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De cabaretgroep van de afdeling Kapelle-Biezelinge heeft onlangs haar 2e lustrum gevierd. 

Het is alweer ruim 10 jaar geleden dat de regisseuse Willy Weijers bij het bestuur aanklopte of het 

naast de gebruikelijke clubs zoals lezen, musea, fietsen, bloemen en tuinen mogelijk zou zijn om een 

cabaretgroep op te richten. Natuurlijk stond het bestuur daar positief tegenover. 

En niet alleen het bestuur. Ook een aantal leden stond te juichen. Met een zeer enthousiaste groep is 

Willy aan de slag gegaan. Sketches (her)schrijven, muziek uitzoeken, liedjes aanpassen. En dan 

repeteren, heel veel repeteren.  

Het eerste optreden, op 23 februari 2007 was natuurlijk voor de eigen leden. Na de ledenvergadering 

stond de groep voor het eerst op de planken. Met daverend succes.  

Toen de opzet van de provinciale jaarvergadering veranderd is, elk jaar is een andere afdeling aan de 

beurt om het gedeelte na de lunch samen te stellen, heeft  de afdeling Kapelle-Biezelinge zich 

kandidaat gesteld. Op 9 april 2013 was het dan zover. In een bomvolle de Vroone traden ze op voor 

het provinciaal bestuur en de leden van Zeeland. De opkomst voor een jaarvergadering was nog 

nooit zo hoog. 

In de loop van de jaren hebben ze bij diverse afdelingen en andere verenigingen een optreden 

verzorgd. Inmiddels met diverse programma’s. 

In 2016 hebben ze tijdens de bijeenkomst in december een geheel programma verzorgd op het 

gebied van Kerst. 

21 februari, precies tien jaar na hun debuut, traden ze weer na de jaarvergadering op. Even heeft het 

bestuur gedacht dat de ruim 70 leden voor de vergadering kwamen maar helaas… 

De tijd die de jaarvergadering duurde kan bijna in het Guiness Book of records.  

 

Slechts zes weken hadden de dames de tijd om na het kerstprogramma weer een geheel nieuw 

programma in te studeren. En ondanks dat een van de cabaretleden ziek was en er daardoor flink 

moest worden geschoven met de rollen van de overige zeven leden was het weer een groot succes. 

Er is die avond weer veel  gelachen en (mee)gezongen. 

Vrolijke Vrouwen van Nu CHAPEAU!!!!!!! 



Van harte gefeliciteerd met jullie 10 jarig jubileum. 

 


