
Ridge is helemaal in de ban van Ashley, de nieuwe 
ontwerpster bij Forrester. Alleen weet hij niet dat ze 
en relatie had met Rick, de vriend van zijn dochter.

Brookes hart breekt
Rick heeft dan wel helemaal voor 
Phoebe gekozen, hij kan het maar 
moeilijk verkroppen dat zij zoveel tijd in 
haar zangcarrière stopt. Vooral omdat 
Phoebe dat samen doet met ene Con-
stantine, een jongen die overduidelijk 
gevoelens koestert voor haar. Omdat 
Phoebe een duet met hem voorbereidt, 
daagt een jaloerse Rick zijn vriendin 
uit om ook met hem een duet te zingen 
en het publiek van het Insomnia Café 
te laten kiezen welk duet zij het beste 
vinden. Alleen dat duet zal Phoebe dan 
in de studio opnemen. Op die manier 
hoopt Rick zijn rivaal Constantine voor-
goed te kunnen uitschakelen. Zowel 
Phoebe als Constantine nemen de uit-
daging aan. Met wie van de twee jon-
gens zal Phoebe uiteindelijk een duet 
uitbrengen? Dat is de vraag.
Ridge geeft een feestje bij het zwem-
bad en nodigt daarbij Ashley uit als zijn 
vriendin. Ashley is dolgelukkig, al blijft 
ze zich ergens schuldig voelen omdat 

ze iets voor Ridge verzwijgt. Namelijk 
dat ze nog niet zo lang geleden iets 
had met Rick, de huidige vriend van 
zijn dochter. Ook Brooke is uitgenodigd 
voor het zwembadfeestje, maar zij voelt 
zich miserabel eens ze Ridge en Ash-
ley samen ziet. Ridge kust Ashley en is 
duidelijk helemaal in haar ban. Brooke 

★ Rick zingt een duet met 
Phoebe

had dit helemaal niet zien aankomen 
en voelt zich compleet verpletterd. 
Blijft ze dan echt helemaal alleen over? 
Wanneer Ridge in de gaten krijgt dat 
Brooke enorm gekwetst is, beseft hij 
dat het misschien geen goed idee was 
om Brooke opnieuw in het bedrijf op te 
nemen.

‘THUIS’- ACTEURS STEUNEN ALS-LIGA
Amyotrofe laterale sclerose, afgekort tot ALS, is een zeldzame neurologische 
ziekte die evenwel tot de dood leidt. Mong Rosseel (van De Vieze Gasten), 
Leah Thys en Marleen Merckx zijn ambassadeurs van de ALS-liga en waren 
dus van de partij op het jaarlijkse ALS-weekend in hotel Cosmopolite in 
Nieuwpoort. En wat meer is: op de Leuvense kerstmarkt zal in december een 
ALS-stand te bezichtigen zijn, waar je kaarten en kaarsen en andere spullen 
kan kopen om de ALS-liga te steunen. Dit jaar zullen Leah en Marleen daar 
zeker aanwezig zijn, in het gezelschap van andere ‘Thuis’-collega’s.
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