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Voorwoord

Als schepen van cultuur en voorzitter van het programmatiecomité kan ik u 
verzekeren dat ook dit jaar weer naarstig werd gewerkt om u een prachtige en 
evenwichtige selectie uit het culturele aanbod in Maldegem te kunnen brengen. 
Met gepaste trots stellen wij u dan ook in deze seizoensbrochure de program-
matie 2010-2011 van CC Den Hoogen Pad voor. 

De gekende en gewaardeerde formules uit vorige seizoenen zijn gebleven: zo 
gaat CC Den Hoogen Pad ook dit jaar op locatie, zowel met de maandelijkse 
avondfilm, als tijdens het Festival van Vlaanderen op donderdag 7 oktober 2010 
en tijdens het jaarlijkse Concert in ’t Park op 11 juli 2011. En ook de ‘Invite a Friend’-
actie voor jongeren is er nog: bij elke voorstelling waar het logo in de brochure 
vermeld staat, mag een -26-jarige gratis een -26-jarige vriend meebrengen. 
Twee voor de prijs van één als het ware. Tot slot leggen we ook de meerwaar-
dezoeker in de watten: we voorzien bij enkele van onze voorstellingen een inlei-
dende smaakmaker, die net dat tikkeltje extra biedt! 

Neemt u rustig de tijd om de seizoensbrochure door te bladeren. Wij hopen 
alvast dat u ons aanbod in CC Den Hoogen Pad en op locatie zult kunnen smaken 
en verwelkomen u graag tijdens één of meerdere van onze voorstellingen!

Frank Sierens,
voorzitter programmatiecomité,
Schepen van cultuur
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Bekend van tv !

Gili 
Iedereen Paranormaal!

Opgejaagd door de recente mediatsunami van waarzeggers, babyfluisteraars 
en zesde zintuigen, ziet menig gezond medemens de bomen door het bos der 
helderzienden niet meer. Wanhoop, verwarring en radeloosheid maken zich 
meester van de zelfs meest sceptische cynici onder ons! 
Gelukkig duikt in deze apocalyptische tijden een gedreven gids op: Gili! 
Stijlvol fietst hij rond in het mistige universum der paragnosten en doet de 
nevel optrekken rond de Rasti Rostelli’s en Jomandas van deze wereld. Op een 
geslepen manier geeft hij mediums een koekje van eigen deeg. Dié hadden ze 
niet zien aankomen!
‘Iedereen Paranormaal’ is de verbluffende en bij wijlen hilarische nieuwste 
productie van Gili. In deze zeer interactieve voorstelling verrast Gili niet alleen 
zijn publiek maar verbazen de toeschouwers ook zichzelf! Of wat zou ù zeggen 
als ù plots de gedachten van een zaalgenoot kon lezen?

Gili (aka Lieven Gheysen) brengt een hilarische mix van absurditeiten en visuele 
comedy en behoort hiermee al jaren tot het kruim van de Vlaamse Comedy. In de 
voorbije jaren was Gili een graag geziene gast in tal van cultuurcentra, comedy-
festivals, schouwburgen en feestzalen, op stoom- en supersnelle treinen, vlieg-
tuigen, cruises en in De Laatste Show. Met zijn unieke mix van comedy en magie 
toerde Gili de voorbije jaren van Praag tot New York, van de Schotse Highlands 
tot in de Sahara!

Tekst & spel | Lieven Gheysen

Techniek | Alexander Ronsse

Productie & Management | Chris Verhaeghe / Surpluz vzw

www.gili.be

ADK 16 euro | VVK 13 euro | KABO 12 euro | GABO 11 euro

za 2 okt 2010 | 20.30u
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Festival van Vlaanderen
Geld Macht Musik 
Muziek voor de familie Fugger 
Zuid-Duitsland broeit en bloeit in de vroege 16de eeuw. In de steden treden immers 
de handelaarsfamilies als nieuwe macht naar voor. Eén van de protagonisten in dit 
verhaal is de familie Fugger. Dit bankiersgeslacht domineert vanuit het Zuid-Duitse 
Augsburg niet enkel de Europese zakenwereld, ook in het culturele leven laat de 
familie zich gelden. 

Wat de muziek betreft tonen de Fuggers zich uitzonderlijke mecenassen. Ze halen 
de bekendste componisten van hun tijd naar de rijksstad en verzamelen prachtig 
verluchte handschriften en muziekdrukken. Hun bibliotheek zal later de basis 
vormen van de Beierse Staatsbibliotheek en de Weense Nationale Bibliotheek. 
Daarnaast hecht de familie groot belang aan de muzikale opvoeding van haar 
kinderen, waarvoor ze de beste musici engageert. Raimund Fugger de Jongere (1528-
1565) bouwt een hallucinant grote en waardevolle instrumentenverzameling uit, 
waartoe ook een ongewoon groot blokfluitconsort behoort. Talrijke componisten 
betoonden eer aan de Fugger familie door composities en muziekdrukken aan hun 
gulle weldoeners op te dragen. 

Uit dit uitzonderlijke, rijke repertoire maakte B-Five een boeiende selectie: virtuoze vari-
aties van Antoine Brumel, zinnelijke liederen van Ludwig Senfl, prachtige chansons van 
Josquin Desprez, opzwepende dansen uit alle uithoeken van Europa. Kortom, een „Best 
Of-Verzameling“ van de muziek zoals ze in het Augsburg van de Fuggers weerklonk.

Met verfijnd samenspel, bruisende virtuositeit en spannende concertprogramma’s 
heeft B-Five in korte tijd naam gemaakt in de muziekwereld. Een reputatie die het 
ensemble elk concert opnieuw met flair blijft waarmaken. 
De leden zijn afkomstig uit verschillende Europese landen en dit internationale karakter 
kenmerkt B-Five. Hun individuele specifieke achtergrond en persoonlijkheid draagt bij 
tot de muzikale veelzijdigheid van het ensemble.

ADK 15 euro | VVK 12 euro | KABO 11 euro | GABO 10 euro

Het concert vindt plaats op locatie in de Sint Barbarakerk,  
Deken De Fonteynestraat 1, 9990 Maldegem

Co
nc

er
t

do 7 okt 2010 | 20.30u
met smaakmaker (gratis inleiding)
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Janine Bischops en  
Saartje Vandendriessche
Den Oorlog
Janine Bischops en Saartje Vandendriessche bouwen in ‘Den Oorlog’ een feestje waar je 
goesting van krijgt. En het is om te lachen, want gebaseerd op de oudste komedie ter 
wereld: ‘Lysistrata’. In 411 voor Christus wisten vrouwen immers al wat ze nodig hadden 
om te overleven: gevoel voor humor.

