
Zomercarrousel in TOM in Werking! 
 

Woensdagavond 4 juli, Theater Onder de Molen, na maanden van intensieve voorbereiding is het dan 

zover, de Zomercarrousel kan gaan draaien. De foyer is in orde, de bloemen in de vazen, de lichtjes 

branden, de koffie geurt en de artiesten en gastvrouwen wachten in spanning af of er publiek komt. 15 

reserveringen, tja… En dan om kwart voor acht beginnen de mensen binnen te druppelen, de artiesten 

kleden zich om, hebben de soundcheck gedaan en hebben er zin in. Uiteindelijk hebben 34 mensen de 

weg naar TOM gevonden om deze eerste avond mee te maken.  

Het is erg warm buiten, maar onder de molen is de temperatuur aangenaam, het publiek voelt zich 

helemaal op zijn gemak. Klokslag 8 uur opent Josée van der Staak de Zomercarrousel met het nummer 

Summertime en aansluitend introduceert zij de eerste artiesten. Jaap Dirkse en Wolfram Reisiger 

vullen het eerste half uur met prachtige ballads van singer/songwriters uit de jaren 60-70. Met zijn 

warme stemgeluid weet Jaap het publiek meteen voor zich in te nemen en Wolfram begeleidt hem op 

piano soepel en overtuigend. Het duo Buitengewoon - Anja den Bakker en Eelco Schuijl - maakt het 

eerste gedeelte voor de pauze vol. Anja en Eelco hebben elkaar gevonden tijdens de eerste 

Zomercarrousel in 2011. Vanaf die tijd spelen ze veel in Vorden en omstreken. Je kunt horen en zien 

dat ze een echt duo zijn; prachtige voornamelijk Nederlandstalige liedjes worden met veel 

inlevingsvermogen gezongen, niet alleen door Anja, Eelco laat hier en daar een prachtige tweede stem 

horen. Anja vertelt een verhaal, waarbij Eelco op de piano een soort laag onder het verhaal legt, 

prachtig. De artiesten voor de pauze mochten een warm applaus in ontvangst nemen.  

 

Na de pauze dé grote verrassing. “Wat je van ver 

haalt is lekker” wordt gezegd. Cabaretier Arie Vuyk 

uit Rotterdam is inderdaad “lekker”, maar niet 

alleen lekker, ook geestig, gevat, taalkundig zeer 

bedreven. Hij schreef landelijk bekend geworden 

sketches en liedjes voor o.a. het orkest ‘Het groot 

niet te vermijden’. In Vorden wist hij het publiek 

elke minuut op een ander been te zetten en in de 

lachstand te houden. Josée van der Staak sloot de 

avond af met Engelse en Nederlandstalige 

nummers, op professionele wijze begeleid door 

Marianne Weenink op de piano. Twee nummers 

kregen met een a capella uitvoering een extra dimensie. Bij het laatste nummer kregen de artiesten een 

bloemenhulde uit handen van de gastvrouwen Lenie en Pieta en konden we met elkaar terug kijken op 

een geslaagde eerste avond van de Zomercarrousel. Een greep uit het gastenboek: “Wat had je weer 

een mooi programma samengesteld Josée, Geweldige formule, Goed niveau, afwisselend programma, 

Gelukzalige momenten voor de ziel van een ieder die toehoort en ziet. Chapeau!”  

 

Aanstaande woensdag 11 juli kunt u er bij zijn met als optredende artiesten: duo Buitengewoon, duo 

Wendy en Rita, Nathaly Masclé met leerlingen Jolieke en Peter Schrauwen en Henk Boogaard.  

Reserveren kan via www.tom-vorden.nl. Gewoon aan komen lopen kan ook.  

Theater Onder de Molen, Lindeseweg 29, 7251NJ Vorden (buurtschap Linde). Voor Vorden, Hengelo 

(gld) en omgeving geldt: hebt u geen vervoer of wilt u liever niet alleen? Bel tot de voorgaande 

maandag 17:00 h met 0657079558 en u wordt opgehaald en thuisgebracht; uw rolstoel of rollator kan 

ook mee.  

 

http://www.tom-vorden.nl/

