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Voorwoord

Start ticketverkoop: vrijdag 11 september

CC Den Hoogen Pad

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

 050 71 00 21

 cultureelcentrum@maldegem.be

 maandag tot vrijdag: 9.00 – 12.00 uur | woensdag: 14.00 – 17.00 uur*

  www.denhoogenpad.be

 www.facebook.com/denhoogenpad

* De  actuele openingstijden vind je steeds op onze website en facebookpagina.
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Beste cultuurliefhebber

Covid-19 zorgde voor een heuse cultuurshock, maar we staan 
ondertussen te trappelen om er op een coronaveilige manier terug  
in te vliegen.

Met frisse moed presenteren we je dan ook ons nieuwe programma, 
eentje om duimen en vingers bij af te likken. Want voor minder gaan 
we niet: we willen met onze voorstellingen al jouw zintuigen prikkelen 
en beroeren! 

Proef van ons aanbod mét artiesten van de bovenste plank en óver 
artiesten van de bovenste plank! Zo brengen Jean Bosco Safari en 
Ben Crabbé een ode aan de memorabele John Lennon, vieren Chelsy, 
Andrea Croonenberghs, Geena Lisa de grootste klassiekers van het 
Eurovisie Songfestival en herbeleven we met vier Belpop-artiesten de 
hoogdagen van de jaren ’80. En ook op vlak van comedy en theater
vuren we toptalenten op jullie af!  Het volledige aanbod ontdek je in 
deze brochure!

We hopen je van harte te mogen verwelkomen.

Nicole Maenhout
schepen van Cultuur
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Voorstellingen met dit icoontje gaan door op een andere locatie dan  
het CC. Je leest er alles over op de infopagina bij de voorstelling zelf.

20
se

iz
oe

n

21
 ZA 5 SEP 2020 

PREVIEW! SEIZOEN 20-21 
 
 ZA 24 OKT 2020 

ERHAN DEMIRCI | WA MAKE?
 
 VR 4 DEC 2020 

JEAN BOSCO SAFARI, BEN CRABBÉ & ANDEREN |  
IMAGINE NO LENNON    
 
 VR 11 DEC 2020 

KAMAGURKA | DE GRENZEN VAN DE ERNST  
 
 VR 18 DEC 2020 

HAN SOLO | RETRO
 
 DO 28 JAN 2021 

SAVE THE DATE | GEDICHTENDAG  
 
 ZA 13 FEB 2021 

GEENA LISA, ANDREA CROONENBERGHS & CHELSY | EUROVIZIE 
 
 VR 19 FEB 2021 

GUST DE COSTER, MARCEL VANTHILT, PETER SLABBYNCK,  
JO LEMAIRE & ELISA WAUT | BELPOP 80’S 
 

 ZA 27 FEB 2021 

BEGIJN LE BLEU | FWIET! FWIET!  
 
 VR 12 MAA 2021 

ALEX AGNEW | BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR 
 
 ZA 27 MAA 2021 

TINE EMBRECHTS, WILLIAM  BOEVA, PETER THYSSEN  
& BERT VERBEKE | PERPETUUM MOBILE
 
 ZA 10 APR 2021 

CHRISTOPHE VANDEGOOR, JELLE CLEYMANS &  
JOOST VAN HYFTE | KNECHTEN VAN DE KOERS
 
 VR 28 MEI 2021 

SAVE THE DATE | PREVIEW! SEIZOEN 21-22
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Seizoen 20-21 
Uitstel is geen afstel!

In mei kon onze traditionele Preview helaas niet doorgaan. Maar… 
uitstel is voor ons geen afstel!

Op zaterdag 5 september blikken we vooruit naar komend seizoen! 
Tijdens deze spetterende avond krijg je een voorproefje van de 
voorstellingen en heb je de kans om je abonnement te boeken en zo 
een leuke korting mee te pakken. 

Natuurlijk is deze avond niet compleet zonder een fantastische host! 
Wie dat wordt, houden we nog even geheim, net als de gast voor ons 
verrassingsoptreden.

Gratis toegang. 
Inschrijven kan tot en met 1 september.

Preview!
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 
20.00 UUR 
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Erhan Demirci
ZATERDAG 24 OKTOBER 2020
20.30 UUR
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Comedy 

Wa make?
Wa make? Ooit al eens verdwaald in een van de cités van Limburg? Dan is 
dit waarschijnlijk het eerste wat je hoorde. De meest gestelde vraag onder 
vrienden en buren. 