‘Den Oorlog’ is een pittige herwerking van de tekst van blijspeldichter Aristophanes uit 
411 voor Christus waarin de Griekse vrouwen een seksstaking houden om de mannen 
tot een vredesakkoord te dwingen voor de aanslepende oorlogen. Het stuk is al ontel-
bare keren opgevoerd en blijft actueel. Zo haalden de Keniaanse vrouwen onlangs 
uit ‘Lysistrata’ de inspiratie om zelf tot een seksstaking over te gaan in een politieke 
kwestie. Peter Perceval schreef een eigenzinnige hedendaagse bewerking op het lijf 
van Bischops en Vandendriessche en het is om goesting van te krijgen! Janine Bischops 
en Saartje Vandendriessche vertellen met veel plezier de geschiedenis van de Griekse 
vrouwen, maar geven ook commentaar over hoe het er vandaag de dag aan toe gaat 
tussen mannen en vrouwen. De twee actrices staan sterk in hun schoenen en deinzen 
er niet voor terug hun mond open te trekken en vrijuit te praten over seks, goesting, 
lust, verlangen en geweld. De vrouwen van Griekenland zullen hun benen niet spreiden 
zolang de mannen hen niet van de oorlog bevrijden! En omdat theater in het oude Grie-
kenland altijd een aanleiding was voor een feest, beloven Bischops en Vandendriessche 
het publiek in feeststemming en met heel veel goesting de zaal uit de sturen. 

Met | Janine Bischops - Saartje Vandendriessche

Tekst & regie | Peter Perceval

www.driepees.be

ADK 17 euro | VVK 14 euro | KABO 13 euro | GABO 12 euro

Th
ea

te
r

za 23 okt 2010 | 20.30u
met smaakmaker (gratis inleiding) om 20.00u Fo

to
: ©

 F
ili

p 
N

au
dt

s

10 Cultureel Centrum Den Hoogen Pad | Programma 2010 | 2011 Cultureel Centrum Den Hoogen Pad | Programma 2010 | 2011 11



Klutske meespeel-
kindertheater
Psst! Kijk! Waaw!

De wekker loopt af… Pssst!
Klutske komt slaperig het podium op, in pyjama… Kijk!
Licht gaat aan… Waaw!
Klutske kijkt in de spiegel.
Er klopt iets niet.
Hij trekt op een ongewone manier zijn kleren aan.
Hé wacht even, Klutske heeft nog geen schoenen.
Probleem.
Hij heeft hulp nodig van de kinderen.
Veel kinderen.
Klutske heeft beloofd aan Sinterklaas dat hij hem zou ophalen  
om samen feest te vieren in “Den Hoogen Pad”.
Helemaal vergeten.
“Vliegensvlug” gaat hij de Sint halen (zie foto).

Kunnen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten jou ook verwachten?
Zij brengen vast iets lekkers mee!

VVK 5 euro

Aangezien we voor alle kinderen een presentje voorzien is reserveren vooraf noodzakelijk. 
Inschrijven kan tot woensdag 1 december 2010.

za 4 dec 2010 | 15.00u

Foto: “Vliegend Klutske” © www.mastershoot.be
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Wim De Craene, 20 jaar later
Op 14 september 1990 verliest Vlaanderen met Wim De Craene één van zijn grootste en 
meest legendarische singer-songwriters. Twintig jaar later blijkt de erkenning voor zijn 
oeuvre groter dan ooit. De Craenes liedjes zijn alom aanwezig op radio en tv en ontzet-
tend populair bij het grote publiek. Klassiekers als ‘Rozane’, ‘Kristien’, ‘Breek Uit Jezelf’ en 
‘Tim’ blijven de dag van vandaag waardering vinden bij jong en oud.

Twintig jaar na zijn plotse overlijden eren een uitgelezen cast aan artiesten en muzi-
kanten Wim De Craene met een bijzondere tournee doorheen Vlaanderen. Naast 
beklijvende performances zal er nooit eerder verschenen beeldmateriaal geprojecteerd 
worden. Gelijklopend met deze concertreeks komt er ook een CD verzamelbox uit. Dit is 
hét definitieve eerbetoon aan Wim De Craene en zijn muzikale nalatenschap.

Op initiatief van zoon Ramses De Craene verzamelen zich een schare gelijkgestemde 
artiesten rond deze hommage. Della Bosiers zong samen met Wim De Craene het 
nummer ‘Mensen van 18’ Andrea Croonenberghs haalde in 2007 met ‘Rozane’ zilver in 
de liedjeswedstrijd ‘Zo is er maar één’. Verder is er Lander, Mira, en Tom Van Landuyt. 
Dichter bij de bron kun je niet komen. 

Met | Andrea Croonenberghs - Mira - Della Bosiers - Lander Vervaet - Tom Van Landuyt

Muzikanten | Ramses De Craene, keyboard en presentatie | William Souffreau, gitaar | Mark De Boeck, 

arrangementen, piano, keyboard, sax, cello | Raf Helsen, drum en percussie | Peter Verhaegen, bas | 

Wigbert, gitaar

Regie | Frans van der Aa

Productie | De Muziekfaktorij

www.demuziekfaktorij.be – www.wimdecraene.net

ADK 25 euro | VVK 22 euro | KABO 21 euro | GABO 20 euro
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za 11 dec 2010 | 20.30u

Andrea Croonenberghs, 
Della Bosiers, Mira, Lander, 

Tom Van Landuyt en Wigbert
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Foto: © Eugene Hertoghe

Nigel Williams 
Geloof mij
‘Geloof mij!’ is de vierde volavondshow van stand-up comedian Nigel Williams. 
Na ‘Penismonoloog’, ‘Terrorist’ en ‘Democlash’ is de sympathieke Belgische Brit 
terug met een hilarische voorstelling waarin hij de godsdienstwaanzin in het 
vizier neemt.  Moet ons leven op aarde per se zin hebben of kunnen we gewoon 
genieten zonder schuldgevoel? Zijn we een onderdeel van één of ander goddelijk 
plan of zijn we een toevallig nevenproduct van kosmische botsingen en een big 
bang? Is er wel een God? Zo ja, dewelke? Dieu of Darwin? Evolutie of Evangelie? 
Spiritualiteit, creationisme, intelligent design, new age en vooral de de JCI’s 
(Joden, Christenen, Islamieten), niets ontgaat Nigel Williams. Alles wordt uitge-
beend en onder de microscoop van de humor gelegd. Zonder individueel te schof-
feren, fileert Nigel Williams in deze voorstelling de drie wereldgodsdiensten. 
De mens is wanhopig op zoek naar de zin van het leven en klampt zich vast aan 
spirituele verzinsels en religieuze voorschriften. Toch is de dood het enige waar we 
zeker van zijn. Een zware voorstelling over de godsdienstwaanzin van vandaag? 
Dan ken je Nigel Williams nog niet.
Kom kijken en lachen, anders zal tegenspoed en ongeluk uw lot zijn. Geloof mij! 
Tijdens deze voorstelling zijn geen lange tenen in de zaal toegelaten. 

