een bijzonder meisje dat met dieren kan praten. Ze

woont in hotel Koperwiek samen met haar vader, de driftige kok

Tos. Omdat Tos geen papieren heeft, kan hij na een driftbui

zonder pardon ontslagen worden. Otje en Tos trekken weg van

hotel Koperwiek op zoek naar werk en naar papieren. Daarbij

natuurlijk geholpen door Otjes dierenvrienden.

HARRY POTTER EN DE GEHEIME KAMER 31 oktober 2007

(vanaf 6 tot 99 jaar / 154 minuten)

Na een verschrikkelijke vakantie bij zijn gemene oom en tante

gaat Harry Potter naar de tweede klas van Zweinsteins

Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus. Na alle avonturen

van het vorig schooljaar denkt Harry zich rustig aan zijn lessen -

Toverdranken, Transfiguratie, Bezweringen, Verweer tegen de

Jeugdfilm op woensdag



Zwarte Kunsten - en zijn favoriete sport Zwerkbal te kunnen

wijden. Maar dan hoort hij een mysterieuze stem, vinden er

aanslagen plaats en ontdekt hij een wel heel bijzonder

dagboek...

SHARK TALE  12 december 2007  

(alle leeftijden / 90 minuten)

Oscar is een breedsprakig visje met gigantische ambities. Zijn

zoveelste leugen maakt van hem, tegen alle verwachtingen in,

een grote held. Eerst geloven de andere vissen zijn heldhaftig

verhaal en wordt Oscar met glorie en rijkdom overgoten. Maar

als de waarheid aan het licht komt, keren alle vissen zich tegen

hem. Het wordt voor Oscar een hele opgave om hun vertrouwen

terug te winnen...

CARS 9 januari 2008

(alle leeftijden / 96 minuten)

Lightning McQueen is een ambitieuze nieuweling in de race-

wereld die onderweg is naar de finale van de Pistons Cup in

California. Wanneer hij onverwachts een omweg moet maken

door het slaperige Route 66 stadje, Radiator Springs, ontdekt hij

dat het leven niet om de finishlijn gaat maar om de reis.

Onderweg leert hij ongewone karakters kennen; Sally (een

Met medewerking van
het provinciebestuur
Oost-Vlaanderen



chique Porshe uit 2002), Doc Hudson (een Hudson Hornet uit

1951 met een mysterieus verleden) en Mater (een roestige maar

betrouwbare sleepwagen). Zij helpen Lightning McQueen te reali-

seren dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan prijzen,

reputatie, roem en sponsors.

DE SCHIPPERS VAN DE KAMELEON 6 februari 2008

(alle leeftijden / 100 minuten)

Hielke en Sietse zijn de beroemde tweeling van smid Klinkhamer

uit het Friese dorp Lenten. De twee belhamels hebben één grote

wens: een eigen boot. Hun droom komt uit wanneer een opduw-

boot het pal achter de smederij begeeft... Als het dorp

onverwachts door een zware orkaan wordt getroffen, redt de

tweeling het leven van de dokter die met zijn auto in het water is

geraakt. Deze heldendaad wordt beloond met de motor uit het

wrak. Die kunnen ze dan mooi in hun nieuwe boot monteren!

Vanaf dan beleven de jongens grote avonturen als de schippers

van de Kameleon!

MATILDA   12 maart 2008

(alle leeftijden / 102 minuten) 

Matilda Wurmhout is zes jaar en heel erg slim. Ze kon al lezen

toen ze twee was en inmiddels heeft ze alle boeken van de 

bibliotheek al uit. Haar ouders zijn de domste mensen op aarde:

Jeugdfilm op woensdag



moeder leeft voor het bingospel en vader voor tweedehands

auto's en soms vergeten ze hoe Matilda heet. Op school gaat het

er ook wreed aan toe: juffrouw Bulstronk is een echte dictator.

Matilda komt erachter dat ze over buitengewoon bijzondere

krachten beschikt... en daar laat ze het gemene schoolhoofd en

andere slechte grote mensen lekker van meegenieten!

OVER THE HEDGE  2 april 2008 

(alle leeftijden / 85 minuten)

Als R.J. de wasbeer wordt betrapt op het stelen van voedsel redt hij

zich eruit door het onmogelijke te beloven: binnen de week levert

hij een nieuwe lading voedsel. Een eindje verderop ontwaakt een

groep dieren uit hun winterslaap. Het nieuwe seizoen begint al

meteen met een hoogst onaangename ontdekking. Hun prachtige

bos is een woonwijk geworden. De neurotische schildpad Verne

gaat op onderzoek uit en besluit nadien om nooit meer 'over de

haag' te kruipen. Net dan kruist het pad van R.J. dat van het wanho-

pige groepje. R.J. ruikt zijn kans en overtuigt zijn nieuwe vrienden

ervan dat de woonwijk ongekende mogelijkheden biedt...

