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Hugo Symons en Evy Reniers van de ALS Liga.

Hugo Symons gaat moppen
tappen voor de ALS Liga
LEUVEN

Moppentapper en exsport
journalist Hugo Symons or
ganiseert in april een bene
fietconcert in Leuven ten
voordele van de ALS Liga.

ALSpatiënten behartigt en
die Symons een warm hart
toedraagt. “Twee jaar geleden
is de broer van mijn vrouw

HUGO SYMONS
CABARETIER

Leuvenaar Hugo Symons is
vooral bekend als de moppen
tapper uit HT&D, het televi
sieprogramma dat in de jaren
negentig werd uitgezonden op
VTM. Sinds hij gestopt is met
werken, toert Symons door
Vlaanderen als cabaretier.
Zijn shows koppelt hij vaak
aan goede doelen. Dit jaar or
ganiseert hij drie aperitief
concerten ten voordele van
de ALS Liga. Op 15 april
houdt hij halt in de Minne
poort in Leuven en daarna
trekt hij naar SintTruiden en
Antwerpen.

Gezellige humor
“In ‘80 minuten liefde’ breng
ik liefdesliedjes, doorspekt
met geestige verhalen”, zegt
Symons. “Ik ben niet zoals die
standup comedians die er
een sport van maken om de
mensen in hun hemd te zet
ten. Ik breng gezellige hu
mor.” De opbrengst van de
kaartenverkoop gaat integraal
naar de ALS Liga, een organi
satie die de belangen van

“Ook mijn goede vriend
Emiel Goelen is vorig
jaar aan ALS overleden.
Zijn vrouw Sonja
is erg enthousiast
over dit concert”
overleden aan ALS”, zegt Sy
mons. “Ook mijn goede vriend
Emiel Goelen is vorig jaar aan
de dodelijke zenuwspierziek
te overleden. Zijn vrouw Son
ja is erg enthousiast over dit
concert. Het onderzoek naar
de ziekte wordt niet gesubsi
dieerd en kan een duwtje in
de rug goed gebruiken.”
Ook de ALS Liga is blij met
de steun van Hugo Symons.
“ALS is niet zo bekend en na
de ‘Ice Bucket Challenge’ is
de aandacht voor de ziekte
snel weer verminderd”, zegt
CEO Evy Reviers. “We vinden
het heel fijn dat Hugo Symons
zijn naam aan onze organisa
tie wil koppelen.” (liv)