“De beste comedyshow van het jaar” De Standaard “Williams lanceert een duidelijke bood-

schap, brengt ongezouten meningen en vermakelijk foute grappen. (...) Met Geloof Mij! brengt 

Williams intelligente maatschappijkritiek” De Morgen “Ik noem Williams de enige komiek die 

nog echt zijn nek durft uit te steken (...) niemand heeft mij het afgelopen jaar harder doen 

lachen” P-magazine

 
Met | Nigel Williams

Teksten & regie | Nigel Williams

Productie | Take The Mic vzw

www.nigelwilliams.be

ADK 17 euro | VVK 14 euro | KABO 13 euro | GABO 12 euro
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za 15 jan 2011 | 20.30u
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Toeac
Adembenemend mooi

aperitiefconcert
Accordeonduo Toeac wordt gevormd door de Nederlandse muzikanten 
Pieternel Berkers en Renée Bekkers. De twee dames staan garant voor een 
theatraal en indringend optreden. Al eerder traden ze op in De Wereld 
Draait Door op VARA waar ze ode brachten aan Jan Wolkers.

Recensenten zijn unaniem lovend
Bekkers en Berkers raakten steeds precies de goede snaar bij het publiek, dat adem-

loos de verrichtingen van het duo volgde. Toeac zorgde helemaal voor een brok in de 

keel bij een aantal bezoekers door Adios Nonino te brengen. Je kon na het stuk even 

een speld horen vallen. (Het Parool)

Maar bovenal bracht het jonge accordeonduo Toeac een zo indrukwekkend concert 

ten gehore, dat het publiek werkelijk van begin tot eind gefascineerd aan de stoel ge-

kluisterd zat. Met sympathieke uitstraling en kundigheid vertaalden zij de intenties 

van verschillende componisten naar hun eigen belevingswereld. (BN De Stem)

Als ze het podium opkomen zien ze er vertederend uit, de twee tengere meisjes met 

hun grote accordeon van maar liefst vijftien kilo. Maar zodra de eerste noten klin-

ken blijkt dat ze meer in hun mars hebben dan een schattig stukje muziek; de zaal 

vult zich met een indringende klank, het café aan de haven is verder weg dan ooit. 

(Trouw)

ADK 12 euro | VVK 9 euro | KABO 8 euro | GABO 7 euro

zo 16 jan 2011 | 11.00u
met smaakmaker (gratis inleiding) om 10.30u

Foto: © Kuppens Fotografie Gemert

Toeac prikkelt de zinnen  
en speelt vol passie 
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Chris Lomme duikt in de werken van Gezelle, Baudelaire, De Coninck en zoveel anderen. 
Maar je komt er vooral achter welke verzen haar raken of een aparte betekenis hebben. 
Speciaal voor deze reeks laat Chris zich begeleiden door Geert Waegeman. Hij draait al 
jaren mee met het muziektheatergezelschap Braakland/Zhebilding maar is vooral ook 
actief als componist, muzikant en arrangeur . Hij is ook oprichter van Cro Magnon, één 
van Vlaanders cross-over pioneers die de “Urban Chamber Music” uitvonden. 
Daar waar Chris Lomme vooral de kracht bezit om gevoelens “te zeggen” plaatst Geert 
Waegeman de muzikale punten en komma’s. 

ADK 12 euro | VVK 9 euro | KABO 8 euro | GABO 7 euro

Iedereen die een kaartje koopt voor deze voorstelling ontvangt sowieso een gratis ticket voor 
gedichtendag 2011! (meer info zie hieronder)

Po
ëz

ie

za 22 jan 2011 | 20.30u

Foto: © Stephan Vanfleteren

do 27 jan 2011 | 20.00u

Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Ieder jaar op de laatste 
donderdag van januari, staat poëzie een dag lang in het zonnetje. Sinds drie jaar gaat 
ook in Maldegem deze dag niet onopgemerkt voorbij. Zo wordt telkens De Poëzieprijs 
van Maldegem gelanceerd en worden de volgende poëziepanelen van De Poëzieroute 
van Maldegem met de winnende gedichten van de voorgaande Poëzieprijs onthuld. Voor 
editie 2011 brengt Herman Leenders ook een aantal van zijn gedichten, die zich situeren op 
enkele archetypische locaties in Maldegem. Tussendoor kunt u genieten van de 6-koppige 
swingband ‘The Jacquelines’, die eigen swingcomposities brengt in de muzikale traditie 
van de Andrews Sisters uit de jaren ’40. Verrassend en prettig gestoord!

Bezetting | Zang | Iris Berardocco, Eva Buchmann, Sara Raes | Piano | Stijn Wauters (talent van eigen 

bodem) | Contrabas | Fre Madou | Drums | Jelle Van Giel

GRATIS, reservatie is noodzakelijk en kan via het loket van CC Den Hoogen Pad.

Chris Lomme en  
Geert Waegeman 
Mijn leven langs poëzie om
Onder de titel ‘Mijn leven langs de poëzie om’ brengt Chris Lomme een programma dat 
het resultaat is van een jarenlange rijping. De poëzie is de taal bij uitstek om het onzeg-
bare te zeggen. Liefde drukken we vaak uit in een gedicht. We zoeken troost tussen de 
verzen. Het doet ons lachen of wenen, maar één ding staat vast: poëzie bindt. 
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Erik & Sanne 
Valentijnsvoorstelling
En het werd zomer…
Zomer 1990.

Een hele zomer lang stonden ze op nr. 1 van alle hitparades in België. Vijf-
enzeventigduizend platen werden er verkocht van “Veel te mooi”, alleen in 
Vlaanderen...