Bij vrienden betekent het eerder: Hoe gaat het? Wat ben je aan het doen? Of 
gewoon: Heb je eigenlijk al werk? Maar zelfs Georgette en Meryem vragen 
het tegenwoordig aan elkaar. Wat heb je gekookt vandaag? Zit je prothese 
goed? Of: Hoe is het met de kleinkin deren? “Wa make?”. Het antwoord is 
meestal “Goeie, en met u?” Maar zijn we allemaal wel “goeie”? Zeggen we 
allemaal wel altijd hoe het echt met ons gaat? 

Na Komt Goed over de aanslagen in Brussel, zoekt Erhan nu uit hoe we 
met elkaar omgaan. Is dit in West-Vlaanderen anders dan in Lim burg? 
Gedragen wij ons op café anders dan op het werk? Welke rol spelen we 
dagelijks? Hoe groot is het verschil van iemand die thuis de brave papa is, 
maar zondag ergens in een stadion de ref uitscheldt voor “Voale Zwette”. 

Of is deze promotekst ook gewoon maar een uitleg om te zeggen:  
Wa make? 

Ga zitten en luister, we gaan gewoon wa lachen!

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO), € 12 (GABO)
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Imagine No Lennon
2020 is een héél speciaal herdenkingsjaar voor een uitzonderlijk artiest!
Want in oktober zou Lennon 80 geworden zijn.  
En op 8 december is het exact 40 jaar geleden dat hij vermoord werd. 

Al bijna vier decennia is John Lennon in rock-and-roll heaven. Niemand 
evenaarde ooit zijn talent om met popmuziek zo de vinger aan de 
pols van de maatschappij te houden. Reden genoeg voor een tribute 
rond alle hits die deze ‘Working Class Hero’ tijdens zijn Beatle-jaren en 
solocarrière uit pen en gitaar deed vloeien. 

Jean Bosco Safari en Ben Crabbé delen de liefde voor de onvergetelijke 
muziek van Lennon & co. Ben schitterde jarenlang als prominent lid 
van Beatles-coverband The Apples. De Beatles waren voorbeeld en rode 
draad doorheen de carrière van Jean. Uit deze gemeenschappelijke 
passie vloeit Imagine No Lennon voort.

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO), € 12 (GABO)
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Jean Bosco Safari, 
Ben Crabbé  
& anderen
VRIJDAG 4 DECEMBER 2020
20.30 UUR

Muziek
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De grenzen van de ernst
Al te vaak wordt er door allerlei lieden geopperd dat er grenzen zijn 
aan de humor. In deze show zet Kama die redenering voor paal door te 
stellen dat er vooral grenzen zijn aan de ernst. 

Dit doet hij door er een interactieve voorstelling van te maken, waarbij 
hij de reacties van het publiek als vliegwiel voor de show gebruikt. Aan 
de hand van suggesties, vragen en opmerkingen uit de zaal brengt 
Kama een wervelende voorstelling met teksten uit zijn dagboek, 
geheugen en instant improvisatie. 

Al de grote en de kleine problemen van nu passeren de revue en 
worden door de genadeloze Kamagurkiaanse mangel gedraaid, om op 
het einde te stoten op de échte grenzen van de ernst…

€ 14 (VVK), € 17 (ADK), € 13 (KABO), € 11 (GABO)

Kamagurka
VRIJDAG 11 DECEMBER 2020
20.30 UUR
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Han solo 
VRIJDAG 18 DECEMBER 2020
20.30 UUR

Comedy 

Retro
Na het grote succes van zijn vorige show Jubilée keert Han  
solo in zijn nieuwe voorstelling Retro terug naar zijn roots.  
De komische meesterverteller wil instaan voor de bescherming  
van onze Vlaamse levenswijze. 

Europa is op drift en de dolgedraaide Vlaming is de weg kwijt. Nu  
ook het platteland zijn ruk naar rechts heeft ingezet acht Han solo  
de tijd rijp om orde op zaken te stellen. Na Trump, Johnson, Van 
Grieken en andere Schild-en-Vrienden: tijd voor actie, tijd voor  
een nieuwe old-school-wind, tijd voor Han solo. 

Steeds met een knipoog, steeds scherp en kritisch, maar vooral 
steeds grappig. 

€ 15 (VVK), € 18 (ADK), € 14 (KABO), € 12 (GABO)
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Valentijn met Chelsy, 
Andrea Croonenberghs  
& Geena Lisa
Er was een tijd waarin het Eurovisie Songfestival echt iets betekende 
in Vlaanderen en Nederland. Families en vrienden zaten samen aan 
de buis gekluisterd. Grote melodieën, grote orkesten met echte 
muzikanten en gepassioneerde zangtalenten lieten een poëtisch stukje 
van Europa zien. Die tijd is voorbij. Of toch niet? 
 
