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Twee jaar geleden werd de eerste
editie van het initiatief Comedy 4
Life met 200 bezoekers sterk ge-
smaakt, ondanks de korte voorbe-
reiding. Ook vorig jaar was de co-
medy-avond een succes. 250 geïn-
teresseerden maakten een toffe
comedy-avond mee.
Ook dit jaar belooft het een top-
editie te worden. “Het opzet is in-
tussen bekend”, zegt Dean Dewit-
te, een van de organisatoren. “In
elke huiskamer komen zes stand-
upcomedians langs. Goed voor in
totaal drie uren plezier.” Een ko-
miek is ook te gast in ’t Een en ‘t
Ander en in het KSA-lokaal. 
De line-up voor dit jaar: Ygor uit
Poperinge, Koen Dewulf, Erhan

Demirci, Wouter Monden (NL),
Bas Birker en Steven Mahieu. Tic-
kets kosten 15 euro. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de mensen die
hun deuren openzetten: Dean en

Jolanka, Hanne en Kasper, Joke
en Gust en de KSA. De opbrengst
gaat volledig naar het goede doel:
Boom2 en de ALS-Liga.
“De mensen blijven zitten, het

zijn de stand-upcomedians die
van locatie naar locatie trekken.
Uiteraard is dat praktisch beter
haalbaar. Er zijn vijf locaties en
we hebben dit jaar zes sterke

stand-upcomedians. Zo is er altijd
een artiest die even kan uitblazen.
Want vijf keer vanaf nul op een
andere locatie optreden, kruipt na
enkele keren wel in de kleren”,
zegt Dean Dewitte, een van de or-
ganisatoren.
Dit jaar is er onder meer steun
van Mieke De Jaegher (’t Een en ’t
Ander), Michele Verplancke (KSA
Schuiferskapelle) en de gezinnen
Dean Dewitte en Jolanka Vande-
ginste, Casper Messelis en Hanne
Van Eenooghe, en Augustijn
Kindt en Joke Goemaere. 
De keuze van goede doelen ge-
beurt in onderling overleg. “Dat is
inderdaad niet even gemakkelijk.
Uiteindelijk zijn er heel veel goe-
de doelen en iedereen kan een fi-
nancieel steuntje in de rug gebrui-
ken. In ons comité beslissen we
voor welke goede doelen we gaan.
Daar is altijd vrij vlug een consen-
sus over.” Al even vooruitblikken
naar de editie 2018 ? “Dan hebben
we een hele grote topper op het
oog”, zegt Dean Dewitte. Dat blijft
nog even geheim. (LVA)
Tickets : 0478 65 79 54.

Stand-upcomedy in woonkamer
SCHUIFERSKAPELLE

Voor het derde jaar op rij
zetten Schuiferskapelle-
naren hun leefkamer
open voor stand-upcome-
dians. Afspraak op
vrijdag 22 december.

Schuiferskapelle toont zijn groot hart in de Warmste Week. (Foto LVA)
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*The Benchmark Company, een onafhankelijk onderzoeksbureau, nam de Belgische banksector onder de loep in het voorjaar van 2016. 
Argenta kwam als sterkste bankmerk uit het onderzoek waarbij 15 banken met de meeste kantoren in België met elkaar werden 

vergeleken op gebied van merkkennis, performantie, relevantie, affi niteit & reputatie.
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