Erik had zijn sporen verdiend bij Johan Verminnen en Raymond van het Groe-
newoud en was op dat moment zelf al een gevestigde waarde in Vlaanderen. 
Sanne nam haar eerste plaatje (Veel te mooi) op samen met Erik.

Erik, toen 38 en Sanne,17: een paar dat tot ieders verbeelding sprak. En in de 
jaren die volgden, bleven de hits en gouden en platinum platen maar komen.

2010 wordt een heus feestjaar. Alles staat dan in het teken van ‘20 jaar’. Erik 
en Sanne live is – zeker sinds ze werken met hun fantastische zigeunergroep 
‘Parfum Tzigane’ – steeds een feest voor oog en oor. Hun stemmen klinken 
nog even mooi samen en ze hebben nog altijd evenveel plezier in ‘samen 
muziek maken en mensen raken’. En dat hoor je…

www.erikensanne.be

Nieuwe cd ‘Vertrouwen’ met 12 nieuwe, prachtige, tijdloze nummers werd onlangs voor 

meer dan 13 000 verkochte exemplaren bekroond met GOUD.

VVK 25 euro | KABO 24 euro | GABO 23 euro

De voorstelling wordt voorafgegaan door een maaltijd in buffetvorm vanaf 19.00u (in 
de prijs inbegrepen). Reserveren vooraf is noodzakelijk en kan tot maandag 7 februari 
2011. Groepen vanaf 8 personen kunnen een aparte tafel reserveren.
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Pascale Platel 
’t Is al wa beter
Dit jaar staat ze een kwarteeuw in het vak. Ze brak in 1998 door met de 
hilarische theatermonoloog ‘De koning van de paprikachips’ en werd 
meteen de Koningin van het Kindertheater. Daarna schreef ze nog veel 
opmerkelijke theaterstukken en onewomanshows met intrigerende 
titels. Ze is echte theatermadam , maar ook op het kleine scherm komt 
ze geregeld piepen: De Laatste Show, jurylid bij Junior Eurosong en begin 
2009 speelde ze Sofia in de VTM-serie ‘Jes’. 

Maar nu is er haar nieuw stuk “t’Is al wa beter”. Voor de eerste maal 
schrijft Pascale niet voor zichzelf maar legde ze haar lot als actrice in de 
handen van iemand waarvan ze verwacht dat hij haar kan bedienen zoals 
ze graag gediend wordt. En zo heeft theatervakman Dirk Pauwels, die niet 
de gewoonte heeft het risico te schuwen, met veel goesting een schone 
monoloog geschreven, Pascale waardig.

“’t Is al wa beter” gaat over kleine obstakeltjes die resulteren in grote frus-
traties, over de onbetamelijke vreugde van het spelen, en de angst om 
daar niet in te slagen, over trauma’s, fobieën en allerhande onhebbelijk-
heden die het leven soms zo lastig maken. Zoals de huisjesslak haar slijm-
spoor trekt, zo draagt een mens het zilverspoor van het verleden mee. Het 
is allemaal zo gemakkelijk niet, maar ge moet blijven proberen. “’t Is al 
wa beter” gaat over het leven zoals we het krijgen en hoe we het verder 
verwerven.

Tekst & regie | Dirk Pauwels

ADK 12 euro | VVK 9 euro | KABO 8 euro | GABO 7 euro
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Zaki, Annelies Brosens, 
Roeland Vandemoortele,  
Axl Peleman, Ron Reuman,  
Jan Hautekiet en  
Marc De Boeck
Histrylogie – One-Hit Wonders
Wanneer we “One-Hit Wonder” zeggen, komt er spontaan een eindeloze opsom-
ming van “ken-je-deze nog”? Zaki kent ze nog... en is graag uw gids van deze 
avond!

Enkele seizoenen geleden bracht compagnie Maandacht al The History of Singer-
songwriters, Jazz en Soul naar de zalen. Gezien succes om een traditie vraagt, 
maakt Zaki samen met Ron Reuman graag een vervolg op deze Histrylogiereeks. 
Het concept blijft behouden: een verteller, die zich verdiept heeft in dat thema, 
neemt het publiek mee langs een aantal legendarische ankerpunten binnen het 
belichte genre. Het wordt een toegankelijke, amusante avond vol weetjes en 
anekdotes gebracht door dé man die Vlaanderen naar plaatjes leerde luisteren.

De band die zich passioneel onderdompelt in deze eendagsvliegen van de muziekindustrie, 

bestaat uit: Annelies Brosens (Laïs) - zang | Roeland Vandemoortele - gitaar/zang | Axl Peleman 

- bas/zang | Ron Reuman - drums | Jan Hautekiet - keyboards | Marc De Boeck - accordeon/sax/

cello/keyboards

 
www.histrylogie.be 

ADK 23 euro | VVK 20 euro | KABO 19 euro | GABO 18 euro

Co
nc

er
t

za 12 maa 2011 | 20.30u
Fo

to
: ©

 M
aa

nd
ac

ht

26 Cultureel Centrum Den Hoogen Pad | Programma 2010 | 2011 Cultureel Centrum Den Hoogen Pad | Programma 2010 | 2011 27



Piv Huvluv
Bed, bad, brood
Niet alleen tijdens de zomerfestivals (Klein Tokyo, Theater aan Zee, 
Dranouter…) maar ook in de cultuurcentra is deze show een overdonde-
rend publiekssucces ! 

In ‘Bed, bad, brood’ gaat Piv compléét loos. Hij graaft weer ongegeneerd 
in zijn eigen leven. Piv zingt de blues, vertelt over zijn lagere schooltijd, 
trotseert een stalker, “belicht” Bredene, bezoekt rommelmarkten, pleegt 
zinloos geweld en wast zich tot slot in complete onschuld.

‘Bed, bad, brood’ is een humoristische trip die het begrip stand-up vér 
overstijgt! De kracht van Piv Huvluv schuilt in zijn originaliteit en de 
herkenbaarheid. Piv is een comedian waarmee je sympathiseert. Zijn 
specialiteit is de interactie met het publiek. Met andere woorden: comedy 
uit het beste vat getapt !!! Een show die opnieuw ferm op de lachspieren 
werkt maar ook aan de ribben kleeft. 
Een feel good-show van de bovenste plank

 “Een onderhoudende voorstelling…Het zijn de terloopse wijsheden die Piv spuit die 

charmeren. Hij voelt zich in zijn sas op het podium. Hij schuwt het brede gamma van 

comedy en vertelcabaret tot fysieke humor niet.” (DE MORGEN over zijn vorige show 

“Single Man”)

Piv Huvluv zat in elk van de 5 reeksen “Comedy Casino” (Canvas). Zijn 
“Single Man”-tournee (3 seizoenen!) kende heel wat uitverkochte voor-
stellingen.

