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Lege camping alweer doorverkocht
Camping Grotelse Heide in
Bakel wordt verkocht. De EVG
Group, de huidige eigenaar, ver-
koopt het terrein aan vastgoed-
bedrijf B-Concrete uit Helmond.
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De EVG Group van ondernemer
Fransjan van den Elzen uit De Mor-
tel nam de camping in het buiten-
gebied van Bakel vorig jaar over van
de familie Freriks en had grootse
plannen om het park een nieuwe
bestemming te geven. Onder de
naam Parc Bagoloso zouden er 165
luxe recreatiewoningen op het ter-
rein moeten verrijzen. Dat Van den
Elzen al meteen begon met het ont-

mantelen van de camping, schoot
veel vaste gasten in het verkeerde
keelgat. Zij stapten naar de rechter.

Volgens Michelle Wolterink van
de EVG Group is het bedrijf afgelo-
pen jaar door ‘diverse private
equity-fondsen’ benaderd om het
voormalige campingterrein over te
nemen. Maar omdat de EVG Group
volgens haar een ‘kleinschalige in-
vesteringsmaatschappij’ is en de
herontwikkeling veel tijd en man-
kracht vergt, heeft het bedrijf toch
besloten het park te verkopen. Over
de koper van het park wil zowel
Wolterink als Van den Elzen zelf
niets kwijt omdat er een geheim-
houdingsovereenkomst zou zijn
getekend.

De beoogde nieuwe eigenaar is
B-Concrete Vastgoed & Projectont-

wikkeling, een bedrijf van Verasol-
oprichter Berry Verhoeven. ,,We
zitten nu nog in de onderzoeks-
fase”, is alles wat Verhoeven op dit
moment vanaf zijn vakantie-adres
kwijt wil. Volgens de EVG Group is
het wel de bedoeling dat de nieuwe
eigenaar doorgaat met de ontwik-
keling van 165 luxe recreatiewonin-
gen. Op de website van B-Concrete
is het park inmiddels omgedoopt
tot Landgoed Grotelsch.

De EVG Group blijft volgens
Wolterink wel verantwoordelijk
voor de juridische afwikkeling van
nog lopende procedures met voor-
malige vaste gasten van de cam-
ping. Die eisten een schadevergoe-
ding voor ‘gederfd vakantiegenot’.
De kantonrechter bepaalde dat een
aantal van hen nog geld krijgt.

▲ Na er maandenlang verloederd bij te hebben gelegen, is het cam-
pingterrein in Bakel nu inmiddels schoongeveegd. FOTO DCI MEDIA
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D
e 25-jarige Jeroen van
den Bosch heeft het
syndroom van Down
en gaat volgend jaar
op zichzelf wonen,

vlak bij zijn broers en zus in
nieuwbouwplan Heerebosch in
Handel. ,,Een vriendin zou dan
wel leuk zijn”, vertelt Jeroen, aan
de keukentafel in zijn ouderlijk
huis in het buitengebied tussen
Gemert en Boekel. ,,Gewoon, om
samen leuke dingen te doen, ge-
zellig te kletsen. Maar ze moet wel
aardig zijn.”

Moeder Franca (60) en zus Stef-
fie (28) hoorden de wens van Je-
roen al langer aan. ,,We hebben
vaak tegen elkaar gezegd: wat zou
het leuk voor hem zijn. Maar ook:
waar moet hij zo iemand in gods-
naam tegenkomen?”, vertelt
Franca van den Bosch. Toen het
inmiddels razend populaire pro-
gramma First Dates op tv ver-
scheen, bracht dat moeder en
dochter op een idee. ,,Hoe leuk zou
het zijn om ook zoiets in aange-
paste vorm voor mensen met een
beperking op te zetten?”

Pas toen moeder en dochter Van
den Bosch eigenaar Thijs Swinkels

van Brownies & Downies over
hun idee vertelden, kwam alles in
een stroomversnelling. Jeroen was
tien jaar geleden de eerste mede-
werker van de in Veghel ontstane
lunchroomketen en werkt na een
aantal jaren in de bediening nu als
assistent officemanager op het
hoofdkantoor aan de Noordkade,
waar ook een Brownies & Dow-
nies Acadamy is opgezet, een op-
leidingsinstituut voor medewer-
kers. Franca: ,,Het ziet eruit als een
restaurant, maar is niet open voor
het publiek. Toen ik het voor het

eerst zag, dacht ik meteen: ideale
ruimte voor de dates. Gelukkig
vond Thijs dat ook en kunnen we
het restaurant gaan gebruiken.” 

Belemmeringen
Volgens Steffie zijn er voor men-
sen met een beperking die graag
een relatie willen, vaak ‘praktische
belemmeringen’. ,,Als ik kijk naar
Jeroen: die kan er soms dingen uit-
flappen die hij eigenlijk niet zo be-
doelt of misschien lomp kunnen
overkomen. En als hij eens een
keer naar een disco-avond gaat,

danst hij wel, maar dan wel in z’n
eentje. Echt contact maken is dan
toch lastig.” Voor de drie bijeen-
komsten in september hebben
zich zo’n 40 deelnemers uit het
hele land aangemeld. Die worden
tijdens het 1,5 uur durende etentje
indien gewenst ondersteund.
,,Maar uiteraard gunnen we ze wel
hun privacy.” De deelnemers heb-
ben een vragenlijst ingevuld die
Franca en Steffie als basis gebrui-
ken voor de te leggen match. ,,Als
je die antwoorden zo leest, dat
raakt je wel. Bijvoorbeeld als ie-

mand vertelt dat hij niet bepaald
in een liefdevol nest is opge-
groeid.” ,,Maar ook grappige din-
gen”, vult Steffie aan. ,,Eentje
schreef er: ik ben zelf 30, maar ze
mag van mij best 31 zijn.”

De initiatiefnemers hopen op
nog meer inschrijvingen, zodat ge-
legenheidsrestaurant Uniek & Ro-
mantiek na september vaker open
kan. Jeroen: ,,Ik hoop dat ik ie-
mand tegenkom. Dat heb ik best
wel verdiend.”Meer info: 
puurisperfect.nl 
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Jeroen wil een aardige vriendin

▲ Steffie, Jeroen en Franca van den Bosch (v.l.n.r.). FOTO RENÉ MANDERS/DCI MEDIA

Natuurlijk gaat hij als
jonge ventweleens op
stap. Maar een vriendin
deed Jeroen van den
Bosch uit Handel nog
niet op. ,,Ik zou heel blij
zijn als daar nu
verandering in komt.”

DATEN BEPERKING