Nu is er EUROvizie: een intiem belevingsconcert vol pakkende songs 
uit de Eurovisie jaren ‘50, ‘60, ‘70 en ‘80 en een klein beetje jaren ‘90. 
Doorspekt met zwart-wit anekdotes en kleurrijke feiten. 
 
Chelsy, Andrea Croonenberghs en Geena Lisa brengen de grootste 
klassiekers terug tot leven onder begeleiding van een live band.

€ 16 (VVK), € 19 (ADK), € 15 (KABO), € 13 (GABO)

Valentijnsbuffet
Het gebruikelijke Valentijnsbuffet wordt dit seizoen niet voorzien wegens  
de coronamaatregelen.

EUROvizie
ZATERDAG 13 FEBRUARI 2021
20.30 UUR
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Belpop 80’s 

Deejay Gust De Coster vond de radio niet uit, maar wel de benaming 
‘Belpop’. We spreken over het begin van de jaren ’80, een periode waarin 
de Belgische rock in de slipstream van de punk en vooral de new wave 
hoogtij vierde.

In zijn veelbeluisterde programma Vrijaf op Radio 2 besteedde Gust  
De Coster bijzonder veel aandacht aan groepen als TC Matic, The Kids,  
De Kreuners, Luna Twist, The Scabs, Lavvi Ebbel, The Machines, 2 Belgen,  
The Employees, Nacht Und Nebel, … Zo droeg hij in die tijd bij aan een nooit 
eerder gezien succes van Belgische bands.

Vier Belpop-artiesten, die nog steeds actief zijn, brengen deze hoogdagen 
weer tot leven: Marcel Vanthilt (Arbeid Adelt!), Peter Slabbynck (Red Zebra), 
Jo Lemaire en Elsje Helewaut (Elisa Waut). Elk brengen ze hun beste 
nummers uit de jaren ’80 live en coveren ze hits van andere Belpop-
artiesten.

Gust De Coster zorgt voor de rustpunten met interviews en straffe 
verhalen uit de Belpop-periode, alsof Vrijaf nooit uit de ether verdwenen 
is. Foto’s, platenhoezen, affiches en tickets uit die tijd zullen ons nog meer 
onderdompelen in de geest van de Belgische muziek van de jaren ’80.

€ 20 (VVK), € 23 (ADK), € 19 (KABO), € 17 (GABO)

Gust De Coster, 
Marcel Vanthilt, 
Peter Slabbynck, 
Jo Lemaire  
& Elsje Helewaut
VRIJDAG 19 FEBRUARI 2021 
20.30 UUR
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Fwiet! Fwiet!
Fwiet! Fwiet! is de naam van de podcast over vogels in de Lage Landen 
van Begijn Le Bleu die enthousiast werd onthaald door media en 
publiek. Nu gaat de comedian de baan op om te vertellen over de kick 
van het vogelspotten. Aan de hand van zijn verencollectie heeft hij het 
over de waanzinnige verhalen achter sommige vogelsoorten. 

Een gepassioneerd verteller over zijn muze: de natuur.

De Morgen: **** “Een toppodcast van Begijn Le Bleu over vogels. Trek je regenlaarzen 

aan, download Fwiet! Fwiet! En haal de dagtripper in jezelf boven” 

Zin in Zomer: “Charmante gast, rasverteller, gepassioneerd vogelaar: dé verrassing op  

Zin in Zomer was Begijn Le Bleu... Hoogvlieger!”

€ 12 (VVK en ADK), € 10 (KABO en GABO)

Begijn Le Bleu
ZATERDAG 27 FEBRUARI 2021
20.30 UUR

CONCERTZOLDER OUD ST. JOZEF

Lezing
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Be Careful What 
You Wish For
 
Na een korte comedysabbat keerde Alex Agnew in 2016 terug  
naar de theaters. Comedy zit in zijn bloed en zal er wellicht nooit  
meer uitgaan…

In het voorjaar van 2019 deed hij opnieuw het Antwerps Sportpaleis 
aan met Be Careful What You Wish For. In een mum van tijd waren 
alweer drie sportpaleiszalen uitverkocht. Op vraag van fans en 
organisatoren volgde daarom een theatertour. En die wordt na  
90 uitverkochte shows nog lang niet stop gezet!

Het genderdebat, feminisme, #metoo, Tarzan, Zwerkbal, … 
Benieuwd wat Alex Agnew over deze en nog tal van andere 
onderwerpen te vertellen heeft? 

Be careful what you wish for.

€ 35 (VVK, ADK, KABO en GABO)
 

Alex Agnew
VRIJDAG 12 MAART 2021
20.30 UUR
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Perpetuum Mobile
Humor is zelden om te lachen en de tijd blijkt een wispelturige teef.

