
Toneelvoorstelling BROOS op dinsdagmiddag 5 november 2019 in Theater De 

Veste, Vesteplein 1 Delft 

Een voorstelling over ‘veiligheid’ speciaal voor ouderen. Aanvang: 14.30 uur. 

Zaal open: 14.00 uur. 

 

Op dinsdag 5 november 2019 speelt theatergroep DRANG een toneelstuk getiteld BROOS in theater 

De Veste in Delft. Een voorstelling over veilig, gelukkig en vitaal ouder worden. Een voorstelling met 

een lach en een traan. In het stuk spelen zowel oudere als jongere acteurs mee. Zware kost, maar 

ook met humor gebracht. Het is serieus en komisch tegelijk en heel herkenbaar. Na afloop van de 

voorstelling  die ongeveer een uur duurt is er in de foyer van theater De Veste voor een ieder die 

daar behoefte aan heeft gelegenheid tot napraten over wat u hebt gezien en wat voor u van belang 

is.  

De voorstelling begint om 14.30 uur. De zaal is open vanaf 14.00 uur. Kaarten à € 2,50 te reserveren 

via www.theaterdeveste.nl of voor 15 oktober a.s. te bestellen door het overmaken van € 2,50 op 

rekeningnummer NL22 INGB 0006 8797 37 t.n.v. STG Samenwerkende Bonden van Ouderen, of aan 

de kassa van theater De Veste, Vesteplein 1, Delft. 

 

Het Samenwerkingsverband van ouderenbonden in Delft SSBO brengt dit toneelstuk op de planken 

en vraagt hiermee speciale aandacht voor het thema ‘Ouderen en Veiligheid’. Vijf procent van de 

senioren krijgt te maken met zaken die hun veiligheid bedreigen. Het kan bijvoorbeeld gaan over 

slaan of pesten, bestelen of verwaarlozen. Vooral kwetsbare mensen lopen risico op financiële 

uitbuiting. De kwetsbaarheid zit in de fysieke beperkingen(slecht zien, weinig mobiliteit) en sociale 

beperkingen (klein sociaal netwerk, weinig contacten). Ook doordat senioren gestimuleerd worden 

langer zelfstandig te blijven wonen neemt hun kwetsbaarheid toe. Juist daarom is speciale aandacht 

voor de broosheid van het ouder worden nodig. Senioren praten hier niet gemakkelijk over, uit angst 

of schaamte. Bovendien weten zij vaak niet waar zij terecht kunnen met hun vraag. Voorlichting is 

hard nodig. Toneel is een indringende vorm van voorlichting. Op 5 november wordt de 

toneelvoorstelling BROOS opgevoerd door de Haagse theatergroep DRANG die gespecialiseerd is in 

actueel theater over maatschappelijke thema’s. In de toneelvoorstelling worden voor een ieder 

herkenbare situaties nagespeeld: 

- Een kleinzoon die oma helpt met de boodschappen en intussen ook voor zichzelf gebruik 

maakt van haar pinpas 

- Een overbelaste dochter die mantelzorger is voor haar moeder 

- Overbelast medewerkers van de thuiszorg en het verpleeghuis 

- Onvoldoende aandacht voor elkaar of optredende irritatie naar elkaar binnen een relatie. 

BROOS is in de regio al diverse keren opgevoerd. De reacties uit het publiek zijn steevast positief. 

Naast uitingen van medeleven, verontwaardiging en zelfs boosheid breekt vaak ook een lach door.  

Juist de humor geeft lucht aan de voorstelling. Theater is immers een uitvergroting van de 

werkelijkheid. Deze combinatie maakt dat een ieder die het stuk ziet, daarna die onveilige situaties 

beter zal herkennen en signaleren. Ieder weldenkend mens zal na de voorstelling gezien te hebben 

zoeken naar manieren om onveilige situaties aan te pakken of te voorkomen.  
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