
voor senioren en starters in De
Reep,het voormalige juniorcollege
van middelbare school' Kempen-
horst. Na een uitgebreide gedach-
tenwisseling, gisteravond, over de
toekomst van de locatie waar nu

. neden de vijttien uit de buurt moe-
ten blijven van de magneetveldzo~
ne van de hoogspanningsleiding.
Ook werd gevraagd of het wel een
goed besluit was .geweest om de
gymzaal van het Juniorencollege

de prajectmatige bouw van zes-
tien patiowoningen voor 5S-plusc
sers was iedereen het wel eens,
J,llaardaarnaast werd uitdrukkelijk
aandacht gevraagd voor jongeren
en starters.

ne, die dermate klein zijn dat de
bewoners praktisch wel moeten
verhuizen als ze kinderen krijgen.
'Alser niets voor jongeren gebeurt
slaat de vlam in de pan', zei Erik
Strijbos van hetJongerenpannel.

houder had wel problemen met
een eventuele verplaatsing van de
gymzaal, waarover diverse fracties
zich nader willen beraden. Op 17
januari 2009 valt een definitief be-
sluit over De Reep.

Meidengroep Djumbo opentWinterparadijs in Oirschot
Optreden van een uur
in tijdelijke Grand Cafe
op de Markt in Oirschot.
OIRSCHOT - De bij veel kincteren
populaire meidenband Djumbo
opent vrijdag 12 december het
Winterparadijs in Oirschot. De or-
ganisatie heeft het trio _kunnen
strikken met hulp van de nieuwe
sponsor van het winterse evene-
ment: supermarkt Jumbo.
Djumbo, dat een realitysoap heeft
die.op Nederland 3 bij Z@pp
wordt uitgezonden, komt uit Eind-
hoven en bestaat vijf jaar. Ze heb-
ben hits gehad met Hide & Seek,
Boya, Boya, Bay en Eyahe. De da-
mes verzorgen vanaf 19.00uur een
oprreden van een. uur jn het
Grand Cafe op de Markt. .
De horeca rond het Winterpara-
dijs dat van 12 december tot en
met zondag 4 januari op de Markt
staat opgesteld, wordt weer ver-
zorgd door Hof van Solms en. De
Oude Smitse. IJssalon en Chocola-

terie De Dames en cafe Buitenlust
maken dit laar geen deel meer uit
van het horecateam.
De weekmarkt wordt drie weken
lang verplaatst. Op de dinsdagen
van 16,23en 30 december staat de
markt. opgesteld op de St. Joris-
straat. Omdatde ijsbaan is uitge-
breid van 450 naar 700 vierkante
meter is er geen plek ineer rand-
om het Winterparadijs. Tijdens de
kermis werd· ook een deel van de
Harnasweg gebruikt. Dat bleek uit
het oogpunt van verkeersveilig-
heid en parkeerdruk niet prak-
tisch.
Om de marktkooplui te compense-
ren voor eventueel omzetverlies,
hoeven zij een aantal weken geen
marktgeld te betalen.
Het Winterparadijs wordt vrijdag
12december om 17.00uur feeste-
. lijk geopen:d.Het is dagelijksopen
van 10.00 tot 22.00uur.