Een perpetuum mobile is een denkbeeldig apparaat dat uit zichzelf 
beweegt en uit zichzelf energie opwekt. Oftewel, de ijdele, naïeve hoop 
van elk gezelschap.

Vijf jaar na het uit elkaar klappen van Vlaanderens meest succesvolle 
cabaretgezelschap besluiten Gunter (Peter Thyssen), Kaat (Tine 
Embrechts) en Tom (Bert Verbeke) weer samen te komen om hun 
gezelschap nieuw leven in te blazen na de dood van het vierde lid, 
Quinten (William Boeva). Maar is er nog genoeg gemeenschappelijke 
grond om iets nieuws op te bouwen?

Perpetuum Mobile is een tragikomisch verhaal in vijf bedrijven dat 
gaat over het faillissement van ambitie, faam, vriendschap en goede 
bedoelingen. Elk bedrijf gaat vijf jaar terug in de tijd. Steeds dieper naar 
de kern. De kern van het probleem. Het zaadje van het faillissement.

€ 17 (VVK), € 20 (ADK), € 16 (KABO), € 14 (GABO)

Tine Embrechts, 
William Boeva,  
Peter Thyssen  
& Bert Verbeke
ZATERDAG 27 MAART 2021
20.30 UUR
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Knechten van de koers
Koers in Vlaanderen is heilig. Net als voetbal, frieten en Manneken Pis. 
Maar wat maakt wielrennen nu zo mooi en aantrekkelijk? 

In Knechten van de koers bekijken drie figuren het wielrennen door hun 
eigen bril. Acteur en zanger Jelle als wielerliefhebber, commentator 
Christophe als verteller en stand-upcomedian Joost als een moderne 
hofnar. Joost heeft namelijk totaal niets met wielrennen…

Het resultaat is een cocktail van hilarische anekdotes, onverwachte 
opdrachten en nostalgische verhalen. Nu eens op de hoge snelheid 
van een massasprint, dan weer trager en op souplesse als een 
gevleugeld klimmer. 

Drie topmuzikanten, Jo Mahieu, Dirk Van der Linden en Yves Baibay, 
sleuren je live mee op zoek naar momenten van ontroering, zowel in 
de koers als in de muziek. Alsof je zelf in het peloton zit.

€ 18 (VVK), € 21 (ADK), € 17 (KABO), € 15 (GABO)

Christophe Vandegoor, 
Jelle Cleymans 
& Joost Van Hyfte
ZATERDAG 10 APRIL 2021
20.30 UUR
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Muziektheater 



Elke maand is er op woensdagnamiddag een jeugdfilm in  
CC Den Hoogen Pad. De films beginnen telkens om 14.00 uur.  

Opgelet: kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet zonder begeleiding  
in de zaal.
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WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020

Missing Link 
 95 minuten  

Avonturier Sir Lionel Frost is stomverbaasd wanneer hij diep in de 
Amerikaanse bossen de ontbrekende schakel tussen aap en mens 
ontdekt. Deze Missing Link is echter allesbehalve een monster. Hij is 
verrassend slim en charmant, maar ook eenzaam omdat hij niet weet 
waar hij vandaan komt. Bijgestaan door de temperamentvolle Adelina 
Fortnight, gaan ze op op zoek naar Link z’n lang verloren familie.

€ 3
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WOENSDAG 14 OKTOBER 2020 

The Addams Family
 86 minuten 

Het leven van de familie Addams wordt helemaal op zijn kop gezet, 
wanneer ze ontdekken dat de buurtbewoners zich plotseling 
zenuwachtig gedragen. Ze worden aangespoord door een 
televisiepresentatrice die maar al te graag van een gekke familie als 
de Addams af wil geraken. Alsof dat niet genoeg is, moet Wednesday 
voor de allereerste keer naar een openbare school en bereidt Pugsley 
zich voor op een belangrijk optreden.

€ 3
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WOENSDAG 18 NOVEMBER 2020 

Everest, de jonge yeti
 97 minuten 

Als tienermeisje Yi een jonge yeti ontdekt op het dak van haar flatje 
in Shanghai, besluit zij samen met haar ondeugende vrienden Jin en 
Peng om hem Everest te noemen. Ze gaan op een epische speurtocht 
om dit magische wezen te herenigen met zijn familie op het hoogste 
punt van de aarde. Maar om Everest weer thuis te krijgen moeten de 
vrienden er wel in slagen om zoöloge Dr. Zara en zakenman Burnish, 
die koste wat kost een yeti wil vangen, telkens een stap voor te 
blijven.

