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Club Ruby 

Desguinlei 94, 2018 Antwerpen 

Het was even wachten, maar we kunnen het nu met zekerheid aankondi-
gen: Debby Gommeren is back! Na doortochten in iconische plaatsen als 
het Playboy Mansion, het Votta Mansion en Dubai, is de Belgische 
schoonheid weer terug te vinden in het hartje van Antwerpen. 
 
Wie een beetje voeling heeft met de Belgische showbizz, herinnert zich 
Debby wellicht nog van programma’s als Beauty and the Nerd en haar fo-
to’s in P-magazine. Toch was ze de laatste 7 jaar maar zelden terug te vin-
den in België: ze woonde immers 6 jaar lang in Hollywood en verbleef 
daarna een jaar lang in Dubai, waar ze haar reputatie als influencer en ster-
renmagneet steeds weer wist te bevestigen.  
 
Dat Debby nu is teruggekeerd naar eigen land, heeft natuurlijk veel te ma-
ken met een nieuw project waar ze haar schouders heeft ondergezet: sa-
men met enkele partners heeft ze op 6 april de Ruby geopend, een gloed-
nieuwe club onder het Ramada Plaza Hotel, op dezelfde locatie waar vroe-
ger discotheek Magic te vinden was.  
 
De opening was een groot succes – een feit dat werd onderstreept door de 
aanwezigheid van beroemdheden als Natalia, Noa Neal, Rani en dj Anouk 
Matton.  
 
 



Debby is heel blij om terug te zijn. Na haar doorgang 
in het exotische Dubai was het voor haar vanwege 
het iets koudere weer wat aanpassen, al mogen we 
daar de laatste – warmere – dagen zeker niet over 
klagen. Nu ze weer gewoon is aan het Belgische kli-
maat, kijkt ze enorm uit naar haar eerste evenement 
op 26 april: Dubai Night in Club Ruby. 
 
Graag zouden we je hierbij uitnodigen om ook aan-
wezig te zijn, eventueel met een collega of partner. 
Je kunt jezelf alvast aan heel wat moois verwachten, 
zoals buikdanseressen, champagneshowers, een leu-
ke atmosfeer, top dj’s en nog veel meer. Debby zelf 
zal natuurlijk ook als gastvrouw aanwezig zijn om 
ervoor te zorgen dat haar gasten die avond niets te-
kort komt, en is beschikbaar voor interviews. Dat be-
looft! 

 
Zou je graag dit nieuws delen met jouw kijkers, 
lezers en/of luisteraars? Laat ons dan zeker iets 
weten via de vertrouwde weg: 
 

dirk@badass.be 
of 

+32 (0)494 38 27 44 
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