
 

 [artikel gegrepen uit de wekelijkse ritverslaggeving op het Blosom Forum] 

[auteur: Claire Baukens] 

 

Heren C – 2/09/2018 

Daguitstap Tongeren 

 

Deelnemers: 16, maar eigenlijk 17 

Afstand: 105,7 km 

Hoogtemeters : 801 m 

Gemiddelde : 18,6 km/u 

 

 

Vroeg in de ochtend werd er verzameld te Meerbeek, vanwaar we met zijn zeventienen richting 

Kerckhemhoeve in Weijer vertrokken. Daar brandde de open haard en wachtte het ontbijt ons 

op. Ondanks de open haard was het maar friskes in die stal, maar dat weerhield ons er niet 

van om te genieten van de heerlijke koffiekoeken, boterhammen en yoghurt. 

Eens de magen vol zaten, maakten we ons klaar om te vertrekken. Het kiezen van de kledij 

was niet gemakkelijk. Sommigen hadden zich niet voorzien op de koude, maar gelukkig brak 

het zonnetje snel door en hadden we er uiteindelijk niet te veel last van. 

De rit zelf was een prachtstuk. Langs kronkelende wegen fietsten we tussen de boomgaarden, 

maïsvelden en andere prachtige taferelen. Na een uurtje volgde een eerste drankstop in alweer 

een mooi decor (Château de la Motte). Ook de toeristische trekpleisters werden niet vergeten: 

we bezochten het doorzichtige kerkje (getiteld ‘Reading between the lines’). De groepsfoto daar 

was slechts met een deel van de groep, want de rappe waren al voorbij het kerkje en vonden 

ons niet meteen terug... Ergens onderweg kwamen we ook nog een huifkar tegen. Een grote 

knal bleek een lekke band te zijn bij mij. Mijn nieuwe band, eerste rit en al meteen de vuilbak 

in... Gelukkig had er nog iemand een stukje, zodat ik de rit toch nog kon uitrijden. Ik weet 

ook niet wie zijn gascartouche heeft gebruikt (Felix?). 

De lunch werd genuttigd in Nerem, waarna we terug voldoende energie hadden om door te 

fietsen naar Tongeren. Vóór de stoere Ambiorix maakten we de officiële groepsfoto. Een 

pareltje! 

 

De Jos reed nog even lek en na de herstelling begaven we ons richting café Sportwereld in 

Alken. Een mooi terras, veel volk én gratis kommetjes chips! Niet zomaar het beste café 

volgens de grote cafétest van het Nieuwsblad. De laatste kilometers vertoefden we terug tussen 

de boomgaarden. Massief dikke appelen en peren. Indrukwekkend! 

Terug aangekomen aan de kasteelhoeve mochten we gebruik maken van 3 kamers om te 

douchen. We genoten nog van een drankje op het terras en verkenden de prachtige tuin. Het 

avondeten werd ingeleid met een stevige soep, gevolgd door zeer verfijnde schotels (in rode 

bieten gemarineerde zalm, vitello tonnato, sla met geroosterde paprika dressing, zelf gekookte 

ham, ...) en ten slotte een kaasschotel en zeer stevige chocoladetaart. Met voldane magen 

keerden we op een schappelijk uur terug naar huis.  

Een grote dank aan de organisatoren voor deze heerlijke dag!!! 



 

 