€ 3
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WOENSDAG 9 DECEMBER 2020 

Huisdiergeheimen 2
 86 minuten 

Opnieuw volgen we de wonderlijke avonturen van onze huisdieren 
als de baasjes van huis zijn. Trouwe terriër Max, slome kat Chloe, 
snoezig dwergkeeshondje Gidget, mopshond en lady-killer Mel, 
knorrige bastaard Duke, onnozele cavia Norbert en schattig maar 
gestoord konijntje Sneeuwbal: wat spoken ze nu weer uit? 

€ 3
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WOENSDAG 13 JANUARI 2021 

Frozen 2
 103 minuten 

Waarom werd Elsa geboren met magische krachten? Het antwoord 
roept haar en bedreigt haar koninkrijk. Samen met Anna, Kristoff, 
Olaf en Sven gaat ze op een avontuurlijke maar opmerkelijke reis. 
In Frozen vreesde Elsa dat haar krachten te veel voor de wereld 
waren. In Frozen 2 moet ze hopen dat ze genoeg zijn.
 
€ 3
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WOENSDAG 17 FEBRUARI 2021

Angry Birds 2
 97 minuten 

De vete tussen de humeurige vogels en de gemene groene biggen 
krijgt een nieuwe wending wanneer een gevaar afkomstig van het 
ijskoude Adelaarseiland zowel het Vogeleiland als het Biggeneiland 
bedreigt. De vogels en biggen sluiten een wapenstilstand en vormen 
samen een superteam om allebei hun eilanden te redden.

€ 3
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WOENSDAG 17 MAART 2021

Geheim Agent 
Roekoeloos
 101 minuten 

Lance Sterling is een charmante spion en is wellicht zelfs de beste in 
zijn vak. Zijn tegenpool Walter is erg slim, maar is minder handig in 
het sociale leven. Wel is hij verantwoordelijk voor de allernieuwste 
snufjes. Zo zorgt hij voor de gadgets die Lance tijdens zijn missies 
gebruikt. Door onverwachtse gebeurtenissen zijn de twee heren op 
elkaar aangewezen, al schiet de samenwerking niet meteen goed op. 

€ 3
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WOENSDAG 14 APRIL 2021

Onward 
 102 minuten 

Onward vertelt het verhaal van twee elfenbroers uit een magische 
buitenwijk. Na de dood van hun vader besluiten de jongens op een 
ontdekkingsreis te gaan. Daarbij gaan ze op zoek naar de vraag of er 
nog enige vorm van magie over is in de buitenwereld.

€ 3
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WOENSDAG 19 MEI 2021

Toy Story 4 
 89 minuten 

Woody heeft altijd vertrouwen gehad in zijn plek op deze wereld. 
Zijn grootste prioriteit is de zorg voor Andy en Bonnie. Wanneer een 
nieuw speeltje genaamd Forky Woody en de bende vervoegd, zal een 
roadtrip met oude en nieuwe vrienden aantonen hoe groot de wereld 
voor een stuk speelgoed wel niet is. 

€ 3
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WOENSDAG 16 JUNI 2021

Willy op de 
onbekende planeet
 102 minuten 

Nadat hun ruimteschip door een astroïderegen vernield wordt, 
raakt de jonge Willy gescheiden van zijn ouders en landt hij met zijn 
reddingscapsule op een onontdekte planeet. Met de hulp van robot 
Buck zal Willy in het wild moeten overleven tot een reddingsmissie 
hem vindt.

€ 3
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ZA 26/09/2020  
   20U

RIET (MUYLAERT)

Aardbeien in januari

THEATERCONCERT

ZA 10/10/2020  
   20U

DIKKIE DIK EN IK  

FAMILIEVOORSTELLING

ZA 24/10/2020  
   20U

STEVEN MAHIEU

Full C
ontact Tour

COMEDY

MA 9/11/2020  
   20U

OVER THE RHINE 

FOYERCONCERT

ZA 14/11/2020  
   20U

ZWINS  

Het Eenzame Westen

THEATER

ZO 29/11/2020  
   11U

LEKKER KLASSIEK

CONCERT OP LOCATIE

MA 7/12/2020  
   20U

BLUE & BROKE 

FOYERCONCERT

ZO 20/12/2020  
   16U

PJOTR EN DE 

WOLFSKI

De Maan  

FAMILIEVOORSTELLING 3+

ZA 23/01/2021  
   20U

HET KWARTET

Cour & Jardin

THEATER

MA 15/02/2021  
   20U

ROSEANNE REID

FOYERCONCERT

ZA 20/02/2021  
   20U

DE BOURGONDIËRS

Bart Van Loo  

THEATER

MA 8/03/2021  
   20U

GRUNGE XXX 

FOYERCONCERT

ZO 14/03/2021  
   16U

MOENIEWORRIENIE

Collectief Verlof

FAMILIEVOORSTELLING 6+

ZA 20/03/2021  
   20U

BELPOP 80

Gust De Coster, 

Marcel Vanthilt, P
eter 

Slabbynck, Jo Lemaire, 

Elisa Waut

MA 22/03/2021  
  14U

THÉ DANSANT

The Bats  

DANSNAMIDDAG

ZO 18/04/2021  
   11U

LEKKER KLASSIEK

CONCERT OP LOCATIE

VR 23/04/2021       
 20U

ROOTS 66

Günther Neefs 

& Guy De Pré

THEATERCONCERT

2020 

21

O.C. 

