
 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Jullie hebben het misschien al zien aankomen en sommigen van jullie hebben er al bij mij 

naar geïnformeerd, maar we zien ons genoodzaakt de toertocht Zuid-Limburg editie 

2021 af te gelasten. 

 

Ook wij vinden het heel jammer. Het zag er eerst zo goed uit. Het aantal besmettingen 

daalde, zodat we weer mochten organiseren. We hadden dan ook een mooie rit 

samengesteld en waren blij jullie na een jaar van afwezigheid weer allemaal te mogen 

ontmoeten. Maar nu is heel Nederland opnieuw rood gekleurd. 

En alsof dat niet al een punt van overweging zou kunnen zijn, hebben we in onze 

omgeving afgelopen week behoorlijk wateroverlast gehad. Jullie zullen er ongetwijfeld 

iets van gezien of gehoord hebben. Ik kan jullie verzekeren dat als je het van dichtbij ziet 

het nog veel meer indruk maakt. 

 

Ook enkelen van onze medewerkers hebben er last van gehad en hadden hun huis en 

haard onder water staan en hebben moeten evacueren. 

Zo ook onze start- en finish plaats Camping de Boskant in Brommelen. De gehele 

camping, het restaurant, de ijssalon en alles er om heen heeft onder water gestaan. Zij 

zijn nog druk bezig met puinruimen en opbouwen. 

In Valkenburg en omgeving gelden nog noodverordeningen die recreatieverkeer 

verbieden. Er zijn daar momenteel 700 huishoudens dakloos omdat hun woning 

onbewoonbaar verklaard is. 

We twijfelen er dan ook aan of onze omgeving het wel zo zou waarderen als wij een leuk 

tochtje zouden houden. 

 

Hopelijk is volgend jaar weer alles in kannen en kruiken en kunnen we er opnieuw vol 

tegenaan. 

 

Wij als organisatie zouden de deelnemers die al betaald hebben in overweging willen 

geven hun inschrijfgeld te doneren voor een van de gedupeerden. Wij dachten hierbij 



aan de eigenaren van camping De Boskant. Wij wilden hen namens ons en alle 

deelnemers een kleine financiële bijdrage schenken in deze voor hen zo zware tijd. Dit 

alles is natuurlijk geheel vrijblijvend. Maar jullie begrijpen, het zou een mooi gebaar zijn. 

 

Wil je meedoen aan deze donatieronde, bevestig dat even met een email 

aan toertochtzl@gmail.com. 

Indien je voor 1 augustus niets laat weten, wordt het inschrijfgeld gewoon op jullie 

rekening teruggestort. 

 

Bert Kreuwels 

Secretaris Zuidlimburgse Heuvel Run voor Oude Motoren. 
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