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Krystl

Met een 3FM Award voor Beste Nieuwkomer in de pocket,
ervaring als achtergrondzangeres bij Do, een reclamespot op RTL
en rockend in het voorprogramma van Marco Borsato is Krystl
Pullens met een prima jaar bezig. Haar carrière-switch in het
jaar 2000 van danseres naar zangeres heeft eindelijk het nodige
succes opgeleverd. En dan sta je dus gewoon met je nieuwe
single “Fool For You” op het Rockstage-podium van Dutch Valley
en heb je volledige interactie met fans en de fotopers. Dan weet
je hoe het hoort en doe je het heel goed.

Carlo en Irene multifunctioneel

Ze zijn weer iedere
week op RTL 4 te zien
met het zondagmiddagprogramma Life 4 You - samen met topkok Rudolph van Veen - waarin iedere uitzending
opnieuw een aantal spraakmakende gasten aan bod komen. Maar Carlo Boszhard en Irene Moors bewegen zich
ook nog in de TV-kantine, vorig jaar goed voor een Gouden Televizier Ring, waarin het tweetal een aantal typetjes
neerzet, waarbij de originele sterren bijna verbleken. Inmiddels is ook de tv-serie Zie Ze Vliegen met Carlo en
Irene en de bijbehorende typetjes van het duo zelf en een aantal gaststerren, waaronder Chantal Janzen en
Gordon, over het wel en wee van de vliegtuigmaatschappij Goedkoop Air al een groot succes. En op 2 oktober is
er een speciale gala-uitzending van Life 4 You, waarin Carlo en Irene alle prominente gasten zullen ontvangen die
op de rode loper acte de présence zullen geven tijdens het John Kraaijkamp Musical Awards Gala. De naam van
dit feest is natuurlijk vernoemd naar acteur John Kraaijkamp, die dit jaar helaas is overleden.

PLEZIERIG

SEXY
Pleasurements Stravagante PR
pakte flink uit met een sexy
lingerie show, waar mooie
modellen in sexy outfits
toonden wat er
zoal op dit gebied
te krijgen is. Ook
het vriendinnetje
van Geert Hoes,
het blonde model
Elze-Mieke Tijl, gaf
acte de présence
op de catwalk.

CHANTAL JANZEN EN
ROBERT TEN BRINK SAMEN IN BED
Ze zijn samen ambassadeurs van het
Ronald McDonald Huis; het huis waar
ouders, broertjes en zusjes verblijven
van kinderen die zijn opgenomen in
het VU medisch centrum. Ambassadeur
Nikkie Plessen
overhandigde de
sleutel van kamer 319 waar Chantal en
Robert, in het kader van de miljoenste
overnachting, een nacht verbleven.
Het eerste huis werd in 1986 geopend
en inmiddels zijn er 15 huizen in
ons land. Familie kan op deze wijze in moeilijke tijden dicht bij elkaar blijven en bij
calamiteiten binnen een paar minuten aan het ziekenhuisbed van hun kind staan. De
aanwezigheid van ouders heeft een positief effect op het genezingsproces. De Ronald
McDonald huizen zijn afhankelijk van steun van donateurs, sponsors en vrijwilligers.
Ambassadeurs Chantal, Robert en Nikkie blijven zich hiervoor inzetten.
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