DE KLEINE BEER

O.C. DE KLEIN
E BEER

C. M
arichalstraat 5 · 8730 Beernem

dekleinebeer@
beernem

.be 

facebook.com
/ocdekleinebeer

RESERVEREN KAN VIA

WWW.BEERNEM.BE/TICKETS

OF AAN DE BALIE

oc_beernem_maldegem2020_120x148.indd   1 26/05/2020   15:41

20  21

050 28 84 55 vrijetijd@damme.be
www.damme.be/cultuurfabriek

ZAT 03 OKT 20 Katelijne Verbeke & Warre 
Borgmans MAA 05 OKT 20 Circusgezel-
schap Duo Berlingo DON 05 NOV 20  

Het Eenzame Westen DON 03 DEC 20 

Dirk De Wachter, Bram Nolf & Daan 
Vandewalle ZAT 19 DEC 20 Tutu Puoane 

ZAT 16 JAN 21 There There Company  

ZON 31 JAN 21 Luc De Bruyker/vzw  
Taptoe’s Erf DON 18 FEB 21 Het Ballet Van 
Vlaanderen/Sidi Larbi Cherkaoui  
ZAT 06 MAA 21 Compagnie Gorilla 
ZAT 17 APR 21 Stokman & Vos ZON 02 MEI 21 

Theater Antigone DIN 04 MEI 21 Sofie 
Degrande & Dylan Marey ZAT 15 MEI 21 

Eva De Roovere & Stephanie Struijk
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UiTPAS Maldegem  
 
UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor zowel sport-,  
cultuur- als jeugdactiviteiten, voor iedereen! 

HOE WERKT UiTPAS? 

Koop een UiTPAS in één van de verkooppunten
Een UiTPAS kost € 5 of € 2 als je jonger bent dan 26 jaar. Heb 
je een beperkt inkomen? Dan betaal je voor een UiTPAS met 
kansentarief slechts € 1. 
Je verdient de aankoopprijs dubbel en dik terug, want je krijgt 
onmiddellijk enkele leuke Maldegemse welkomstvoordelen 
cadeau zonder nog maar één punt gespaard te hebben! Je kaart 
blijft bovendien onbeperkt geldig. 

Spaar punten 
Met jouw UiTPAS spaar je bij elke deelname aan een 
vrijetijdsactiviteit van een UiTPASorganisator in Vlaanderen en 
Brussel punten. 
Bekijk via www.uitpas.be welke verenigingen en organisaties 
meedoen met UiTPAS! Kom je naar een activiteit, dan kan je aan 
de UiTPASzuil bij de ingang of aan de balie een UiTpunt sparen. 
De punten worden digitaal opgeslagen op je kaart. 

Ruil je gespaarde UiTpunten 
Gespaarde punten kunnen omgeruild worden tegen mooie 
voordelen zoals een korting op de toegangsprijs, een gratis 
drankje of gadget.  Alle omruilvoordelen kan je terug vinden op 
www.uitpas.be.

Heb je een beperkt inkomen? 
Inwoners van Maldegem met een beperkt inkomen kunnen 
een UiTPAS met kansentarief aanvragen in het Sociaal Huis 
Maldegem. Met deze UiTPAS spaar en ruil je niet enkel 
UiTpunten, maar krijg je ook 80% korting op deelname aan 
vrijetijdsactiviteiten bij de activiteiten van organisatoren die 
aangesloten zijn bij UiTPAS Maldegem. 

Voor een voorstelling in CC Den Hoogen Pad die normaal € 15 
kost, betaal je dan dus maar € 3.

JA, IK WIL EEN UiTPAS! 
Groot gelijk! Ga met je identiteitskaart langs bij één van volgende 
verkooppunten: UiTloket, Bibliotheek Maldegem, sporthal MEOS, 
Sociaal Huis en CC Den Hoogen Pad. 
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Tickets 
Vanaf vrijdag 11 september om 9.00 uur. 

Via www.maldegem.be/webshop (onder Tickets)
Opgelet: afhankelijk van de betalingswijze wordt een extra kost aangerekend.

Loket CC Den Hoogen Pad

  Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

 050 71 00 21
 cultureelcentrum@maldegem.be
 ma tot vr: 9.00 - 12.00 uur / wo: 14.00 - 17.00 uur*

Enkel cash betaling mogelijk.

