
De Zomercarrousel Draait Doorrr! 
 

Ook op woensdagavond 18 juli staan er weer vier verschillende acts op het programma van de 

Zomercarrousel in Theater Onder de Molen te Vorden. Vanaf 20:00 h kunt u gaan genieten van duo 

Buitengewoon (Eelco Schuijl en Anja den Bakker) die voor de derde maal een nieuw stuk uit hun 

komende theaterprogramma laten horen en zien. Dan het duo Henk & Anita met liedjes in dialect, na 

de pauze wordt u getrakteerd op een heel speciale kijk op Kurt Weill van het duo Passies & Havinga. 

De avond wordt afgesloten met jazzzangeres Astrid Volkerinck, op de piano begeleid door Eric 

Wijnands. Meer afwisseling kunnen we haast niet brengen op één avond!  

25 juli staan in de volgende Zomercarrousel: Wendy Addink (zang), Ronald Wisselo (kleinkunst), 

Christine & Elise (muzikaal verhaal) en Josée van der Staak (zang).  

De entree is slechts € 12, kinders half geld, inclusief kopje koffie/thee. Reserveren kan en mag via 

www.tom-vorden.nl, maar u kunt ook gewoon komen als u op woensdagmiddag denkt: “Hè, laten we 

vanavond eens naar de Lindesche Molen gaan, TOM wacht op ons.”  

 

De tweede zomercarrousel op 11 juli werd 

wederom goed bezocht. Josée van der Staak 

opende dit keer met het lied ‘People’ en sloot in 

haar presentatie aan op de tekst uit dit lied: dat 

mensen niet zonder andere mensen kunnen. De 

artiesten hebben publiek nodig, het theater draait 

op de kracht van de vrijwilligers en de familie 

Ruiterkamp geeft de gelegenheid om in de molen 

dit theater te laten plaatsvinden. Voor het voetlicht 

traden twee nieuwe talenten uit de stal van 

Nathaly Masclé (die zelf eerst een prachtig 

Italiaans lied zong): Jolieke van Osch, 13 jaar met 

een stem die klinkt als een klok en zichzelf daarbij 

ook nog zeer verdienstelijk op gitaar begeleidt - 

we zullen nog veel van haar gaan horen - en de 

iets oudere Peter Schrauwen, die niet onderdeed 

voor Rob de Nijs. Verder genoten we voor de 

pauze van het nieuwe duo Wendy Addink & Rita 

Boshart. De stemmen van de dames passen perfect bij elkaar en ook de keuze van de liedjes en 

bijpassende gedichten maken het tot een mooi geheel. Na de pauze kreeg Henk Boogaard meteen de 

lachers op zijn hand, niet alleen groente en fruit dit keer, maar ook een buurvrouw met deurproblemen 

en een kleine ballade over jeuk op het ruggetje. Tot slot bracht het duo Buitengewoon een nieuwe stuk 

uit hun theaterprogramma, wat zij samen met Hiske gaan brengen in TOM. Kortom een afwisselend 

programma waar het publiek na afloop nog over bleef napraten. De Zomercarrousel draait op volle 

toeren en naar tevredenheid van de organisatie. U kunt ook naderhand meegenieten want elke week 

wordt er een bloemlezing van de avond geplaatst op www.tom-vorden.nl. 
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