
2 singer/songwriters op 1 avond in TOM  
Jasper Smit nieuw, Mees terug van weggeweest!  
 

Dé verrassing van de laatste Zomercarrousel in TheaterOnderdeMolen was wel Mees, de in 

Vorden geboren en getogen Merel van Laake. Op die 31
e
 augustus had zij de smaak van 

TOM zo te pakken dat ze gelijk een volgend optreden aankondigde. Vanuit haar huidige 

woonplaats Utrecht komt ze met haar gitaar nog eens een avondje terug, op vrijdag 7 oktober 

a.s. En ze neemt Jasper Smit mee, iemand die op het gebied van de kleinkunst zijn sporen al 

heeft verdiend. Jasper zegt 

over zichzelf: “Ik zing 

liedjes over hele dikke 

vrienden, gemiste bussen, 

chocola en de omgang met 

je ex. Want dat is vreselijk 

belangrijk.” Hij maakte elf 

jaar deel uit van cabaretduo 

‘Olaf en Jasper’, startte 

vorig jaar de gloednieuwe 

feestdag 'Koekjesdag' en 

scoorde onlangs een 

zomerhit met ‘Meisjes met 

IJsjes’. Momenteel speelt hij 

zijn eerste soloprogramma 

'Dag met je Handje'.  

 

Op zondag 18 september jl. 

stond voor een talrijk 

publiek het spotlight van 

TOM gericht op Wendy 

Addink, zangeres uit 

Vorden. Voor de pauze 

trok ze - solo - het 

publiek mee in haar 

muzikale verleden maar 

bleef daarbij ‘Dicht bij 

Huis’. Moeder, zoontje en 

manlief hadden allen een 
bescheiden rol in haar 

programma. Erik Knoef 

begeleidde de 

‘Zuiderzeeballade’ op accordeon en Rita Boshart vier nummers op piano, waarbij Rita bij 

‘The Rose’ een tweede stem meezong. Wendy liet zich van veel kanten zien: gevoelige 

Nederlandstalige nummers waaronder ‘De dag waarop je Moeder sterft’, afgewisseld met 

bekende Engelse covers, alle op haar heel eigen manier geïnterpreteerd. Met name 

‘House for Sale’ kwam binnen, maar ook de door Wendy zelf geschreven nummers als 

het ‘Zonnebloemenlied’ oogstten veel bijval. Na de pauze werd Wendy ondersteund door 

haar ‘Friends’: Sander Heuvelink - gitaar, Johnny Addink - basgitaar en Wim Woestenenk - 

drums, terwijl Erik Veldsink de geluidregie voor zijn rekening nam. Terug in de tijd met 

veelal nummers van Creedence Clearwater Revival, waarbij Wendy zich weer van een 

heel andere kant liet horen.  Zij stond haar mannetje tussen de jongens!  



 

Kijk voor andere komende optredens op www.theateronderdemolen.nl en maak daar 

kennis met al onze artiesten. Reserveren voor vrijdag 7 oktober via de webstek of 

telefonisch: 0575 555783. Of u bent gewoon rond half acht aanwezig in TheaterOnderdeMolen 

aan de Lindeseweg 29 te Vorden. Aanvang 20:00 h, entree € 15 inclusief koffie/thee en 

overheerlijke molenkoek. Kinders tot 14 jaar half geld.  

Geen vervoer of wilt u liever niet alleen? Tot donderdag 6 oktober 12:00 h kunt u bellen met 

0657079558. U wordt dan opgehaald en thuisgebracht en kunt genieten van een heerlijk 

avondje uit in TOM.  

 