Na de voorstelling ‘Bed, bad, brood’ transformeert Piv spontaan in DJ 
Afterparty en swingen we er op los.

ADK 12 euro | VVK 9 euro | KABO 8 euro | GABO 7 euro
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za 26 maa 2011 | 20.30u

Foto: © Peter Verplancke
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Koor & Stem vzw 
en Ishtar
Zingen tot morgenvroeg
ZINGEN TOT MORGENVROEG brengt mensen samen op het ritme 
van de muziek en laat je kennismaken met het plezier van het samen 
zingen. 

Koor&Stem (de organisatie voor vocale muziek in Vlaanderen) stelde 
een programma samen met koorbewerkingen van volksliederen, 
kinderliederen en bekende kleinkunstnummers – sterke meezingers 
van Raymond van het Groenewoud, Wannes van de Velde, Jan De 
Wilde, Clouseau en Laïs. De groep Ishtar begeleidt en brengt ook een 
selectie van de eigen nummers. 

Iedereen kan actief meedoen aan dit unieke evenement. Zingen tot 
morgenvroeg is een samenzangproject voor iedereen die graag en 
met plezier samen wil zingen: kinderen, jongeren, ervaren koorzan-
gers en amateurs. De liedjes klinken bekend in de oren en kunnen dus 
heel gemakkelijk meegezongen worden met Ishtar en de aanwezige 
koren. 

www.koorenstem.be

GRATIS, reservatie is noodzakelijk en kan via het loket van CC Den Hoogen Pad.
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za 30 apr 2011 | 20.30u
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Foto: © Cécile Fourage

Agora 
Het Paard van Blauw
Een familievoorstelling over nostalgie voor het héle gezin.
Zowel kleuter als overgrootopa genieten van dit officiële gezelschap van 
de Duitstalige Gemeenschap in België.
Zij spelen voor u ‘Het Paard van Blauw’ in perfect verstaanbaar Neder-
lands.
 
Voor deze voorstelling bouwen ze een stemmig dorpszaaltje in onze zaal.
Helemaal in het blauw.
Je zit als publiek zo dichtbij dat je het gevoel krijgt dat de acteurs en muzi-
kanten alleen voor jou spelen.
Een jonge vrouw vertelt je verhalen over haar kindertijd met opa, verhalen 
over paarden.
Maar op een dag valt opa weg.
Zijn verhalen zijn gebleven.
 
De scène verandert in een speeltuin, een rivier, een prachtige weide met 
blauw gras, een hele stal met hobbelpaarden.
 
Geniet van “Het Paard van Blauw”.
Boek snel want de plaatsen zijn beperkt.

www.agora-theater.net 

ADK 12 euro | VVK 9 euro | KABO 8 euro | GABO 7 euro

Tijdens deze familievoorstelling mogen onze jongste toeschouwers (-12 jaar) 
gratis komen kijken mits begeleiding.
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za 7 mei 2011 | 16.00u
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Film 
2010-2011

Concert in ’t park
CC Den Hoogen Pad gaat vreemd
Voor velen is 11 juli een dag als alle andere. Nochtans is het dan de Vlaamse Feestdag. 
In Maldegem word dit alvast op gepaste wijze gevierd, niet binnen de muren van het 
CC, maar op locatie met een “Concert in ’t park”. Naar jaarlijkse traditie staat tijdens dit 
concert het Nederlandstalige lied centraal. 
De gelegenheid wordt ook aangegrepen om bekend te maken wie de titel van “Cultu-
reel Ambassadeur van Maldegem” gedurende het komende jaar zal dragen. Deze titel 
wordt toegekend aan die persoon, die zich het afgelopen jaar of de afgelopen jaren op 
cultureel of sociaal-cultureel vlak bijzonder verdienstelijk maakte, en/of uitzonderlijke 
of innoverende initiatieven realiseerde, die een duidelijke band hebben met Maldegem 
en bijdroegen tot de (culturele) uitstraling van onze gemeente. Met dit initiatief willen 
de cultuurraad en het gemeenbestuur blijk geven van hun waardering voor de gele-
verde inspanningen. 
Tevens wordt bekend gemaakt wie “De poëzieprijs van Maldegem - editie 2011” in de 
wacht sleept. 
Zoals het hoort wordt deze 11 juliviering afgesloten met een feestelijke receptie.

Waar | tuin achter huis Wallyn, Marktstraat 10, 9990 Maldegem

Meer info | cultuurdienst, 050 72 89 79, cultuurdienst@maldegem.be

www.maldegem.be/cultuurnieuws

maa 11 juli 2011
vanaf 10.30 u
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Jeugdfilm
Ook dit seizoen is er weer een maandelijkse jeugdfilm in CC Den Hoogen 
Pad! Deze film begint telkens om 14.00u, halverwege wordt er een korte 
pauze voorzien. Prijs per toeschouwers is 1,5 euro. Gelieve er op te letten 
dat kinderen jonger dan 8 jaar niet zonder begeleiding in de zaal mogen.

Met medewerking van 
het provinciebestuur Oost-Vlaanderen

Alvin & the Chipmunks 2
> woensdag 15 september 2010 – alle leeftijden – 116 min.

Alvin en de Chipmunks zijn terug! Na hun schitterend carrière als muzieksterren, 

hebben Alvin en zijn broertjes, Theodore en Simon, opnieuw een normaal leven waarin 

ze naar school gaan zoals ieder ander kind. Maar de school brengt andere uitdagingen 

met zich mee die nog indrukwekkender zijn dan het podium zelf: de rivaliteit met de 

andere studenten, de sportlessen en natuurlijk... de meisjes.

Fly me to the Moon
> woensdag 13 oktober 2010 – alle leeftijden – 85 min.

„Fly me to the Moon‟ vertelt het verhaal van 3 jonge vliegjes die stiekem met de astro-

nauten Armstrong, Aldrin en Collins meevliegen op de eerste vlucht naar de maan. De 

film neemt het publiek mee op een ruimteavontuur en laat nieuwe generaties kennis-

maken met ruimtevaart en de historische belevenissen van de Apollo 11 missie. Slechts 

12 mensen hebben ooit op de maan gewandeld, samen met 3 vliegjes en JIJ ! 

Up
> woensdag 17 november 2010 – alle leeftijden – 95 min. 

