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schappelijk onderzoek’ staaft hij 
met foto's, filmpjes en artikels. 
De comedian laat het niet bij een
analyse of een vingerwijzing. 
“Voor elk pijnpunt dat ik tegen
kom, zoek ik een eigenzinnige op
lossing of heb ik een humoris
tisch antwoord in de aanbieding.”

Na Ieper trekt JanBart De
Muelenaere een jaar lang langs 
WestVlaamse podia. “Daarna
hoop ik ook buiten eigen streek 
voet aan wal te krijgen.”    (thv)

INFO
‘Over Leven in de Westhoek’ gaat op 3 decem-
ber in Het Perron in Ieper in première. Tickets 
(12 euro) via www.comedyshows.be of aan de 
balie van CC Het Perron in Ieper.

De Muelenaere (35)  staat op
minder dan een maand van de 
première van zijn eerste avond
vullende show in Ieper, waar de 
komiek al vijf jaar woont. Hij ver
diende zijn strepen als improvi
sator, publieksopwarmer, pre
sentator en man achter de scher
men van vele tv en radioshows. 
Ook als comedian is hij niet aan 
zijn proefstuk toe. Na zijn debuut 
een zevental jaar geleden won hij 
onmiddellijk twee comedywed
strijden. “Intussen heb ik kunnen 
werken aan mijn souplesse op het
podium. Ik ben gewoon  kortere 
stukjes tot 45 minuten te spelen 
en bouwde zo een mooi repertoi
re op. Maar een eigen avondvul
lende show is toch iets anders.”

De basis voor de show werd ge
legd bij een optreden van Jan
Bart tijdens de voorstelling van 
het streekpact door Resoc West

Comedian De Muelenaere zoekt DNA 
van West-Vlaming in eerste show
JanBart De Muelenaere  
gaat in zijn comedyshow 
‘Over leven in de West
hoek’ op zoek naar de iden
titeit van de WestVlaming. 
Een unieke show over hoe 
trots – en soms ook eens be
schaamd – je moet zijn als 
provinciegenoot.

hoek. “Op mijn verjaardag beslis
te ik om op het idee voort te bor
duren en in een periode van een 
jaar een hele show bij elkaar te 
schrijven. De mensen vinden 
WestVlaanderen – en zijn inwo
ners, de taal, de gewoontes van de
streek, de eigenschappen en mijn 
ervaringen als WestVlaming – 
een leuke invalshoek. Vreemd dat
het nooit eerder is gedaan, want 
het bulkt hier van het comedyta
lent. Daarbij zijn WestVlaande
ren én WestVlaams een hype. 
Dat is te zien aan het succes van 
series als ‘Bevergem’. ”

JanBart analyseert in zijn show
de WestVlaming. Zijn ‘weten

IEPER 

W Jan-Bart De Muelenaere in Het Perron, waar zijn show in première gaat.

TH
V

De 64jarige Bredenaar heeft
er een mooie loopbaan opzitten:
hij was dertig jaar brandweer
manduiker, werkte tien jaar bij 
een aannemersbedrijf als dui
ker en was tot aan zijn pensioen 
aan de slag bij het Oostendse 
bedrijf Noordzee Helikopters 
Vlaanderen.

“Zij doen de Search and Res
cue voor de Nederlandse kust
en ook daar was ik drie jaar dui
ker. Op 5 december 2012 kre
gen we op onze basis in Neder
land een oproep voor een red
ding nadat twee vrachtschepen 
tegen elkaar waren gevaren. Ter
plaatse bleek de Baltic Ace, met 
1.400 auto’s aan boord, zelfs al 
helemaal gezonken. We merk
ten een reddingsvlot op, maar 
daarop afdalen, was niet evi
dent. Er waren golven van drie 
meter hoog en er was geen be
weging op het vlot. Uiteraard 
daalde ik af”, zegt Danny. 

