
Jolieke - met cup           Loek - met Godfried     Frans - in the blues      Marise - dochter van     Anja - Samenloop 

Tweemaal ingebroken bij Theater Onder de Molen 
 

Vorden/Linde 24 juli 2013 - Tijdens de vierde Zomercarrousel in TOM werd er tot 

tweemaal toe ingebroken in het programma. De eerste keer door Josée van der Staak, 

die haar aankondiging van die warme theateravond onderbrak met een couplet van 

‘Summertime’. De tweede keer midden in het optreden van Anja den Bakker toen 

dochter Marise van 11 jaar het podium opkwam en ‘Skinny Love’ à la Birdy ten gehore 

bracht. Zie de video-impressie op www.tom-vorden.nl.  

 

En dat allemaal voor de ogen van een talrijk publiek, dat een toch al zeer afwisselend 

programma voorgeschoteld kreeg. Aanstormend talent Jolieke van Osch pakte met haar 14 

jaar meteen als een volwassen diva de zaal in met prachtige songs en eigen gitaarbegeleiding - 

o nee, er was één cup-song bij! Verhalen van Godfried Bomans werden zeer beeldend verteld 

door Loek Boer, tot groot genoegen van twee toevallig aanwezige leden van het Bomans-

Genootschap. Blues-tijger Frans van Montfoort was even losgebroken uit de stad Utrecht en 

bracht de veertig aanwezigen helemaal in zijn ban (Pieter, hij komt weer terug in TOM!!!). En 

last but not least Buitengewoon! - Anja den Bakker en Eelco Schuijl - dat nog even de laatste 

SamenLoop voor Hoop in herinnering bracht en onder andere enkele nummers van hun 

prachtige cd-voor-het-goede-doel liet klinken.  

 

 

Jong talent krijgt alle kansen in Theater Onder de Molen. Cleo Vlogman, Martine Zwiers én 

Timmy van Lingen komen woensdagavond 7 augustus op de planken van TOM. Naast Gery 

Groot Zwaaftink, maar die kan zich gelukkig nog steeds als een jonge hond gedragen. Cleo en 

Jolieke komen nog een tweede keer langs op latere data. Daarvóór - op 31 juli - staan er 

vertellingen door Christina Millet op het programma met begeleidende improvisatie op 

klassiek gitaar door Gertjan Adema, zang van onze Vordense Wendy Addink en vertellingen 

van Herman Korteling door Boudewijn Betzema.  

 

De Zomercarrousel in TOM draait door! Elke woensdagavond van 20:00 - 22:30h vier 

optredens in twee uur t/m 28 augustus. Adres: Lindeseweg 29, 7251NJ Vorden, buurtschap 

Linde. Alle info, video’s en reserveren via de webstek; reserveren op de dag zelf ook 

telefonisch: 0575 555783.  