‘Up’ vertelt het grappige verhaal van de 78-jarige ballonnenverkoper Carl Fredricksen, die 

er altijd al van droomt een groot avontuur te beleven. Die droom gaat eindelijk in vervul-

ling wanneer hij duizenden ballonnen aan zijn huis bevestigt en zo naar de Zuid- Ameri-

kaanse wildernis vliegt. Hij ontdekt echter te laat dat onverwachts ook zijn grootste 

nachtmerrie mee op reis gaat: het overenthousiaste 8-jarige padvindertje Russell.

Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs
> woensdag 8 december 2010 – alle leeftijden – 112 min.

Onze helden zijn terug in een ongelofelijk avontuur. Scrat probeert nog steeds 

om zijn noot te vangen, Manny en Ellie wachten op de geboorte van hun mini-

mammoet, Sid de luiaard voelt ook de drang om een gezin te stichten en Diego 

de sabeltandtijger vraagt zich af of zijn vrienden hem geen “softie” maken. In een 

poging om de ongelukkige Sid te redden, waagt de bende zich in een mysterieuze 

ondergrondse wereld waar ze oog in oog komen te staan met dinosaurussen. 

Fantastic Mr. Fox
> woensdag 12 januari 2011 – alle leeftijden – 87 min.

Mr. en Mrs. Fox hebben een idyllisch leven samen met hun zoon Ash en hun jonge 

neefje Kristofferson, die bij hen logeert. Na twaalf jaar te hebben genoten van dit 

rustig familieleven, brengt het gezapige bestaan plots het wilde dier in Mr. Fox 

opnieuw naar boven. Hij haalt al gauw weer zijn oude streken uit als stiekeme 

kippendief. Hierdoor brengt hij niet alleen zijn geliefde gezinnetje, maar ook de 

gehele dierengemeenschap in gevaar.

Monsters vs. Aliens
> woensdag 9 februari 2011 – alle leeftijden – 93 min.

Susan Murphy uit Californië wordt op haar trouwdag pardoes bedolven onder 

klodders ruimtebrij van een meteoor en verandert in een monster. Ze wordt 

gevangen genomen door het leger en sluit zich aan bij een geheime organisatie. 

Wanneer de aarde wordt aangevallen door buitenaardse wezens, moet ze het 

samen met de andere monsters tegen de indringers opnemen.

De prinses en de kikker
> woensdag 9 maart 2011 – alle leeftijden – 97 min.

Kikker Naveen is ten einde raad. Wanneer hij in de roemruchte Jazz Periode in 

New Orleans de jonge Tiana op een gemaskerd bal tegenkomt, ziet hij haar aan 

voor een prinses. Hij denkt onmiddellijk aan het sprookje waarbij een prinses een 

kikker kust en deze weer man wordt. Naveen belooft Tiana een eigen restaurant 

als zij hem kust. Maar omdat Tiana geen prinses is, verandert nu ook zij in een 

kikker… 
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Winnetoons en de schat van het Wilde Westen
> woensdag 13 april 2011 – alle leeftijden – 72 min.

Arizona 1869. De New Yorkse weesjongen Bobby en zijn beste vriend, de rat Winchester, 

komen in het Wilde Westen aan met een kaart van een verborgen goudschat op zak. 

Wanneer de gewetenloze Kolonel Brinkley weet krijgt van hun geheim kidnapt hij Bobby 

en Nscho-tschi (de zus van Winnetou). Winnetou en Old Shatterhand zetten de achtervol-

ging in en Bobby beleeft het avontuur van zijn leven!

Het Regent Gehaktballen
> woensdag 11 mei 2011 – alle leeftijden – 89 min.

Een prima leven hebben ze in het stadje Chewandswallow: als het regent, regent het soep 

en vruchtensap, als het sneeuwt, sneeuwt het aardappelpuree en als het stormt, vallen 

de gehaktballen zo in je mond. Maar wat gebeurt er als het weer uit de hand loopt?

Arthur en de Minimoys
> woensdag 8 juni 2011 – alle leeftijden – 95 min.

Zoals elk jaar logeert de tienjarige Arthur bij zijn grootmoeder. In de bibliotheek van zijn 

opa, die vier jaar eerder mysterieus verdween, vindt Arthur een kaart met de weg naar het 

land van de Minimoys, kleine sprookjesachtige wezentjes. Hij pakt zijn boeltje en vertrekt 

op reis. Want de legende wil dat er in het land van de Minimoys een schat verstopt is.

Suske & Wiske en de Texas Rakkers
> woensdag 13 juli 2011 – alle leeftijden – 85 min.

In het Texaanse stadje Dark City broedt de gemaskerde boef Jim Parasijt op een duivels 

plan: de wereldbevolking verkleinen met een Indiaans toverpoeder en voor eens en voor 

altijd “de grootste” zijn! Eén van zijn eerste slachtoffers, Ranger Tom, de leider van de Texas 

Rangers, slaagt er echter in om te ontsnappen en roept de hulp van Suske & Wiske in!

Toy Story 3
> woensdag 17 augustus 2011 – alle leeftijden – 95 min. 

Woody, Buzz en Co. komen terug in een gloednieuw verhaal, want er is veel gebeurd sinds 

we Andy’s speelgoed hebben verlaten in Toy Story 2. Andy is ouder geworden en staat op 

het punt om te gaan studeren. Het speelgoed is gespannen en zenuwachtig want wat 

gaat er met hen gebeuren nu Andy weggaat? 

Avondfilms op locatie
Ook dit seizoen verwelkomen wij u voor de maandelijkse avondfilm graag in 
het centrum van Maldegem, meerbepaald in het gezellige auditorium van de 
bibliotheek aan het Schouwburgplein. Kostprijs van een filmticket is 2,5 euro, via 
ons abonnement kan u intekenen voor ‘5 films voor de prijs van 4’!

De Helaasheid der Dingen – Felix Van Groeningen 
> donderdag 14 oktober 2010, 20u – tragikomedie – 108 min.

1988. Gunther Strobbe (13) woont samen met zijn vader Celle en zijn drie nonkels Breejen, Koen 

en Petrol bij zijn Meetje. De vier broers zijn na een reeks mislukte huwelijken teruggekeerd bij 

hun moeder. Het mannengezin leeft er in het smerigste kot van Reetveerdegem onder het motto 

“God schiep de dag en wij nietsnutten ons er doorheen”. Het bezoek van Gunthers tante Rosie en 

haar dochter Sylvie biedt een welgekomen afwisseling. Voor Gunther zijn zij het levende bewijs 

dat er ook een andere wereld bestaat...

