
‘Hoe? Zo!’ in Theater onder de Molen 
De Vordense cabaretgroep met: Ut beste wa’w hadd’n 
 

Het programma van het Theater onder de Molen 

te Linde ziet er het eerste seizoen al erg 

aantrekkelijk uit. Op 26 maart vond ‘De Nieuwe 

Start’ plaats en op 17 april was de eerste 

reguliere voorstelling met Nathaly Masclé, 

‘Femme Vocale’ en leerlingen. Nu is op zondag 

8 mei de beurt aan cabaretgroep ‘Hoe? Zo!’.  

 

Hoe? Zo! trekt al weer een hele tijd rond als 

‘cabaret met een Achterhoeks accent’. Dat heeft 

naast een groot aantal optredens -  in de regio 

maar ook ver daarbuiten - geresulteerd in een hoop publiciteit. Naast de schrijvende pers, zowel 

regionaal als landelijk, schonk ook de radio aandacht aan deze groep. Eerst uitsluitend lokaal en 

regionaal maar later trad Hoe? Zo! zelfs op in Jack Spijkerman’s ‘Spijkers met Koppen’. Ook de 

televisiemakers hadden belangstelling, zo kwam de groep te zien in ‘Van Gewest tot Gewest’. En  

was Hoe? Zo! present bij de laatste ‘Zwarte Cross’. Het programma van Hoe? Zo! is vastgelegd 

op de cd Ut wodt allemaol wel weer better. De gedichtjes (Kotte Riemkes) uit het programma zijn 

samen met andere ‘versjes’ uitgebracht in boekvorm.  

 

Dit jaar  bestaat Hoe? Zo! 20 jaar. Dat is reden genoeg om dit najaar met een nieuw programma te 

komen. Om het oude programma in stijl af te sluiten hebben de leden besloten dit voor Vorden te 

doen in Theater onder de Molen te Linde. Ze komen dus nog één keer voorbij: Boer zoekt vrouw, 

De mannetjes, Roodmutsje en noem maar op. Voor velen al wel herkenbaar, voor een aantal 

misschien nog wel helemaal nieuw. Actuele thema’s worden in het dialect behandeld. Meer 

informatie over de groep op: www.cabaretgroephoezo.nl 

 

Zondag 8 mei 15:00 uur biedt dus een unieke mogelijkheid om Hoe? Zo! te zien in een prachtige 

omgeving. “Dit theater past ons als een ouwe jas”, aldus de leden van de cabaretgroep. “De 

huiselijke sfeer, het intieme karakter, echt fantastisch!” En dat de groep er zich thuis voelt, bleek 

al wel tijdens ‘De Nieuwe Start’. De wisselwerking met het publiek was geweldig. Dat zal nu niet 

anders zijn; er wordt vast weer veel gelachen in Linde.  

Toegang € 15 inclusief koffie/thee en molenkoek vooraf, kinders t/m 14 jaar half geld, meer 

informatie en reserveren (sterk aangeraden!) op: www.theateronderdemolen.nl  

Theater onder de Molen, Lindeseweg 29, 7251NJ Linde/Vorden.  

Aansluitend aan de voorstelling kunnen vaders op deze dag ‘koken’ bij het naastgelegen ’t 

Proathuus. Dat organiseert een lopend buffet voor € 11,50, apart te reserveren: T 0575 556421 

(minimaal 11 deelnemers).  

 

 
 


