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NOODWEER SPAART LIMBURG
Het noodweer dat donderdagavond en vrijdagochtend over Limburg trok, heeft voor relatief
weinig schade gezorgd. Bij de hulpdiensten kwamen een 40-tal oproepen binnen. Het epicentrum van de overlast situeerde zich in de regio Tongeren. Daar stonden straten blank en liepen
kelders onder. Maar ook in andere regio’s was er her en der wat overlast.

Water in kelder vernielt speelgoed kinderopvang
HECHTEL-EKSEL
egenval heeft ook
De hevige regenval
kinderdagverblijf Miel en Muis
in het Ekselse centrum parten
gespeeld. Heel wat opgestapeld
d vernield toen
speelgoed werd
de onderliggende kelder volliep.
“Als beginnende ondernemer een
harde klap”, vertelt de 22-jarige
zaakvoerster Lene Veltjen, die
eraan toevoegt dat de opvang
wel verzekerd blijft.
“Donderdag ging ik naar de kelder voor het deksel van mijn ballenbad”, vertelt Veltjen. “Daar
kwam het water me al tegemoet.
In paniek ben ik beginnen rondbellen. De verzekering, de huurbaas, zoveel mogelijk proberen
te regelen. Met man en macht
hebben we tot ‘s avonds laat alles opgekuist.” Met een gevoel
van opluchting trok Veltjen de
kelderdeur
deur achter zich dicht.
“Dat was rond middernacht. En
toen volgde ‘s nachts dat hevige
onweer. Toen ik vrijdagmorgen
om half zeven
en opnieuw ging
kijken, zonk de moed me in de
schoenen. Er stond weer water

❞
Twee dagen op rij liep het regenwater de kelder van kinderFoto’s GVB
dagverblijf Miel en Muis binnen.
in de kelder. Een afvoer die het
liet afweten lag aan de basis. Een
vakman vinden vlak voor het
bouwverlof is geen sinecure.”
De wateroverlast heeft Veltjen
toch met wat schade opgezadeld.
“Speelgoed dat daar lag opgesla-

gen is helemaal doorweekt en het
meeste is ook onbruikbaar. Ook
knutselmateriaal was er opgeborgen. Dat heb ik allemaal moeten
weggooien.”
Haar kinderdagverblijf blijft wel
geopend. “De schade heeft zich

VRIJDAG WAS
DE KELDER
OPNIEUW
ONDERGELOPEN:
DE MOED
ZONK ME IN DE
SCHOENEN
Lene VELTJEN

afgespeeld in de kelderruimte
die niet in verbinding staat met
de opvangruimte. Er wordt ook
alles aan gedaan om het defect te
herstellen zodat de kelder droog
blijft.”
GVB