Alice in Wonderland – Tim Burton
> donderdag 4 november 2010, 20u – avonturenfilm, fantasie – 101 min. 

De negentienjarige Alice (Mia Wasikowska) keert terug naar de magische wereld waar ze als 

jong meisje kennis mee maakte. Ze ziet er haar jeugdvrienden terug: het Witte Konijn, Tweedle-

Dee en Tweedle-Dum, de Zevenslaper, de Rups, de Kolderkat en uiteraard de Gekke Hoedenmaker 

(Johnny Depp). Alice waagt zich aan een fantastisch avontuur om haar ware lot te ontdekken en 

de gruwelijke Hartenkoningin (Helena Bonham Carter) van de troon te stoten...

Shutter Island – Martin Scorsese
> donderdag 9 december 2010, 20u – thriller, drama – 148 min.

1954. U.S. Marshall Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) krijgt samen met zijn partner Chuck Aule 

(Mark Ruffalo) de opdracht om de verdwijning te onderzoeken van een psychiatrisch patiënte. 

De vrouw, die eerder een moord pleegde, is verdwenen uit de instelling ‘Shutter Island’, die zich 

op een rotsachtig eiland voor de kust van Boston bevindt. Tijdens hun onderzoek ontdekken de 

Marshalls dat niets is wat het lijkt op het Shutter Island...

Ook in het voorjaar van 2011 plannen wij avondfilms op locatie.  
Welke films dit worden, zal pas vanaf december bekend zijn… 
Meer info op: www.maldegem.be/denhoogenpad 
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Cultureel Centrum Den Hoogen Pad

Adegem-Dorp 16B

9991 Adegem (Maldegem)

Praktische info
KAARTEN | zijn vanaf maandag 14 juni verkrijgbaar tijdens de openingsuren in het 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. Gekochte kaarten kunnen 
niet worden teruggenomen

OPENINGSUREN | CC DHP is elke werkdag geopend van 9.00u tot en met 12.00u. Op woensdagmiddag 
tevens van 14.00u tot 17.00u. 

JAARlIJKSE VERlOFPERIODES | CC DHP is in de zomer gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus en in 
de winter tijdens het kerstverlof. Tijdens deze periodes worden uw telefoons af mails niet geregistreerd.

BETAlING | Na de reservatie zijn er twee mogelijke betalingswijzen:
• U kan de kaarten komen ophalen en cash betalen in CC Den Hoogen Pad (wij beschikken niet over 

Bancontact).
• U kan betalen via overschrijving op rekeningnummer 091-0112736-51 van Gemeente bestuur 

Maldegem, met vermelding van de titel van de voorstelling en het aantal kaarten. Bij over-
schrijving worden de kaarten niet opgestuurd, maar liggen ze de avond van de voorstelling op de 
reservatienaam beschikbaar aan de kassa.

OPGElET | Gelieve niet meer over te schrijven in de laatste week voor de voorstelling, daar wij deze 
overschrijvingen mogelijks niet meer tijdig kunnen controleren en verwerken.

KORTING | Er geldt een standaardkorting van € 1 voor min 26-jarigen en plus 55-jarigen voor de 
avondvoorstellingen (niet op abonnementen).

Overal waar je dit logo terugvindt, mag je als jongere 
van -26 gratis een vriend van -26 meenemen naar de 
voorstelling! (twee voor de prijs van één)

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 voorstellingen. De prijzen van een 
voorstelling binnen 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.denhoogenpad.be en we houden u via e-mail op de hoogte van onze 
voorstellingen. Volg tevens onze fanpagina op Facebook!

OPENBAAR VERVOER | De Belbus heeft een halte aan het 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 levenssfeer van 8.12.92.
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Wegbeschrijving
CC Den Hoogen Pad is gelegen in het centrum van Adegem, deelgemeente van Maldegem, 

vlakbij de N9 die Brugge en Gent met elkaar verbindt. Verbindings wegen zorgen tevens voor 

een vlotte bereikbaarheid vanaf de N49 Knokke – Antwerpen en de E40 Oostende – Brussel 

(afrit Aalter). 

De N9 Brugge – Gent passeert dwars door Adegem. Aan de verkeerslichten ter hoogte van 

het centrum sla je af in de richting van de kerk. Vlak voor deze kerk leidt een wegje je naar de 

parking van je bestemming! 
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Koninklijke Fanfare Verenigde 
Vrienden Adegem – Play-in voor 
fanfare

De Verenigde Vrienden Adegem organiseren samen met Vlamo 
(Vlaamse amateur muziekorganisatie) een play-in voor fanfare. 
Muzikanten krijgen de gelegenheid om eens te oefenen en 
spelen onder leiding van een topdirigent (Kevin Houben). De 
dag wordt afgesloten met een concertje waarbij de ingestu-
deerde werken publiek worden uitgevoerd.

Datum | zondag 19 september 2010, om 18.00u

Prijs | het concert is gratis, inschrijven op voorhand is niet nodig

Organisatie | Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden Adegem, 

Luc Matthys, GSM 0496 58 81 38 of mail lyl.matthys@telenet.be 

Koninklijke Fanfare Verenigde 
Vrienden Adegem – Aperitiefconcert

In samenwerking met het Feestcomité van Adegem bieden de 
Verenigde Vrienden Adegem u een gratis aperitiefconcert aan. 
Op het menu staan een licht verteerbaar concert, een heerlijk 
aperitief en voor de liefhebbers een smakelijk kermismaal. 
Kortom Adegem kermis zoals die hoort te zijn. 

Datum | zondag 10 oktober 2010, om 11.00u

Prijs | het concert is gratis; er is mogelijkheid om in te tekenen op een 

kermismaaltijd aan zeer democratische prijs (nog niet gekend)

Inschrijvingen | Koninklijke Fanfare Verenigde Vrienden 

Adegem, Luc Matthys, GSM 0496 58 81 38 of mail lyl.matthys@telenet.be 

Kalender
Niet-gemeentelijke programmatie  
in CC Den Hoogen Pad
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Het Adegems Volkstheater – Dat volk 
van op den dijk

Een volkse komedie over een groep mensen uit de streek. We maken 
kennis met hun mooie en minder mooie kantjes. We komen meer 
te weten over hun onderlinge relaties, geheime liefdes, verborgen 
passies.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan schreef Etienne Notte-
boom dit stuk op het lijf van de AVT’ers.

