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“TheaterOnderdeMolen brengt  

                         theater onder de mensen” 
 

Vorden, 28 juli 2011. Bovenstaande uitspraak stond gisteren in het gastenboek na een 

overweldigende avond in TOM, TheaterOnderdeMolen. Meer mensen dan er stoelen waren, 

dat was nog niet voorgekomen. Men weet inmiddels de weg naar het theater te vinden en is 

enthousiast. De sfeer, de koffie met molenkoek, het kleinschalige en dan de fantastische 

artiesten uit de directe omgeving. Gery Groot Zwaaftink uit Vorden beet de spits af met een 

filosofisch verhaal van Belcampo; aansluitend 

zong Anja den Bakker uit Baak prachtige Ierse 

liederen, op piano begeleid door Lucian 

Venderink. Rita Boshart uit Vorden maakte het 

programma voor de pauze rond met eigen 

melancholieke Nederlandstalige nummers, 

zichzelf begeleidend op piano.  

Na de pauze had Erik Knoef uit Vorden meteen 

de lachers op de hand; hij was duidelijk de 

komische noot van de avond. Nathaly Masclé, 

eveneens uit Vorden, wist met haar jazzy stem en 

improvisaties het publiek weer in een totaal andere 

sfeer te brengen, waarna Gery de avond afsloot 

met een aantal eigen liedjes, zichzelf begeleidend 

op gitaar. 

De organisatie van TOM kan geen extra stoelen  

blijven bijplaatsen. In het vervolg krijgen de 

mensen die gereserveerd hebben bij voorrang een 

stoel. Het is dus aan te raden om te reserveren!  

 

Op 3 augustus, de vijfde woensdag van de 

Zomercarrousel, treden voor u op: Gery Groot 

Zwaaftink, Anja den Bakker (Nederlandse 

luisterliedjes met Eelco Schuijl op piano), Ben 

Hartemink (literair verteller uit Deventer), Arjan 

Verschuur en Josée van der Staak. Dit belooft 

wederom een afwisselende avond te worden, met 

voor elk wat wils. Toegang is € 10, kinderen t/m 

14 jaar half geld. Reserveren bij voorkeur via 

www.theateronderdemolen.nl of anders T 0575-

555783. Op de avond zelf komen zonder te 

reserveren is vanzelfsprekend mogelijk maar wél voor eigen risico.  

TheaterOnderdeMolen, Lindeseweg 29, 7251NJ Vorden.  
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http://www.theateronderdemolen.nl/

