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Jacky Lafon viert haar 55-jarig jubileum in Het Witte Paard 
 

BLANKENBERGE, 12 juli 2022 – Jacky Lafon staat maar liefst 55 jaar op de planken. Deze 
bijzondere verjaardag mag natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Daarom schittert ze samen 
met haar gasten Wendy Van Wanten, David Vandyck, Frank Van Erum en Jan Wuytens deze 
zomer in haar eigen namiddagshow ‘Jubilee aan Zee’ in Het Witte Paard. Vandaag werd ze 
na een lange repetitiedag extra in de bloemetjes gezet door de producent en haar familie 
en vrienden.  
 
Jubilee aan Zee 
 
Van 22 juli tot en met 18 september 2022 presenteren Cheval Blanc Productions en WP Hotels 
& Events in Blankenberge een wel heel bijzonder jubileum in Het Witte Paard. Ter ere van 
haar 55-jarige carrière, werkt Jacky Lafon momenteel met hart en ziel aan haar eigen 
zomershow ‘Jubilee aan Zee’. Het belooft een unieke namiddag vol humor, muziek en dans te 
worden. Natuurlijk kan ook een internationale circusact niet ontbreken. 
 
Een verrassing met paard en koets 
 
Na een lange repetitiedag werd Jacky vandaag extra in de bloemetjes gezet door haar familie 
en vrienden. Een bijzondere verjaardag vraagt immers om een bijzondere verrassing. Jacky 
werd opgehaald met paard en koets en kreeg een ereronde door Blankenberge. De kuststad 
waar ze doorheen haar lange carrière verschillende jaren op het podium schitterde. Het 
Colisee Theater en Het Witte Paard werden tijdens de zomermaanden regelmatig haar tweede 
thuis. 
 
Ben Van de Keybus, producent: ‘Er is niemand met zoveel liefde voor het publiek als Jacky 
Lafon. We zijn blij dat ze haar jubileum in Het Witte Paard wil komen vieren. Momenteel werkt 
ze hard aan haar nieuwe zomershow, maar het werd hoogtijd om haar al eens extra in de 
bloemetjes te zetten.’ 
 
Jos Dom, regisseur: ‘Ik ben blij dat ik voor de derde keer op rij mag meewerken aan de 
zomershow van Jacky Lafon. Ze weet als geen ander hoe ze haar publiek moet entertainen. Het 
publiek kan genieten van een gezellige namiddag voor jong en oud, vol sketches en muziek. 
Maar vandaag mocht vooral Jacky zelf genieten.’ 
 
 

Jubilee aan Zee, van 22 juli tot en met 18 september, 14u30, tickets via www.wpevents.be 
 
 
Niet voor publicatie. Voor bijkomende informatie, fotomateriaal en interviewaanvragen:  
 

pers@wphotelsevents.be                https://bit.ly/3wQQvbS 
www.wpevents.be           www.wphotelsevents.be 
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ACHTERGRONDINFORMATIE 

 
Meer over Jacky Lafon 
 
Jacky Lafon ademt revue en theater. Op negentienjarige leeftijd won ze voor het eerst een 
zangwedstrijd en reisde daardoor drie jaar lang doorheen heel Europa met het orkest Roland 
Keereman.  
 
Terug thuis, kwam ze in het variététheater Eden in Blankenberge in contact met Yvonne 
Verbeeck en Gaston Berghmans. Zij gaven haar de kans haar dromen waar te maken en boden 
haar een podiumplek aan in de Ancienne Belgique. Daar stond ze uiteindelijk 8 seizoenen lang 
op de planken, tot het theater noodgedwongen de deuren moest sluiten. 
 
Tijdens de zomermaanden speelde ze mee in revueshows in Het Witte Paard en de casino’s 
van Blankenberge en Middelkerke. Ze werkte samen met verschillende bekende Vlaamse 
showorkesten zoals dat van Lou Roman, Bobby Setter, John Horton en Henk Van Montfoort. 
 
In de jaren 80 en 90 draaide ze 10 seizoenen mee in de zomerprogramma’s van Bobbejaan 
Schoepen in Bobbejaanland. Ze trok door Vlaanderen met De Gaston en Leo Show en werkte 
5 seizoenen mee aan HT&D op VTM. Bij het grote publiek werd Jacky bekend van Familie, waar 
ze bijna 24 jaar lang het personage van Rita Van den Bossche vertolkte. 
 
Na deze rijk gevulde carrière van maar liefst 55 jaar, is het tijd voor een bijzondere 
jubileumshow. Vol trots presenteert ze, samen met haar gasten, haar eigen ‘Jubilee aan Zee’ 
in Het Witte Paard. 
 
Meer over WP Hotels & Events 
 
De evenementenzaal ‘Het Witte Paard’ opende ruim 85 jaar geleden voor het eerste de 
deuren. Vier generaties later staat WP Hotels & Events garant voor een uniek en zorgeloos 
verblijf aan de Vlaamse kust. Ondersteund door de recente investeringen van Alychlo, de 
investeringsmaatschappij van Marc Coucke, groeit het bedrijf gepassioneerd verder. 
 
WP Hotels & Events is eigenaar van verschillende bijzondere locaties in het centrum van 
Blankenberge. Van theater- en seminariezalen tot restaurants, wellness-ruimtes en 
hotelkamers in verschillende prijsklassen. De faciliteiten en mogelijkheden zijn eindeloos.  
 
WP Hotels telt vandaag zeven hotels door de recente overname van Hotel Riant Séjour op de 
zeedijk en de renovatie van het budgetvriendelijke Hotel Cavalli op de Grote Markt van 
Blankenberge. 
 
WP Events presenteert het hele jaar door een groot en verscheiden aanbod aan 
entertainment in Het Witte Paard Theater en Het Colisee Theater, met als absolute 
hoogtepunt de eigen Witte Paard Zomershows. 


