
Terug in de Tijd bij TOM 
 

Een avond vol weemoed en terugblik in Theater Onder de Molen te Vorden op 8 augustus 2012. 

Josée van der Staak opende deze Zomercarrousel zingend met ‘Vleugels’, de titelsong van haar 

gelijknamige cd. Ze gaf daarmee aan dat al veel artiesten vanuit TOM hun vleugels hebben 

uitgeslagen, zeker vanuit de Zomercarrousel.  

Daarna was het podium voor Dirk-Jan Plate, een nieuw gezicht in TOM en zeker een nieuw geluid. 

Geheel zonder versterking vulde hij het eerste halfuur met eigen tekst en muziek. Ontspannen, zacht 

fluisterend en dan weer doordringend, liet hij zijn liedteksten hun werk doen. Zelf zegt hij vooral 

relativerend bezig te zijn. Wendy Addink vulde het tweede halfuur voor de pauze met een terugblik op 

haar leven. Bij elke periode een passend lied, soms bekend van anderen, soms zelf geschreven en 

vooral daarmee raakte ze de gevoelige snaar bij het aanwezige publiek.  

 

 

 

Na de pauze was het podium voor Jan Willem van Opstal, een troubadour ‘pur sang’ met verhaal en 

lied. Hij begeleidde zichzelf op gitaar, dan weer op accordeon of piano en hij wist het publiek een héél 

dik halfuur voor zich te winnen. Van prachtige Nederlandstalige ballades tot ‘ontroerend goede’ 

Franse chansons, afgewisseld met verhalen uit zijn oude doos. 15 Augustus brengt hij wederom een 

gedeelte uit zijn programma ‘Ontroerend Goed’. Voor hen die 8 augustus gemist hebben een tweede 

kans. Het jongste talent Jolieke van Osch nam het stokje over van Jan Willem met twee prachtige 

liedjes waarbij zij zichzelf op de gitaar begeleidde. Ze zingt met haar 13 jaar alsof ze haar hele leven 

niet anders gedaan heeft, met een prachtige stem en een nu al mooie persoonlijkheid. Volgend jaar 

staat zij zeker in de Zomercarrousel. Als slotstuk van deze avond haalden Marianne Weenink en Josée 

van der Staak een aantal ouwe koeien uit de sloot met hun programma ‘Zomer in Zeeland’. Marianne 

zette naast haar piano- ook haar zangtalent in en Josée liet zich mede als actrice zien. Een zeer 

afwisselende avond waar voor elk wat wils bij zat. Bent u nieuwsgierig geworden? Neem dan een 

kijkje op www.tom-vorden.nl bij ‘Artiesten’ voor een videobloemlezing uit deze avond (koptelefoon 

op!) en bij ‘Agenda’ voor komende optredens.  

Zomercarrousel 6 op volle toeren met boven Dirk-Jan Plate, Wendy Addink, Jan Willem van Opstal en 
beneden Jolieke van Osch, Josée van der Staak en Marianne Weenink  

 