Hij maakte zich los van de
‘winch’ en ging het vlot binnen. 
Hij vond er vier mensen en red
de hen. Toch blijft de Bredenaar
bescheiden: “Het was een pres
tatie van ons team. Het doet 
goed als je bij een actie mensen
levend aan wal kan brengen. In 

mijn loopbaan redde ik zestien 
mensen van de dood. Van één 
iemand kreeg ik ooit een bedan
king in de vorm van een ets. De 
erkenning van het Nederlandse 
Carnegie Hero Fund is heel 
mooi en doet me wel iets. En 
toch blijf ik erbij dat het eigen
lijk mijn job en plicht was om 
die mensen te redden. De me
daille en oorkonde kreeg ik in 
Den Haag. Ik leg ze op een 

mooie plaats, want ik ben er 
trots op.” 

Zijn redding van de overleven
den van de Baltic Ace was spec
taculair en omdat er gevaar was 
voor zijn eigen leven kreeg hij 
de erkenning van het Carnegie 
Heldenfonds. “Toch is dat niet 
de actie die me het meest is bij
gebleven. In dezelfde periode 
kregen we ook een oproep voor 
twee bemanningsleden die op 
de Noordzee van een groot 
vrachtschip door een grote golf 
overboord waren geslagen. We 
konden hen lokaliseren en aan 
boord halen, maar het slechte
weer en de koude hadden hun 
tol geëist. Ondanks langdurige 
reanimatie overleden de twee 
mannen. Medailles worden niet 

uitgereikt als de slachtoffers 
sterven. Maar die reddingsactie 
was wel gevaarlijker en blijft 
me tot op vandaag bij als een 
van de meest intense momen
ten uit mijn loopbaan.”

Duiker die vier mensen het leven redt, beloond voor zijn heldendaad 

“Ik deed eigenlijk gewoon mijn job”
Danny Lams heeft een zil
veren medaille ontvangen 
van het Carnegie Helden
fonds. “Ik deed gewoon 
mijn plicht”, zegt de Bre
denaar, die nog dagelijks 
terugdenkt aan zijn loop
baan als duiker.

BREDENE  

W Danny Lams is blij met de zilveren medaille en het getuigschrift van het Carnegie Heldenfonds. 
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DANNY LAMS
GEPENSIONEERD DUIKER

“De vier die ik redde, 
was niet mijn 
zwaarste opdracht”

W Danny Lams als duiker.

R
EP

R
O

 E
FO

OOSTENDE

Bestuursakkoord voort-
aan online te volgen
Het stadsbestuur pakt uit met 
een nieuw initiatief waarbij de 
inwoners de vorderingen in 
het bestuursakkoord van nabij 
kunnen volgen. Op de website 
van de stad werd het volledige 
bestuursakkoord uit 2012 
weergegeven. "Van de 143 pro
jecten werden fiches opgesteld 
die online periodiek bijge
werkt worden. We actualise
ren verschillende keren per 
jaar. En ook als een project 
niet gerealiseerd kan worden, 
is dat te lezen", zo duidt burge
meester Johan Vande Lanotte 
(SP.A), bevoegd voor commu
nicatie.  (efo)

HEUVELLAND

Steunfonds voor 
asielzoekers
Het OCMW vangt een aantal 
asielzoekers op. Om hen te 
steunen in hun integratie kan 
het OCMW extra middelen ge
bruiken. Daarom heeft 
OCMWvoorzitter Ward Die
rickx een fonds opgericht 
waarin mensen een bijdrage 
kunnen in storten. De OCMW
raad zal vastleggen waarvoor 
de middelen gebruikt worden. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om 
fietsen aan kopen of taallessen 
financieren. Wie een bijdrage 
wil leveren, kan dat op reke
ningnummer BE41 10304112 
2210 met vermelding “gift 
goed doel”. Giften vanaf 40 eu
ro zijn fiscaal aftrekbaar. Daar
naast doet het OCMW Heuvel
land ook een oproep naar vrij
willigers die het Arabisch 
machtig zijn, omdat het 
OCMW geconfronteerd wordt 
met klanten die enkel Arabisch 
spreken.  (lpi)


