
DAANKE, DAANKE, DAANKE, DAANKE. 

 

De afgelaste Toertocht Zuid Limburg. 

In de maand juli heeft Zuid-Limburg heel veel regenwater te verwerken gekregen. Die grote 

hoeveelheid water heeft ervoor gezorgd dat vele dorpen en andere gebieden onder water kwamen 

te staan. Het heeft allemaal veel ellende en schade bezorgd. Jullie zullen daar ongetwijfeld van 

gehoord en mogelijk ook de daarbij behorende beelden gezien hebben.  

Op het moment dat ik dit artikel schrijf is men nog steeds bezig met het opruimen van het puin, het 

leegpompen van ondergelopen woningen, kelders en horecagelegenheden. Waar het ondertussen 

kan, wordt hier en daar al begonnen met herstelwerkzaamheden. Dit kan echter nog lang niet overal 

vanwege het nog aanwezige water dan wel vanwege de vocht.  

De uitgeroepen noodverordeningen in de diverse gebieden zijn pas van afgelopen vrijdag weer 

ingetrokken. Hierdoor is ook normaal verkeer en normaal bezoek weer toegestaan. Echter sommige 

delen in het gebied zijn nog steeds afgeschermd. 

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat wij als stichtingsbestuur besloten de Toertocht Zuid Limburg op 

zondag 1 augustus niet te laten doorgaan.  

Op onze website Heuvelrun.nl en de website van de VMC zijn hierover publicaties gedaan en alle 

deelnemers die zich al ingeschreven hadden, hebben van ons persoonlijk bericht gekregen. In dit 

persoonlijke bericht hebben wij een voorstel gedaan om het reeds betaalde inschrijfgeld te doneren 

aan een van de gedupeerden.  

Het voorstel om te doneren heeft veel mooie reacties opgeleverd. Sommige met een persoonlijk 

schrijven erbij waarin veel sterkte gewenst werd bij de wederopbouw. De deelnemers die geen 

bericht gegeven hadden om te doneren, hebben we ondertussen het reeds betaalde inschrijfgeld 

teruggestort. 

Een van de gedupeerden van de overstromingen is Camping de Boskant in Brommelen. Deze 

camping is de afgelopen jaren steeds de start- en finishplaats van onze Toertocht geweest. Dit jaar 

zou dit weer zo zijn. Echter, het restaurant, de ijssalon en de gehele camping hebben onder water 

gestaan. Er is zo veel schade aan gebouwen en apparatuur dat de uitbaters ons niet konden 

ontvangen. 

Het is dan ook Camping de Boskant die wij aan de donateurs hadden voorgesteld om te 

ondersteunen met hun inschrijfgeld. Wij als stichtingsbestuur hebben eveneens gedoneerd en er 

mooi bedrag van gemaakt. 

Op 7 augustus 2021 is er dan ook een bedrag van € 600,- aan de campinghouders overhandigd. 

Namens deze mensen moet ik iedereen bedanken die hen met een bijdrage gesteund heeft dan wel 

een bemoedigd woord heeft doen toekomen. 

Niet alleen de campinghouders bedanken jullie maar ook wij als stichtingsbestuur zeggen DAANKE, 

DAANKE, DAANKE, DAANKE aan iedereen die gedoneerd, of ons gesteund heeft. 

Op naar 2022, op naar de volgende Toertocht Zuid Limburg. 

Bert Kreuwels 

Secretaris Stichting Zuidlimburgse Heuvel-Run voor Oude Motoren 


