
Blosom Heren C – Daguitstap 

Zutendaal - Thorn 

 

Dit jaar konden de Heren C na een vlekkeloze start in Meerbeek rekenen op 24 

gemotiveerde sportievelingen - die onder vakkundige leiding van Felix - verzamelden aan 

het rendez-vous punt in Zutendaal. Na een voortreffelijk ontbijtje konden zij in de 

morgenzon beginnen aan hun Limburgse rondrit.   

 

(Verslag door : Wouter Fransen) 

 

 

De eerste kilometers waren al onmiddellijk niet van de poes. Het noodweer had de avond ervoor 

lelijk huisgehouden in de Zutendaalse naaldbossen en het natte bospad was bezaaid met 

takken en bladeren. 

Langzaam maar zeker baanden we ons een weg tussen de obstakels tot Bruno B. slachtoffer 

werd van een steentje dat zowel zijn buiten- als binnenband perforeerde. Enkele minuten later 

waren we weer op weg en reden we richting het oude station van As waar een eerste tankbeurt 

werd ingelast in het magnifiek gerenoveerde stationsgebouw.  

Het eerste streekbiertje was een Martens Pils, sinds 1758 met liefde gebrouwen in de 

familiebrouwerij te Bocholt en met evenveel liefde in 2016 in het dorstige keelgat gegoten door 

de voorzitter en mezelf.  

Terug de fiets op voor een mooie tocht langs de drukbereden Ravel richting Maaseik. We lieten 

het centrum nog even links liggen en reden met volle batterijen verder naar Kinrooi waar we 

her en der duidelijk de sporen zagen van de zomerstorm die de voorbije nacht gepasseerd was. 

Gelukkig konden wij zonder schade ons middagdoel stipt op tijd bereiken; Het Bruin Café 'de 

Zonnewijzer' in het witte dorp Thorn.  

Het witte dorp dankt zijn naam aan de 

witte gevels die een gevolg zijn van de 

belastingen van de Franse bezetter in 

1794. Deze bepaalde een belasting aan de 

hand van de grootte van de ramen waarop 

de slimme - maar vaak arme - Hollanders, 

de ramen dichtmetselden. Met het doel 

deze bouwsporen (“littekens van de 



armoede”) te verbergen, werden de huizen wit gekalkt. Waarom het bruine café “bruin” wordt 

genoemd kan je pas weten als je er zelf bent geweest   

De waard en zijn eega onthaalden ons met een rijkelijke broodmaaltijd die gerust als 

'voortreffelijk' bestempeld mag worden. Broodjes, beleg, vleeskroketten, soep, hardgekookte 

eieren, confituur, ... Dit alles werd geflankeerd door het streekbiertje 'Lindenboom' dat sinds 

1870 al menige dorstige gelaafd heeft.  

 

Met goedgevulde buiken dus weer op stap richting Maaseik. Veel valt hier niet over te schrijven 

want wij hebben het met de wind op kop doorkruist zonder het veel aandacht te schenken. 

Vervolgens kwam er het Maaspad dat ons al slingerend via Dilsen-Stokkem naar 

Maasmechelen voerde. Het tempo was gezapig en kwam zoals afgesproken rond de 22 km/u te 

liggen. 

 

In Maasmechelen werd er nog een pauze ingelast aan het fietscafé 't Salamanderke met uitzicht 

op het zwembad en op hoorafstand van de plaatselijke fanfare die een stel welklinkende 

oerklassiekers ten berde bracht. Het terras zat stampvol dus werd er maar uitgeweken naar 

een picnic-tafel op een nabijgelegen grasveld. Streekbiertje alhier was 'De Kompel' die ter ere 

van de mijnwerkers - nog maar sinds 2015 maar wel bovengronds - gebrouwen wordt en die 

toch door menig Blosommer kon gesmaakt worden.  

Na dit sfeervolle moment terug op het stalen ros voor de laatste etappe. Eindelijk konden op de 

Maasmechelse heide de voorste trekpaarden eens de volle sporen geven en werd het laatste 

eindje nog tegen een goed tempo afgelegd. Vòòr we het wisten waren we op onze 

eindbestemming; Frituur-restaurant 'de Amazone'  

De avondmaaltijd bestond uit een cavaatje, een amuse-gueule van garnaal, een tasje tomaten-

parikasoep, mosselen/friet of rundsbrochette/friet en werd afgesloten met een bosnimfje, een 

ijsje met advokaat of een creme brulée. De uitheemse bieren Kwaremont, Brugse Zot en Maes 

Pils waren de perfecte gangmakers bij het gesmaakte feestmaal.   

Na een prettige maaltijd - waar enkele nieuwe sponsorcontracten werden afgesloten - werd de 

terugrit ingezet waarbij we weeral konden genieten van de bestelwagen van Rudy B. die 

opnieuw voor het professioneel vervoer van menige racefiets zorgde.  

 

Rest mij nog organisatoren Felix en Roland uitvoerig te bedanken voor de vlekkeloze organisatie 

en de gemotoriseerde rode hulplijn, Jimmy en Jos die met veel bravoure het nodige fotowerk 

verrichtten, de vrouw van Eddy (door sommige beter gekend als Christine) voor het telwerk en 

de moeilijke taak als schatbewaarder en allen voor de cameraderie en het fijne gezelschap. 