UiTloket

 Gemeentehuis Maldegem
 Marktstraat 7, 9990 Maldegem

 050 72 86 22
 uit@maldegem.be
 ma tot vr: 8.30 – 12.00 uur / wo: 14.00 - 16.00 uur / do: 16.00 - 18.30 uur*

Betaling via bancontact mogelijk.

* De  actuele openingstijden en verlofperiodes vind je steeds op onze website en facebookpagina.

Zolang de coronamaatregelen gelden is reservatie van tickets  
enkel mogelijk via het loket van CC Den Hoogen Pad.

Tip: geef een 
waardebon  
of ticket als
geschenk!

Verkochte tickets worden niet teruggenomen.

Info 
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Korting 
65+
· € 1 op alle voorstellingen (met uitzondering van Alex Agnew)
· € 2 op lezingen 

-26
· € 3 op alle voorstellingen (met uitzondering van Alex Agnew)
· € 2 op lezingen

Deze kortingen gelden enkel op individuele tickets en niet voor 
abonnementen.

Abonnementen 
KABO – klein abonnement  
Stel je zelf samen met minimaal drie vrij te kiezen voorstellingen. 

GABO – groot abonnement  
Stel je zelf samen met minimaal vijf vrij te kiezen voorstellingen.

De ticketprijs van een voorstelling binnen een klein en groot 
abonnement staat vermeld bij de respectievelijke voorstelling  
en is aangeduid met de vermelding (KABO) en (GABO).

Privacy
Bij reservatie worden je adres en telefoonnummer in ons klantenbestand opgenomen. Dit 
uitsluitend om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kan jouw gegevens steeds 
opvragen, corrigeren of laten schrappen, overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 
van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen  in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming). Zie ook www.maldegem.be/privacy.

Toegankelijkheid
We voorzien graag een goed toegankelijke plaats met goede 
zichtbaarheid voor rolstoelgebruikers, andersvaliden en hun 
begeleider. Belangrijk is wel dat je dit bij je boeking vooraf  
duidelijk aangeeft.

Hoor je minder goed? Bij onze voorstellingen met geluidsversterking 
kan je gebruik maken van het gehoorversterkingssysteem. Je hoeft 
niet noodzakelijk zelf over een hoorapparaat te beschikken. 
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Coronamaatregelen  
in CC Den Hoogen Pad
Samen zorgen we voor een coronaveilige omgeving en voorstellingen. 
Wij volgen hiervoor nauwgezet de richtlijnen voor preventie en 
bescherming van publiek, artiesten en derden van de Sectorgids 
Professionele Kunsten.

Respecteer zeker onderstaande maatregelen. Wijzigingen aan 
de maatregelen worden gecommuniceerd via onze website en 
Facebookpagina, alsook rechtstreeks aan de tickethouders.
 
Deelname
· Als je ziek bent en/of de voorbije week symptomen van Covid-19 

vertoonde, blijf je thuis. 
· Volwassenen uit een risicogroep* zijn welkom, maar hun 

aanwezigheid impliceert dat zij zelf een inschatting van het risico 
gemaakt hebben. 

· Kinderen uit een risicogroep* zijn welkom, maar hun aanwezigheid 
impliceert dat hun ouders (eventueel na overleg met de huisarts of 
behandelende arts) een inschatting van het risico hebben gemaakt.

* tot de risicogroep behoren personen ouder dan 65 jaar, personen met 
diabetes, personen met ernstige obesitas, personen met hartziektes, 
long- of nieraandoeningen en personen met kanker of van wie het 
immuunsysteem verzwakt is.

Algemene maatregelen
· Reserveer of koop op voorhand je ticket via het loket.
· Kom op tijd naar CC Den Hoogen Pad.
· Volg steeds alle richtlijnen op van de medewerkers ter plaatse.
· In het gebouw is een circulatieplan van toepassing dat strikt 

gevolgd moet worden. 
· Het gebruik van een mondmasker is verplicht. 
· We vragen de social distancing tussen de verschillende bubbels te 

respecteren door te blijven zitten op de aangeduide plaats.
· Respecteer de opgelegde hygiënische maatregelen bij onthaal/

vertrek en na bezoek aan het toilet.

Cafetaria / pauze
De cafetaria is niet geopend.
Er wordt geen pauze voorzien tijdens de voorstellingen en jeugdfilms.
 
