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Lingerie op
het ijs

Het lingeriemerk Sapph, waar Melissa
Sneekes (voormalig Miss Nederland
(2007)) het boegbeeld van is, timmert
goed aan de weg. Het sexy label
lanceerde - tot ieders verrassing - haar
nieuwe collectie gedurende de eerste
ladies night van Holiday on Ice op de kille ijsvloer van Holiday
On Ice. Spannende modellen in de kou en met weinig of geen
kledij aan zorgden voor smeltend ijs.

Derde Christmas Tree For Charity succesvol
Voor de derde keer organiseerde Sky Radio het Christmas Tree For Charity
evenement, waarin tien BN’er-koppels de opdracht krijgen binnen een
bepaalde tijd een kerstboom op een bijzonder originele wijze te versieren.
Onder andere Xandra Brood met dochter Lola, Dione de Graaff met Jochem
Uytdehaage en Babette van Veen met zusje Anne waren erbij. Lieke van
Lexmond met zusje Jetteke werden de winnaars van de cheque met het
leuke bedrag van 10.000 euro, dat voor het speciaal door hen uitgekozen
goede doel Feedback Foundation (een organisatie die de balans van het
wereldwijde voedselsysteem weer probeert te herstellen) is bestemd.

Acteur Mimoun Oaissa loopt op

Ben Saunders-schoen

Ben Saunders verraste met een nieuwe
exclusieve
Rehabschoen plus de single
“Heart Strings”. Dat
deed hij tijdens een
intiem optreden in het
Amsterdamse Restaurant PompstationOost, waar hij met een live-band een
wervelend optreden van een half uur
gaf. Daarna voorzag hij de speciaal
voor deze middag uitgenodigde fans
van een handtekening. Acteur Mimoun
Oaissa kreeg van Ben het eerste paar
overhandigd.
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IERSE LANCERING EN AWARD-FEESTJE

MET EDO BERGER
Met de lancering van bmibaby moet u niet denken
aan een babyshower van
een bekende Nederlandse
dame. Nee, er wordt gedoeld op de lancering van
een vliegtuigmaatschappij
die vooral vluchten op Ierland uitvoert. Bij een dergelijke presentatie horen Ierse
specialiteiten, whiskey en
entertainment. De bekende entertainer Edo Berger, op de foto met de Ierse ambassadeur Mary
Wheler, mocht de avond aan elkaar praten.