HAPPY FEET 14 mei 2008

(alle leeftijden / 87 minuten)

Mumble is een jonge pinguïn, die geboren is in een kolonie van

keizerpinguïns, die hun vrienden en geliefden vinden door te

Films voor kinderen 

Tijdstip: 14.00u - Pauze: 20 minuten

Prijs: 1,5 c



zingen. Mumble kan echter helemaal niet zingen maar hij kan wel

tapdansen! Mumble groeit op en wil maar wat graag aanvaard

worden door zijn medepinguïns. Zijn getapdans maakt hem

echter een buitenstaander waardoor hij de schuld krijgt wanneer

de vis in de zee schaars wordt. Mumble vertrekt dan maar op

avontuur door Antarctica, op zoek naar de waarheid achter de

voedselschaarste...

HARRY POTTER: GEVANGENE VAN AZKABAN            11 juni 2008

(vanaf 6 tot 99 jaar / 140 minuten)

Het is het derde jaar dat Harry Potter naar Zweinstein gaat. Er ligt

een dreiging over Zweinstein en zijn leerlingen: de gevaarlijke

moordenaar, Sirius Zwarts, is ontsnapt uit de gevangenis van

Azkaban. Harry moet de komst van de Dementors beheren die

gestuurd werden om de leerlingen van Zweinstein te

beschermen en hen op de hoogte te brengen van het verschrik-

kelijke verhaal van Sirius Zwarts en zijn verleden...

CHARLOTTE'S WEB   9 juli 2008

(alle leeftijden / 97 minuten) 

Fern heeft het biggetje Wilbur opgevoed tot een flink en vrolijk

varken. Wanneer Wilbur verhuist naar een nieuwe stal, maakt hij

Jeugdfilm op woensdag



een nieuwe vriendin: de spin Charlotte. Hun bijzondere band zet

de andere dieren ertoe aan om ook vrienden te worden. Maar

dan hoort Wilbur dat zijn dagen geteld zijn en enkel een wonder

hem kan redden. Een vastberaden Charlotte, die rotsvast in

wonderen gelooft, weeft woorden in haar web om de boer ervan

te overtuigen dat Wilbur niet zomaar een varken is en dat hij het

redden waard is...

BEESTENBOEL 20 augustus 2008 

(Alle leeftijden /  89 minuten) 

Otis is een zorgeloze koe die graag zingt, danst en mensen voor

de gek houdt. In tegenstelling tot zijn vader Ben, de alom geres-

pecteerde leider van de dieren op de boerderij, en Miles, de wijze

ezel, vindt Otis niet dat de dieren hun menselijke trekjes geheim

moeten houden. Maar dan komt Otis onverwachts zelf aan het

hoofd te staan van de boerderijbewoners. Kan de onbekom-

merde Otis zo'n verantwoordelijkheid aan?

Films voor kinderen 

Tijdstip: 14.00u - Pauze: 20 minuten

Prijs: 1,5 c



CULTUREEL CENTRUM DEN HOOGEN PAD
Adegem Dorp 16B, 9991 Adegem (Maldegem)

Tel.: 050 71 00 21 - Fax: 050 72 04 85
cultureelcentrum@maldegem.be

www.maldegem.be

Praktische info

KAARTEN zijn verkrijgbaar tijdens de kantooruren in CC Den Hoogen Pad of bij 
Toerisme Maldegem. Reserveren kan telefonisch op 050 71 00 21, per e-mail op 
cultureelcentrum@maldegem.be of via het e-loket op www.maldegem.be. Betaling kan via
overschrijving op rekeningnummer 091-0112736-51 van Gemeentebestuur Maldegem, met
vermelding van de titel van de voorstelling en het aantal kaarten.

KORTING van 1 c voor min 26-jarigen en plus 55-jarigen voor de avondvoorstellingen (niet
op abonnementen).

ABONNEMENTEN - Een klein abonnement stel je zelf samen met minimaal 3 vrij te kiezen
voorstellingen. Een groot abonnement stel je zelf samen met minimaal 5 vrij te kiezen voor-
stellingen. De prijzen voor een klein en groot abonnement staan vermeld bij de
voorstellingen.

WEBSITE / MAILINGLIJST stuur uw e-mailadres door naar cultureelcentrum@maldegem.be
of schrijf u in op onze mailinglijst via www.maldegem.be en we houden u via e-mail op de
hoogte van onze voorstellingen. Reserveren kan ook via het e-loket op www.maldegem.be.

OPENBAAR VERVOER - De Belbus heeft een halte aan CC Den Hoogen Pad. Voor meer info
belt u naar 09 210 94 94.

KIJK ACHTER DE SCHERMEN - Groepen of scholen zijn ook welkom in Den Hoogen Pad voor
een geleid bezoek achter de schermen. Voor info of boekingen, bel tijdens de kantooruren
050 71 00 21.

UW MENING - Bel, fax of mail ons uw ideeën!

Bij reservatie worden uw adres en telefoonnummer in ons bestand opgenomen. Dit uitsluitend om u op de
hoogte te houden van onze activiteiten. U kunt uw gegevens steeds opvragen, corrigeren of laten
schrappen, overeenkomstig de wet ter bescherming van de persoonlijke levensfeer van 8.12.92.


