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• Wonen aan het Máximapark

• Nabij voorzieningen

• Stijlvolle & chique woningen

• Riante percelen & veel privacy

• Hoogwaardige afwerking & 
 uitrusting

• Ruimte voor uw persoonlijke 
 woonwensen

Wonen in een karakteristieke villa of een statig herenhuis aan de rand van een prachtig stadspark? Zondag Ontwikkeling maakt het mogelijk!

Medio oktober 2014 start de verkoop van 20 schitterende en onder architectuur ontworpen 

villa’s en herenhuizen in het plan ParkZuid, gelegen aan de zuidrand van het Máximapark. 

Het plan bestaat uit royale & sfeervolle vrijstaande villa’s, riante halfvrijstaande villa’s en ruime 

geschakelde herenhuizen. De woningen zijn gelegen op riante kavels en beschikken standaard 

over minimaal 5 slaapkamers en een hoogwaardige afwerking. U kunt zich vanaf nu op de 

website inschrijven als belangstellende en wij houden u dan op de hoogte van de verkoop. 
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Gerenommeerde cabaretiers in 
gekke gymzaaltje van Ben
Het is inmiddels de enige 
plaats in onze gemeente 
waar nog theater wordt 
geprogrammeerd. Grote 
namen komen regelmatig 
terug naar het Dorpshuis 
in Nigtevecht. Waarom? 
Vanwege de persoonlijke 
sfeer op deze bijzondere 
locatie. Het ‘gekke 
gymzaaltje van Ben’ is 
voor veel artiesten een 
uitstekende plek voor een 
try-out.

Esther Smid

NIGTEVECHT - Sinds 2000 or-
ganiseert cabaretfanaat Ben 
Goes (56) cabaretvoorstel-
lingen in het Dorpshuis in 
Nigtevecht. Sinds de ver-
bouwing vinden de voor-
stellingen in de gymzaal 
plaats, waar 270 mensen in 
kunnen. “ Ik had een vlie-
gende start met grote namen 
als Marc-Marie Huijbregts 
en Veldhuis & Kemper” 
, vertelt Goes. “De passe 
partouts voor vijf tot zeven 
voorstellingen per jaar wa-
ren altijd snel uitverkocht. 
Er was zelfs een wachtlijst! 
Helaas vermindert de be-
langstelling voor theater. 
Voor de vijf voorstellingen 

van komend seizoen (Johan 
Goossen op 27 september, 
Martine Sandifort en Remko 
Vrijdag op 1 november, Eric 
van Sauers op 29 november, 
Micha Wertheim op 10 janu-
ari en Kirsten van Teijn op 
10 januari) zijn nog steeds 
kaarten verkrijgbaar.” 
Cabaret Nigtevecht is een 

niet gesubsidieerd en niet 
gesponsord particulier ini-
tiatief. Goes benadrukt het 
belang van de inzet van vrij-
willigers. “Op de vrijdag-
avond voor de voorstelling 
bouwen we met ongeveer 
acht vrijwillgers de gym-
zaal om tot theaterzaal. We 
rollen een rubberen vloer 
uit, plaatsen de podiumde-
len, hijsen het achterdoek, 
zorgen voor de licht- en ge-
luidsinstallatie en zetten 
270 stoelen neer. Na afloop 
breken we alles weer af. Het 
is een gezellige klus, maar 
helaas komt het werk vaak 
op dezelfde mensen neer. 
We zoeken daarom nog 
nieuwe vrijwilligers!” 
Gerenommeerde cabaretiers 
komen regelmatig terug, 
maar ook veelbelovende 

jonge cabaretiers vinden 
een plaats in het program-
ma. “De cabaretiers voelen 
loyaliteit met dit gymthea-
ter. Ik ontvang ze persoon-
lijk, ga met ze eten in het lo-
kale eetcafé en ik ben tot het 
eind aanwezig. De artiesten 
voelen zich daardoor zeer 
welkom; in grotere theaters 
is het onpersoonlijker. Ook 
de sfeer onder het publiek is 
anders; mensen kennen el-
kaar en de cabaretiers men-
gen zich na afloop onder het 

publiek.”
De meeste voorstellingen 
zijn try-outs. Vanwege de 
kosten is dat de enige ma-
nier om grote namen naar 
Nigtevecht te krijgen. “Men-

sen vinden het niet erg wan-
neer er een keer iets misgaat 
of wanneer de artiest een 
papiertje in de hand heeft. 
Ik hoop dat het gymtheater 
nog lang blijft bestaan!”

Ben Goes is zelf een cabaretfanaat en is daarom in 2000 begonnen met het organiseren van 
cabaretvoorstellingen in Nigtevecht.  Esther Smid

ARTIESTEN VOELEN 
ZICH WELKOM DOOR 
PERSOONLIJKE 
BENADERING

Zie www.cabaret-nigtevecht.nl voor informatie over 
de voorstellingen. Passe partouts kosten 85 euro. Ze 
zijn, evenals losse kaarten, verkrijgbaar in de Dorps-
straat 3, bij de bakker en de Attent in Nigtevecht, en bij 
Sigarenmagazijn De Beurs in Loenen. Kaarten en passe 
partouts kunnen ook gereserveerd worden op nummer 
0294-252506 of via info@goesconsult.nl.

Kortingsactie  
‘t Kikkerfort
BREUKELEN - Het subtropisch 
zwembad ’t Kikkerfort heeft 
nog tot 19 september een 
kortingsactie: wie tussen 1 
en 19 september aan de kas-
sa van het zwembad de mo-
biele app van ’t Kikkerfort 
op telefoon of tabloid toont, 
betaalt 3 euro voor een toe-
gangskaartje vrijzwemmen 
in plaats van 4,60 euro.
Met deze gratis app, ge-
schikt voor IOS en Android, 
ontvangen bezoekers van 
het Breukelse zwembad snel 
en eenvoudig onder andere 
het laatste nieuws over ‘t 
Kikkerfort, zwemacties, les-
rooster van de zwemlessen 
en openingstijden op hun 
mobiele telefoon.

Wethouder Vital van der 
Horst van sport: “Met een 
simpele druk op de knop 
kunnen bezoekers en be-
langstellenden nog beter, 
sneller en gemakkelijker 
het laatste nieuws van het 
zwembad bekijken. Het is 
een absolute aanwinst op 
de bestaande digitale infor-
matievoorziening van het ‘t 
Kikkerfort.”
Op 12 juni van dit jaar 
ontving het zwembad de 
5.000.000 bezoeker. 

Meer informatie over 
zwembad ’t Kikkerfort, 
gevestigd aan de 
Schepersweg 14A, is te 
vinden op www.kikkerfort.
nl en Facebook: www.
facebook.com/kikkerfort.
breukelen
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