
Gery & Mees                                                       BruusQ                                                                Immens 

“Voedsel voor mijn Ziel” in TOM 
 
Woensdagavond 21 augustus was een adembenemend mooie avond in Theater Onder de Molen. Voor een goed 

gevulde zaal traden deze avond uitsluitend singer-songwriters voor het voetlicht. Het eerste uur werd gevuld 

door de Barden van Bronckhorst: Mees en Gery Groot Zwaaftink. Deze keer helaas zonder Arjan Verschuur, 

maar dat lukte bijzonder goed. Vraag en antwoord is hun formule, de een weet niet waarmee de ander begint en 

is verplicht hierop te reageren. Prachtige teksten over houd van mij, leef het leven en meer… De verrassing 

bracht emotie, in het gastenboek vonden we de uitspraak: “Het was voedsel voor mijn ziel”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de pauze de formatie BruusQ met Ivan van den Helder (lead zanger), Dimitri Muskens (slagwerk) en Marco 

van der Bij (gitaar, zang en componist-tekstschrijver). Voor de tweede keer in de zomercarrousel wisten zij de 

harten van het publiek te stelen met mooie aansluitingen bij de teksten van de Barden, alsof het zo afgesproken 

was. Het publiek werd van de ene emotie in de andere gebracht. Afgesloten werd door de groep Immens met 

Tom Dingjan (zang, gitaar) en Reinier van Dieren (piano, zang). Kleinkunst en de thema’s van de avond als 

ouderschap en relaties in weer een ander perspectief en met andere muziek. Een hele avond met uitsluitend eigen 

werk, op één nummer na Nederlandstalig, daar tékent TOM voor! Geluidsman Jurriaan Boerstoel kweet zich 

daarbij bijzonder goed van zijn taak: zoveel stemmen en instrumenten, alles goed afgestemd en uitgebalanceerd. 

De staande ovatie voor alle artiesten was dan ook helemaal op zijn plaats. Josée van der Staak heeft alle artiesten 

gevraagd terug te komen in 2014 en inmiddels zijn de data al afgesproken! Voor een impressie van deze avond 

gaat u naar www.tom-vorden.nl.  

 

De laatste zomercarrousel van 2013 is op 28 augustus. Dat wordt een zeer afwisselende avond met duo 

Buitengewoon! (Anja den Bakker en Eelco Schuijl), Jolieke van Osch, Estrada do Sol (Astrid Volkerick en 

Marcel Verheugd) en als absolute uitsmijter de HBTG-band. U kunt erbij zijn en reserveren via bovengenoemde 

webstek. Vanaf 6 september draaien de programma’s in TOM weer op de eerste vrijdagavond en de derde 

zondagmiddag van de maand. Het programmaboekje ligt in Vorden bij de VVV, de Lindesche Molen, de 

Vordense Tuin, ‘T Proathuus, Wijnhandel Smit, C1000, Amare en Visser Mode. En u kunt het natuurlijk  

binnenhalen op onze webstek.  


