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Hazes

De erfenis van André Hazes wordt verder op de kaart gezet met de film
Bloed, Zweet en Tranen, waarbij uiteraard de complete familie Hazes
niet ontbrak. Danny de Munk, Waylon, Sanne Kraaijkamp, Eric Corton,
de complete cast, eigenlijk ontbrak niemand bij de feestelijke première.
Een paar avonden daarvoor was de Ziggo Dome compleet uitverkocht
voor de Holland Zingt Hazes concerten. André kan vanaf boven tevreden toekijken.
De familie Hazes was trots

LUL verhalen

Howard en zijn matties gaan weer een
seizoen LUL verhalen ophangen

Howard Komprie heeft ook dit jaar een aantal collega’s om zich heen verzameld voor
een nieuwe serie LUL verhalen. Tot en met juni ontvangt Howard iedere voorstelling
een drietal verhalenvertellers, die hun eigen aparte verhaaltje mogen oplepelen. De taart
werd verdeeld door Howard zelf, Henkjan Smits, Leon Verdonschot, Frits Barend, Daniel
Boissevain, Reazun, Erik van Muiswinkel, Rutger Mollee, Rick Moorman en Jan J. Pieterse.

RONALD MC DONALD GALA
B R E N GT 950 .0 0 0 EU RO O P
Bijna 1 miljoen euro heeft
het prestigieuze Ronald McDonald Kinderfonds Gala,
dat in het Okura Hotel in
Amsterdam werd gehouden,
opgebracht. De kersverse
directeur Marja Bijsterveldt
ontving samen met de nieuwe
voorzitter Marjan Oudeman
Chantal Janzen en Y
de gasten, die in galakleding
von Jaspers zagen er
over de Gouden Loper veel
beeldig uit
indruk maakten. Robert ten
Brink presenteerde de avond,
Mental Theo trad op en Captains of Industry, politici en overige
gefortuneerden zorgden voor het indrukwekkende eindbedrag.

Z I LLE RTA L A RE NA , OOST E NR IJK
In de Zillertal Arena
In het Zillertal is ‘s winters en zomers genieten
in Oostenrijk , het
grootste ski- en
berggebied,
kan
tot mei worden geskied, gesnowboard
en feest gevierd.
Met 139 piste-kilometers en 51 liften
tot 2500 meter
hoogte, konden we
goed uit de voeten.
Ook voor wandelen en rodelen is volop ruimte en zomers bruist het Zillertal, zowel op
culinair als sportief gebied. Het avonturenpark Zell bezorgt jong en oud veel waterplezier
in alle facetten.
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