
        Uitnodiging 

 WIJ NODIGEN U VAN HARTE UIT VOOR HET THEATERSTUK OVER OUDERENMISHANDELING 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland organiseert in samenwerking met theatergroep DRANG een 
theaterstuk over ouderenmishandeling; BROOS. In het toneelstuk komen de volgende thema’s aan de 
orde: een kleinzoon die financieel misbruikt maakt van zijn oma en haar isoleert, een overbelaste 
dochter die mantelzorger is voor haar moeder en overbelaste verpleegkundigen in een verpleeghuis. Het 
doel is om inwoners van de gemeenten in Amsterdam-Amstelland en professionals bewust te maken 
van de problemen rondom dit thema. 
 
BROOS is eerder in Den Haag opgevoerd voor professionals, studenten in zorgopleidingen en voor de 
doelgroep zelf. De reacties uit het publiek waren steevast positief. Naast medeleven, verontwaardiging 
en zelfs boosheid werd er ook veel gelachen. Juist de humor geeft lucht aan de voorstelling. De ervaring 
is dat het theaterstuk een andere manier is om het onderwerp ouderenmishandeling te behandelen dan 
het bespreken van een casus. 
 
De voorstelling is voor iedereen: ouderen, mantelzorgers, buren, familieleden, theaterliefhebbers, hulp- 
en zorgverleners en studenten van zorgopleidingen. De toegang is gratis. 
 
De voorstelling duurt één uur. Een kwartier van tevoren is de zaal open. Na de voorstelling is er de 
mogelijkheid om na te praten en informatie te krijgen. 
 

Maandag 20 maart  
  
  
  
Maandag 27 maart  
  
  
  
Dinsdag 28 maart  
  
  
  
Dinsdag 4 april  
  
  
  
Vrijdag 14 april 
  

Zonnehuis (Noord)  
Zonneplein 30  
1033 EK Amsterdam 
  
Het sieraad (West)  
Postjesweg 1  
1057 DT Amsterdam 
  
Tropeninstituut (Centrum)  
Mauritskade 63  
1092 AD Amsterdam  
  
Centrum Noorddam (Amstelveen) 
Noorddammerweg 1 
1187 CM Amstelveen 
  
Theater de Omval  (Diemen) 
Ouddiemerlaan 104 
1111 CL Diemen 

Aanvang voorstelling 14.30 uur  
Blauwe zaal  
  
  
Aanvang voorstelling 14.30 uur 
De smederij  
  
  
Aanvang voorstelling 14.30 uur 
Maxima theater 
  
  
Aanvang voorstelling 14.30 uur 
De poelzaal  
  
  
Aanvang voorstelling 14.30 uur 
Theaterzaal 

 

Wilt u één van de voorstelling bij wonen dan kunt u zich aanmelden via het e-mailadres 
reserveringen@drang.nl of 070-3464645.  Vergeet niet door te geven in welk theater u de voorstelling 
wilt zien en met hoeveel personen u komt.  

 

mailto:reserveringen@drang.nl

