
Na ruim 35 jaar valt het doek
In maart 1985 is er een toneelclubje opgericht 
voor 60+ers, met de naam de Drunense 
Ghesellen.
In de eerste jaren speelde deze club vooral 
vrolijke eenakters en waren ze ook elk jaar 
present met een Kerstoptreden voor de KBO.
In 2003 werd door de toenmalige regisseur 
voorgesteld, om van toneel over te schakelen 
naar cabaretvoorstellingen met herkenbare liedjes 
en leuke sketches. Men vond dit een goed idee en 

er moest nu natuurlijk ook een muzikant gezocht worden voor de begeleiding. Deze was al snel gevonden, 
in de persoon van Cor van de Wiel, die met zijn accordeon al die jaren de vaste  begeleider en muzikale 
ondersteuner van het groepje werd.
Onze club had veel succes. De altijd vrolijke sketches en gezellige liedjes vielen in goede aarde, zeker bij 
de ouderen, die de meeste liedjes uit volle borst meezongen.  We kregen ook veel complimenten voor de 
prachtige decors en kleding, die meestal door de leden , zelf ontworpen en gemaakt werd. 
Tot 2020 werden wij in de wijde omtrek gevraagd om op te komen treden voor diverse verenigingen en 
zorgcentra , met soms wel ruim 20 optredens per jaar. Succes verzekerd.
Al 25 jaar is Bernarda Lommers v.d.Lee, enthousiast lid, waarvan 15  jaar als voorzitter. Zij was de 
drijvende kracht binnen onze vereniging. Ook bedacht zij, samen met andere leden, het thema en de tekst 
voor de kerstvoorstellingen die wij jaarlijks voor de KBO verzorgden.
                                                                                                                           
Helaas is het optreden op de Kerstbijeenkomst van 2019 de laatste keer geweest. Zoals voor iedereen, was 
ook voor ons de coronapandemie een spelbreker.  We waren al druk bezig met de repetities voor de nieuwe 
show, maar in maart kwam alles stil te liggen. Ook hebben we in die periode afscheid moeten nemen van 
enkele goede zangers en de zoektocht naar 
nieuwe leden had geen succes. Met pijn in ons 
hart hebben we het besluit om te stoppen 
genomen.  
Wij bedanken alle verenigingen en zorgcentra, 
waar wij op mochten treden. Wij hebben dit 
altijd met veel plezier gedaan en we vonden het 
erg fijn om de ouderen een gezellige middag of 
avond te bezorgen. 
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  Veel puzzelplezier

Voor de puzzelaars
Deze keer een Zweedse Puzzel, beschikbaar gesteld door KBO Brabant


