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Gesprek 
van de dag

Als STAY-C werd STACEY SEE-
DORFwereldberoemd met Nance
Coolen in Twenty 4 Seven. Na het
uiteenvallen van het dance-duo
raakte Stacey betrokken bij een
mislukt drugstransport en beland-
de drie jaar in de cel. „Ik was alles
kwijt - en dat was precies wat ik
nodig had”, vertelt Stacey in het
AD. „Ik geloofde dat ik alles kon.
Maar het geld vloog de deur uit. En
het leventje waar ik aan gewend
was geraakt, wilde ik niet opge-

ven.” Bang voor
een terugval, tien
jaar later, is hij
niet.
DOMIEN VER-
SCHUUREN

(foto) mag zich inmiddels rekenen
tot het illustere rijtje Glazen Huis-
veteranen. Maar dat maakt de
ervaring er niet makkelijker op. „In
tegendeel. Ik vind deze editie hefti-
ger dan de vorige twee. Heel intens
en emotioneel.”

Menselijk VIP
Keizerlijke prelude
De Japanse kroonprinses Masako

zwaait naar het publiek bij de vie-
ring van de verjaardag van haar
vader, keizer Akihito (83) in het

keizerlijk paleis in Tokio. Akihito’s
gezondheid is zwak en mag waar-

schijnlijk aftreden, waarna Masako
hem kan opvolgen. FOTO EPA/KIMIMASA

MAYAMA

,,Het is al ongelooflijk hoeveel
reacties we hebben gekregen op de
recensie”, vertellen Luella en Made-
lene. Bijna een jaar geleden open-
den zij de deuren van hun restau-
rant aan de Alkmaarse Veerstraat.
,,We hebben de recensie ingelijst
en bij de entree opgehangen. Men-
sen blijven echt stil staan om hem
te lezen, zeker de eerste weken na
de publicatie. Het was net de Apen-
heul, al die mensen die naar bin-
nen gluurden. Maar alleen maar
hartstikke mooi, want sinds de
recensie in Over de Tong hebben
we nog veel meer gasten mogen
ontvangen.”
Tussen alle voorbereidingen voor
de komende kerstdagen kunnen

Luella en Madelene nog net een
gaatje vinden om een uniek mo-
ment te beleven. De overhandiging
van de bokaal door Arjan Paans,
hoofdredacteur van deze krant, aan
de nummers één van Over de Tong.
,,Ja, we hebben het nu razend druk
in de keuken, maar dit is wel een
moment waar we ons graag even
voor vrij willen maken.”

Ontdekking
Over de Tong-recensenten Anna &
Hannah waren dit jaar diep onder
de indruk van de gerechten van
Molenaar. ’Hier staat een engel in
de keuken die goddelijk lekkers op
het bord brengt’. 
Het duo noemde het restaurant ’de
ontdekking van het jaar’ en dat ze
nu met Rue de la Plume ook nog
eens de eerste plaats in de Top 10
hebben behaald, doet Luella en
Madelene glunderen van trots.
,,We hadden stiekem wel gehoopt
op een plek in de top tien, maar
deze plaats is natuurlijk helemaal
te gek!”
➔ Zie weekendmagazine Vrij

voor de Top 10 van Over de
Tong 2016

Lof voor
Luella en
Madelene
Het was al een complete verrassing
voor chef-kok Luella Molenaar en
gastvrouw Madelene van Zoelen
toen ze met hun restaurant Rue de
la Plume in restaurantrubriek Over
de Tong stonden. Dat ze nu ook als
nummer 1 zijn geëindigd in de Top
10 van Over de Tong 2016, brengt
beide dames helemaal in een jubel-
stemming. 

Luella Molenaar en Madelene van Zoelen ontvangen hun prijs uit handen van hoofdredacteur Arjan Paans.

Madelene van Zoelen (l) en Luella Molenaar van Rue de la Plume in Alkmaar. FOTO’S HEDSKE VOCHTELOO.
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