Datum | vrijdag 5, zaterdag 6, zondag 7, woensdag 10, vrijdag 12, zaterdag 13 

en zondag 14 november 2010 | de woensdag-, vrijdag- en zaterdagavonden 

telkens om 20.00u en de zondagen om 15.00u 

Prijs | 8 euro, de ticketverkoop start op 11 september 2010 

Inschrijvingen | Adegems Volkstheater, Christa Grijp, T 050 71 72 01  

of mail reservering@adegemsvolkstheater.be

Seniorenraad Maldegem – 
Seniorenfeest

Het jaarlijkse seniorenfeest wordt opgeluisterd door een optreden 
van Clown Rocky, Dirk Van Vooren en Chrissi (zang).

Datum | vrijdag 26 november 2010, om 14.00u

Prijs | 10 euro

Inschrijvingen | Seniorenraad Maldegem, voorzitter Willy Cromheecke, 

Noordstraat 42 A1, 9990 Maldegem, T 050 71 20 58  

of mail cromheecke.willy@skynet.be 

Koen Dewulf – Discrete Spongiose PREMIÈRE 

Een voorstelling, een aaneenscha-
keling, een weergave van wat Koen 
bezighoudt; steriliseerbokalen, 
herten, tweedehandsbeurzen, 
Allerheiligen,...
Standupcomedy en volgens 
sommigen dan weer cabaret; 
maar eigenlijk is het genre best te 
omschrijven als: ‘KOEN DEWULF’ 
Met support act: Bruno Bittoun !!!

Datum | zaterdag 27 november 2010, om 20.30u

Prijs | inkom is gratis, reserveren vooraf is noodzakelijk | Bij aankoop van een abonnement 

binnen de gemeentelijke voorstellingen ontvangt u een ticket voor deze voorstelling ! Indien u 

geen abonnement neemt kan u eveneens reserveren bij Koen Dewulf zelf.

Inschrijvingen | Koen Dewulf, GSM 0486 38 03 47 of mail koen.dewulf@pandora.be,  

www.koendewulf.blogspot.com

Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds  
– De romantiek van Felix Mendelssohn

Dompel je in CC Den Hoogen Pad onder in de roes van een Midzomernachts-
droom en maak kennis met de romantiek van de Duitse componist Felix 
Mendelssohn. Eén van de zeldzame componisten die al tijdens hun leven 
beroemd en geliefd waren. Felix Mendelssohn begon reeds op heel jonge leef-
tijd te componeren. Meestal schreef hij de muziek neer zoals die kant en klaar 
in zijn hoofd opkwam.
Naast zijn wereldberoemde concerto’s en sprankelende symfonieën, schreef 
Mendelssohn ook schitterende oratoria. Een van zijn grootste verdiensten is dat 
hij het grote publiek Bach leerde herontdekken. Helaas stierf hij veel te jong, toen  
hij pas 38 was. Laat u bekoren en maak kennis met het onnavolgbare talent en de 
fijngevoelige muziek van Felix Mendelssohn.
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Deze Luistercursus Muziek wordt gegeven door Jacques Van Deun (°1946) 
doctor in de muziekwetenschap aan de K.U. Leuven. Hij doceert Muziek-
geschiedenis en aanverwante vakken aan de Koninklijke Conservatoria te 
Gent en Antwerpen. Jacques Van Deun werkte geruime tijd als recensent 
klassieke muziek voor De Standaard.

Datum l woensdag 16 en 23 februari en woensdag 2 en 16 maart 2011,  

van 14.00u tot 16.00u

Prijs | 46 euro / 40 euro voor Davidsfonds leden (syllabus en koffie inbegrepen)

Inschrijvingen | Etienne Dhont, T 050 71 31 32 of Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds, 

T 016 31 06 70

Het Adegems Quizquartet – 20ste Grote 
Lentequiz

Het Adegems Quizquartet nodigt u graag uit voor de jubileumeditie van 
zijn Grote Lentequiz. Maximaal 40 teams van 4 personen kunnen deel-
nemen, dus we raden u aan zo spoedig mogelijk in te schrijven. 

Datum | zaterdag 19 maart 2011, start om 20.00u stipt 

Prijs | 12 euro per ploeg

Inschrijvingen | Geert Cocquyt, T 050 71 35 82, GSM 0498 84 16 06  

of mail geert.cocquyt@pandora.be 

Gezinsbond Adegem – Tweedehandsbeurs

Verkoop van babykleding en babymateriaal door gezinnen.

Datum | zondag 20 maart 2011, van 9.00u tot 13.00u

Prijs | inkom is gratis

Organisatie | Gezinsbond Adegem, Wilfried Sierens, T 050 71 55 77  

of mail wilfriedsierens@hotmail.com

Davidsfonds Maldegem – Prijsuitreiking 
Junior Journalist-wedstrijd en Rap- en 
Poëziewedstrijd

De laureaten van de Junior Journalist-wedstrijd en de laureaten van 
de Rap- en Poëziewedstrijd ontvangen een prijs in een feestelijke sfeer 
gevolgd door een receptie voor de laureaten, andere deelnemers en hun 
familie.

Datum | zondag 27 maart 2011, om 15.00u

Prijs | inkom is gratis

Organisatie | Secretariaat Davidsfonds Maldegem, p.a. Johny en Agnes Vermandel - Van 

Craenenbroeck, Reesinghelaan 22, 9990 Maldegem, T 050 71 31 13 

of mail johny.vermandel@telenet.be, www.maldegem.davidsfonds.be

Kon. Kath. Fanfare & Drumband Nut en 
Vermaak – Let it swing, that jazzy thing!

Met dit thema wil dirigent Roel Smedts zijn orkestleden laten swingen 
dat het een lieve lust is. Een special combo zal hierbij voor de jazzy toets 
zorgen, en ook het instaporkest o.l.v. Koen Van Canneyt zal zich wagen aan 
het lichtere genre. Hoe de percussionisten van de drumband o.l.v. Kris Van 
Canneyt hiermee zullen omgaan valt nog af te wachten! Dit alles omka-
derd met een humoristische presentatie zijn de perfecte ingrediënten 
voor een boeiende muzikale amusementsavond.

Datum | zaterdag 2 april 2011, om 19.30u

Prijs | 7 euro in voorverkoop / 10 euro aan de deur / -12 jaar gratis

Inschrijvingen | Nut en Vermaak, T 050 71 62 72   

of mail info@nutenvermaakmaldegem.be, www.nutenvermaakmaldegem.be
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