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Verslag kampeerweek Melick  

Vekabo camping ‘Van Kempenhof’ in Melick van 3 tot 10 september 2022 

Melick is een langgerekt dorp en ligt in de gemeente Roerdalen. Ten zuiden van Roermond zijn meer-

dere gemeentelijke herindelingen geweest. De gemeente Roerdalen en Ambt Roerdalen zijn samen-

gevoegd waarbij ook de kernen van Melick, Herkenbosch, Montfort, Sint Odiliënberg, Posterholt en 

Vlodrop horen. De rivieren de Roer en de Maas passeerden we diverse keren tijdens onze fietstochten. 

Aan de oostzijde van de regio fietsten we en wandelden we door Nationaal Park de Meinweg.  

Vanaf zaterdag 3 september vulde de camping zich met zo’n 18 NAKC’ers.  De camping had een drietal 

in elkaar overlopende velden voor ons gereserveerd waardoor we nagenoeg zonder andere camping-

gasten in groepjes bij elkaar stonden. De nieuwe eigenaar heeft de camping op een mooie en parkach-

tige manier ingericht en voorzien van veel mooie en bloeiende planten en struiken. Met haar gastvrij-

heid is ze een goede opvolger van de oude eigenaar Jeu waar een aantal van ons al goede herinnerin-

gen aan hadden. Vier leden kwamen voor de tweede keer op deze camping en Ineke zelfs voor de 

derde keer. 

 

Op zondag bleek een wijnproeverij op kasteel Montfort op de agenda te staan. In twee groepen fiets-

ten we naar het dorp om vervolgens het kasteel aan de rand van het dorp te bezoeken. Bij het kasteel 

was ook een wijngaard waar druiven rijpten om binnenkort geplukt te gaan worden. Met een glaasje 

fris of een wijntje vonden we een plekje in de schaduw op een van de torens van het kasteel. We 

haalden nog net niet de krant omdat we als groep de kasteeltoren nagenoeg volledige in bezit hadden 

genomen en maar moeilijk afstand konden doen van het mooie uitzicht. Na een uurtje hebben we deze 

bezetting toch maar opgeheven zodat ook anderen hier gebruik van konden maken. De exposanten op 

de wijnproeverij hadden duidelijk op veel meer bezoekers gerekend en waren dan ook best wel blij dat 

wij met een vrij grote groep de wijnproeverij bezochten. En sommigen ook nog wat lokale wijnen in-

kochten (voor de feestdagen       ?) 

In het begin van de week werden we ’s nachts  getrakteerd op een paar flinke regen- en onweersbuien 

met veel wind. Vooral de luifels en voortenten werden behoorlijk op de proef gesteld en ook de losse 

spullen als die niet goed waren opgeborgen. Een van de luifels heeft het dan ook niet overleefd maar 

Harry zag wel brood in de restanten en gaat daar thuis iets bijzonders van maken voor zijn eigen com-

binatie van auto en koepeltent.  

De omgeving had ons echt veel te bieden zoals het dal van de Roer, de historische kern van Sint Odili-

enberg, het witte stadje Thorn, de Meinweg met fietspaden die soms een uitdaging waren vanwege 
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enkele trajecten met zand en kiezels. Tijdens de fietstochten langs de Maas konden we genieten van 

al haar bruggen, stuwen, sluizen, vergezichten en het pontje bij Ool. 

Vrijdag ondernam een groepje van 4 een wandeling bij de Boshut in Herkenbosch in het Meinwegge-

bied. De beeldenroute zou volgens de route 5.3 km zijn, maar de stappenteller gaf 6.9 km aan. Onder-

weg kwamen we diverse houten beelden tegen, konden we genieten van de natuur en voerde het pad 

ons langs het vervallen spoortracé van de IJzeren Rijn.  

 

Ook maakte een groepje een stadswandeling in Roermond met een bezoek aan het Munsterplein, een 

aantal mooie tuinen, oude panden en de Christoffelkathedraal. Op de heen- en terugweg liep de route 

door de wijk Kapel met haar mooie oude huizen. Onze fietsen parkeerden we bij het station.  Met een 

pasje moesten we naar binnen om gratis de fietsen te stallen. Drie pasjes en 6 fietsen het is ons gelukt!  

Een weekje omgeving Roermond is niet compleet zonder ijs van Clevers en Limburgse vlaai. Helaas 

voor Frank bleek de menukaart van het restaurant bij de molen niet meer wat hij vijf jaar eerder had 

ervaren. We moesten in Melick dan ook op zoek naar andere eetgelegenheden.  

 

 

Het traditionele gezamenlijke etentje genoten we donderdagavond bij restaurant de Boshut in Her-

kenbosch. Vanwege een serieuze regenverwachting gingen we na rijp beraad toch maar met de auto. 

Na afloop van het diner bleek hoe goed deze keuze is geweest want het was bij terugkeer naar de 

camping bar slecht weer. Ondanks de regen en duisternis vonden we moeiteloos weer de weg naar de 

camping, waar Tom Tom en al die andere navigatiesystemen al niet goed voor zijn. 
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Deze week waren er 18 deelnemers waarvan twee in mooie De Waard tenten kampeerden. Wat leuk 

dat er op zoveel verschillende manieren gekampeerd wordt, soms wat luxer en soms basic met smaak. 

Jammer dat dit alweer de laatste van de zeven en telkens weer goed bezette kampeerweken was van 

dit jaar. Reden om niet nog later in het jaar kampeerweken te organiseren ligt in het feit dat de dagen 

merkbaar korter worden, het gras ’s morgens langer nat is en met de eerste paddenstoelen de herfst 

zich steeds duidelijker aandient. Maar er zijn leden die nog wel wat langer door hadden willen gaan 

dus zal er serieus gekeken worden of er voldoende animo bestaat om in komende jaren later in sep-

tember of begin oktober nog iets te organiseren. 

Met de vele nieuwe leden zullen de kampeerweken het komende jaar gegarandeerd meer dan vol 

zitten. Adspirant-leden zullen we voorlopig helaas dan ook teleur moeten stellen want het is nu al 

moeilijk om voor ca. 50 leden voldoende campings te vinden welke aan een groep van soms meer dan 

15 deelnemers plaats kunnen bieden. En een te grote groep houdt het risico in dat je te weinig onder-

ling contact met elkaar hebt en er min of meer vaste sub-groepjes kunnen ontstaan die permanent 

met elkaar optrekken. En dan schieten we het doel van de NAKC voorbij. Aandacht voor elkaar en 

ervoor zorgen dat ieder het naar de zin heeft zijn de kernwaarden van de NAKC. Een van de smaakma-

kers is dat leden ieder op hun eigen manier iets bijdragen door het maken van een reisverslag, het 

bedenken en uitzetten van fiets- en wandeltochten, excursies, technische tips of het lokaliseren van 

bijzondere plekjes welke een bezoek waard zijn. En niet  in de laatste plaats het zo snel mogelijk vinden 

van de beste ijswinkel      . 

Dank Margreet voor je goede zorgen en alle voorbereidingen die je ondernam als coördinator van deze 

weer meer dan geslaagde kampeerweek. 

 

Marjo 

 