Na de voorstelling
Vertoon je in de weken na de voorstelling symptomen? Neem dan 
zo snel mogelijk contact op met je huisarts en laat je testen. Indien 
je positief blijkt voor Covid-19, laat dan zeker weten dat je een 
voorstelling bijwoonde en geef onze contactgegevens door aan de 
contactopvolging instanties.
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Blijf op de hoogte
Nieuwsbrief
Meld je via www.denhoogenpad.be aan voor onze nieuwsbrief en  
mis voortaan niks meer over de programmatie in CC Den Hoogen Pad.

Facebook 
Wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws over onze 
voorstellingen, lezingen, films en eventuele acties? Ga dan snel  
even naar onze Facebookpagina & like ons!

Bereikbaarheid
Fiets 
CC Den Hoogen Pad is makkelijk met de fiets te bereiken. Er is een 
ruime fietsenstalling (let wel: onoverdekt).

Openbaar vervoer 
De Belbus van De Lijn heeft een halte Adegem Cultureel Centrum aan  
Den Hoogen Pad. 

De dichtstbijzijnde bushalte is Adegem-Dorp van lijn 58 en 58S.

Auto 
Aan het CC en in de buurt is er voldoende gratis parkeergelegenheid. 
Parkeren op het gras aan het CC is niet toegelaten.
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Achter de schermen
Groepen of scholen zijn welkom in CC Den Hoogen Pad voor een 
geleid bezoek achter de schermen. Voor info of boekingen bel tijdens 
de kantooruren naar 050 71 00 21.

Zaalverhuur
Ben je voor jouw vereniging, organisatie of bedrijf op zoek naar een 
geschikte locatie voor een activiteit of evenement? Dan is een van de 
zalen van Den Hoogen Pad misschien wel de ideale locatie.

Surf naar www.maldegem.be en ontdek welke zalen gemeente-
bestuur Maldegem verhuurt. Je vindt er ook de technische fiche van 
CC Den Hoogen Pad en het aanvraagformulier. Voor meer informatie 
bel tijdens de kantooruren naar 050 71 00 21.

Piet Blomme
Vic Blomme
Gaby Bruyninckx †
Ludwig De Backer

Rebecca Derudder
Koen Geerinckx
Marc Maeyens
Claude Nobus

Peter Rooze
Mieke Timmerman

Colofon
Programmatiecomité CC Den Hoogen Pad

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Bart Van Hulle
Koning Albertlaan 46/B6, 9990 Maldegem

Vormgeving
Jos Notteboom

Drukwerk
Van Hoestenberghe



  63 

Start ticketverkoop: vrijdag 11 september

CC Den Hoogen Pad

 Adegem-Dorp 16/B, 9991 Adegem

 050 71 00 21

 cultureelcentrum@maldegem.be

 maandag tot vrijdag: 9.00 – 12.00 uur | woensdag: 14.00 – 17.00 uur*

  www.denhoogenpad.be

 www.facebook.com/denhoogenpad

* De  actuele openingstijden vind je steeds op onze website en facebookpagina.
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 Gemeentebestuur Maldegem: Marktstraat 7, 9990 Maldegem 

 050 72 89 30  |    info@maldegem.be  |   www.maldegem.be
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 ZA 5 SEP 2020 

PREVIEW! SEIZOEN 20-21 
 
 ZA 24 OKT 2020 

ERHAN DEMIRCI | WA MAKE?
 
 VR 4 DEC 2020 

JEAN BOSCO SAFARI,  
BEN CRABBÉ & ANDEREN |  
IMAGINE NO LENNON    
 
 VR 11 DEC 2020 

KAMAGURKA |
DE GRENZEN VAN DE ERNST  
 
 VR 18 DEC 2020 

HAN SOLO | RETRO
 
 DO 28 JAN 2021 

SAVE THE DATE | GEDICHTENDAG 
 
 ZA 13 FEB 2021 

GEENA LISA, ANDREA CROONEN-
BERGHS & CHELSY | EUROVIZIE 
 

 VR 19 FEB 2021 

GUST DE COSTER, MARCEL  
VANTHILT, PETER SLABBYNCK,  
JO LEMAIRE & ELISA WAUT |  
BELPOP 80’S 
 
 ZA 27 FEB 2021 

BEGIJN LE BLEU | FWIET! FWIET! 
 
 VR 12 MAA 2021 

ALEX AGNEW | BE CAREFUL  
WHAT YOU WISH FOR 
 
 ZA 27 MAA 2021 

TINE EMBRECHTS, WILLIAM  
BOEVA, PETER THYSSEN & BERT 
VERBEKE | PERPETUUM MOBILE
 
 ZA 10 APR 2021 

CHRISTOPHE VANDEGOOR,  
JELLE CLEYMANS & JOOST  
VAN HYFTE | KNECHTEN VAN  
DE KOERS
 
 VR 28 MEI 2021 

SAVE THE DATE | PREVIEW!  
SEIZOEN 21-22  


