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A-Z Barbecue Menu per persoon: 

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

€ 11,55

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

BEZORGING DAGELIJKS  •  GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND  •  ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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Vlees

• Kipfilet

• Filetkarbonade

• Varkenssaté spies

• Mexicaanse   

 barbecueworst

• Grillburger

Salades

• Komkommersalade

• Witte koolsalade

• Gemengde rauwkost

• Huzarensalade

• Kartoffelsalade

• Verse fruitsalade

Sauzen 

• Zigeunersaus

• Cocktailsaus

• Knoflooksaus

• Satésaus

• Stokbrood met 

 kruidenboter

Benodigdheden

• Porseleinen borden

• RVS bestek

• Gasbarbecue 

 met gasfles

• Tangen

• Servetten

Meer informatie: 
KROMMENIE (075) 642 60 10 
ZAANDAM (075) 612 64 00

René Struik.

www.hypotheeknet.nl 

U heeft een hypotheek nodig.
Wie adviseert u objectief?Onze verkopers 

beoordelen ons 
met een      8.5!
SUCCESVOL VERKOPEN?
Bel (075) 642 60 10 of (075) 612 64 00!

Lees de reviews op

20%
KORTING*

* Geldig van 14 mei t/m 18 mei 2014. 
Korting alleen geldig i.c.m. deze bon.
Kijk voor de voorwaarden en een winkel in 
de buurt op: boerenbond-welkoop.nl/acties 2 012181 364558

op 1 artikel uit het 
dierassortiment

Arcade

Hypotheek

Adviescentrum
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‘n best adres!

Wij zijn verhuisd!
Skoon 10 Oostzaan

Troosttegels.nl

www.sanisale.com

NU EXTRA 21% BTW 
VOORDEEL!

ZIE ONZE ADVERTENTIE ELDERS IN DEZE KRANT

Verhuur 
kantoor- en 

atelierruimten
Vanaf 22m2 € 150,– p.m.

075 622 65 22   
www.bedrijvigebij.nl

@BedrijvigeBij

Business Center
BedrijvigeBij

ZAANDAM - Rada Ruijter heeft 
de landelijke speechwedstrijd van 
het door Menno Bentveld gepre-
senteerde tv-programma ‘Op weg 
naar het Lagerhuis’ gewonnen. 
De 5 VWO-leerling van het Zaan-
lands Lyceum in Zaandam mag 
zich de beste noemen van 187 
leerlingen van 200 middelbare 
scholen die deelnamen. “Ik vond 
het echt leuk om mee te doen en 
een mooie ervaring”, zegt de win-
nares. 

Er was een teamwedstrijd in debat-
vorm en een individuele speech-
wedstrijd, die daar los van stond. 
Rada vertegenwoordigde haar 
school, het Zaanlands Lyceum, in 
de speechwedstrijd. De speech van 
Ruijter werd als beste beoordeeld 
door de jury, die bestond uit his-
toricus en Amerika-kenner Maar-
ten van Rossem, zangeres Giovan-
ca Ostiana en politiek verslaggever 
NOS Joost Vullings. “Het is moei-
lijk om in een speech emotie te 
creëren en dat heeft één persoon 
volgens ons toch wel het beste ge-
daan”, sprak Ostiana namens de 
jury. Ook kreeg Rada complimen-
ten voor haar onderwerpkeuze. 
De andere twee deelnemers waren 
Koen Stoetman (15) uit Apeldoorn, 
gecoacht door PvdA-partijleider 
Diederik Samsom en Nienke Both 
(16) uit Hengelo, met VVD-coryfee 
Hans Wiegel als coach.

Speech 
De speech moest toegespitst wor-
den op de vraag: ‘Wat zou jij zeggen 

als je twee minuten mag inbreken 
op alle televisiestations wereldwijd.’ 
Bij het schrijven ging de Oostzaan-
se gedreven te werk. “Eerst bedacht 
ik mijn eerste zin. Daarmee pak je 
de mensen en wek je hun interesse. 
Vervolgens schreef ik mijn laatste 
zin, want daar blijft het publiek ten-
slotte aan denken, en daarna maak-
te ik het middenstuk.” 
De zeventienjarige was blij dat ze 
heel vrij was in haar onderwerp-
keuze. “Veel speeches gingen over 
wereldvrede, maar ik heb een heel 
concreet voorbeeld genomen.” 
Wat dat is, wilde de jonge speech-
ster niet zeggen, want wie de uit-

zending van zaterdag 10 mei om 
20.20 uur op Nederland 2 heeft ge-
mist, kan haar rede nog bekijken 
op: www.uitzendinggemist.nl/afl e-
veringen/1416125, vanaf de veertig-
ste minuut.  

Wedstrijd
Met haar redevoering moest Rada 
in januari eerst door de provinci-
ale voorronde in de Rode Hoed in 
Amsterdam zien te komen. “Elke 
speech werd daar opgenomen voor 
de YouTube-pagina van ‘Op weg 
naar het Lagerhuis’. Op basis van 
de fi lmpjes selecteerde een jury 
twintig deelnemers voor de kwart-

fi nale in het VARA-gebouw in Hil-
versum. De zes beste kandidaten 
mochten door naar de halve fi nale 
in Studio 1, ook in Hilversum. Drie 
mochten vervolgens naar de fi nale 
op dezelfde locatie.” 
Elke speecher werd voor de fi na-
le getraind door een bekende Ne-
derlander. “Ik werd gecoacht door 
Claudia de Breij. Ik had mijn 
speech natuurlijk al een paar keer 
gehouden en dan kun je toch het 
spontane gaan verliezen. Ik vond 
Claudia een nuttige coach. Ze leer-
de mij dat ik me niet te veel moet

>Lees verder op pagina 10

Rada (17) wint landelijke speechwedstrijd 
‘Leuk voor een publiek te praten over onderwerpen die mij interesseren’

V.l.n.r.: juryleden Joost Vullings, Maarten van Rossem en Giovanca Ostiana. (Foto: Esther Schenk)

RODI.NL

Uw partner in media  RODIMEDIA.NL

ZAANSTAD – Zes partijen uit 
de gemeenteraad van Zaanstad 
gaan samen het nieuwe colle-
ge vormen. D66, PvdA, VVD, 
CDA, CU en ZOG hebben een 
akkoord bereikt.
De coalitiepartijen zijn van plan 
om het coalitieakkoord volgen-
de week donderdagavond aan 
de raad te presenteren. Dan 
willen ze ook de kandidaat-wet-
houders voordragen voor be-
noeming en de portefeuillever-
deling bekend maken.

Coalitie-
akkoord

KOOG AAN DE ZAAN - Bridge-
club Westerkoog houdt zondag 
18 mei de maandelijkse bridge-
instuif in buurthuis De Vuister 
in Koog aan de Zaan. De tafel-
tjes staan klaar voor elk niveau. 

Het gaat erom een gezellige 
middag te hebben en de orga-
nisatie zorgt voor een passen-
de indeling. Het is wel nood-
zaak om vooraf in te schrijven, 
uiterlijk voor zondag 18 mei om 
11.30 uur. De entree bedraagt 3 
euro per persoon. De aanvang 
van de instuif is om 13.30, meer 
informatie of opgave via tel.: 
075-2022321. Een e-mail stu-
ren kan ook naar: westerkoog-
bridge@hotmail.com. De Vuis-
ter bevindt zich aan Molenwerf 
44, bij het winkelcentrum.

Bridge-instuif 
in De Vuister
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Supermatras TF 5
Tonvormige pocketveren verdeeld in 

7 functiezones, ritssluiting rondom.

Goed temperatuur- en vochtregulerend vermogen. 

Leverbaar in soft, medium of stevig.

80/90/100 x 200 € 590,-

80/90/100 x 210  € 649,-

90 x 220    € 708,-

120 x 200    € 815,-

140 x 200    € 935,-

Ook Auping showroommodellen in de aanbieding!

Een fantastische combinatie!
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 www.stellingwonen.nl

Welkom thuis, welkom bij Novoferm 

45 mm
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Stracke garagedeuren
De Corantijn 3
1689 AN Zwaag
Tel:0229-218411
www.stracke.nl
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Garagedeur vervangen?
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AANBIEDING

BESPAAR

 € 800,- WEGENS SUCCES VERLENGD T/M 31 MEI 2014

Rada (17) wint landelijke speechwedstrijd 
>Vervolg van de voorpagina

concentreren op de volgende zin, 
maar juist op de zin waar ik mee 
bezig ben. Zo krijg je meer emotie 
en overtuigingskracht en verloopt 
het niet te ingestudeerd. Ze vertel-

de me ook dat je al bij het opko-
men bezig moet zijn met waar je 
naartoe wilt met je speech.” 
Rada begon eigenlijk per toe-
val met speechen. “Tijdens de-
batcompetities met school was ik 
de enige die dat wel wilde doen. 
Ik merkte toen dat ik het leuk 
vond om voor een publiek te pra-
ten over onderwerpen die mij in-
teresseren.” Haar deelname aan 
de speechwedstrijd vond de jon-
ge speechster een erg mooie erva-
ring. “Ik vond het leuk om mee te 
doen en je leert veel over hoe de 

tv-wereld in elkaar zit. En het goed 
kunnen speechen zal in mijn toe-
komstige beroep zeker van pas ko-
men.” Rada overweegt een studie 
bouwkunde te gaan doen.
Met haar overwinning is de koek 
nog niet op voor de winnares. “We 
krijgen nog een beloning, want in 
juni gaan alle prijswinnaars vijf 
dagen naar New York met Maar-
ten van Rossem als reisleider. We 
brengen onder andere een bezoek 
aan het VN-hoofdkantoor, maar 
meer weet ik nog niet. Dat is nog 
een verrassing.”

WORMERVEER - Sinds april 
2010 heeft Broodje Betty zich ge-
vestigd op Industrieterrein Noor-
derveld. U kunt bij Betty terecht 
voor ontbijt, lunch en diverse 
plate services. Ook verzorgt Bet-
ty de catering voor uw bedrijf zo-
als party-catering of vergaderin-
gen, zowel in de lunchroom aan 
de Industrieweg 18a als op locatie. 
Annemarie Bakker is eigenares-
se van Broodje Betty, de voorma-
lige Pitstop nabij Molletjesveer. 
Samen met Claudia en Suzanne 
is ze veelvuldig in de lunchroom 
te vinden die nu al helemaal in 
oranjesfeer is aangekleed in ver-
band met de naderende WK voet-
bal. De meiden hebben het zelfs 
al over het Holland Betty House 
dus dat gaat gezellig worden. Er 
is een gratis WK-poster verkrijg-
baar en bij elke bestelling krijg je 
een oranje dwarrel. Kijk op www.
broodjebetty.nl voor meer infor-
matie of bel met (075) 6286877 
om direct te bestellen. Broodje 
Betty is ook te vinden op facebook 
en twitter.

Broodje Betty in oranjesfeer

KROMMENIE - Zwem- en waterpo-
lovereniging De Ham heeft zich ver-
sterkt. Kayleigh Stuurman en Mi-
chon Kussendrager gaan komend jaar 
de kleuren van de club uit Kromme-
nie verdedigen. Beide dames zijn af-
komstig van streekgenoot De Zaan uit 
Zaandam. 
Zoran Stanisic, de coach van de da-
messelectie van De Ham, is erg tevre-
den. “Doel voor aankomend jaar is om 
voor de plaatsen vier tot zes van de Ere-
divisie van Nederland te spelen. Met 
de komst van beide dames wordt een 
belangrijke stap gezet om dit moge-

lijk te maken”, aldus de trainer/coach. 
Stanisic is inmiddels een jaar trainer 
van de damesgroep van de Ham en is 
zeer over de groep en de nieuwe speel-
sters te spreken. “Er zit nog veel po-
tentie in de groep en ook in de vereni-
ging. De club is ambitieus en er is een 
aantal groeidoelstellingen afgespro-
ken die ertoe moeten leiden dat De 
Ham structureel waterpolo gaat spe-
len in de (sub)top van Nederland. Het 
is een doelstelling die enkele jaren 
werk zal vragen.” Vandaar dat Stani-
sic zich voor een langere periode heeft 
verbonden aan De Ham.

ZV De Ham versterkt zich
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