Fietstocht Zij-Wiel op zaterdag 27 augustus 2016.
De start is vanaf Lieneke. Alle 9 dames (Evelien, Han, Wilmy, Erika, Yvonne K., Liesbeth, Jolanda,
Lieneke en Aafke) zijn netjes op tijd. Dus vertrekken we om 9 uur, via het fietspad rondom het
kazerneterrein, achter Bennekom langs. Door Renkum komen we langs kasteel Doorwerth en nemen
voor Heveadorp rechts het pontje “Drielse veer”. We moeten even wachten. Het pontje ligt nog aan
de overkant. Maar al snel kunnen we instappen en met een behoorlijke snelheid vaart de schipper
ons over de Nederrijn naar de overkant. Daar staan Tonie en Yvon S. ons al op te wachten, want die
twee dames maken de groep compleet. We rijden langs vele mooie dijkjes en blijven de Nederrijn
volgen. We rijden helemaal buiten om Arnhem heen en onder de Nelson Mandela brug en onder de
John Frost brug. Steeds weer over dijkjes met een mooi uitzicht. Later een stukje parallel aan de
Pleyweg om de oversteek te maken richting Westervoort. Inmiddels hebben we de Nederrijn
verlaten en rijden nu langs de IJssel. We komen bij onze koffiestop in Lathum aan. In het restaurant
de “De Kommensaal” worden we heel aardig ontvangen. En Yvon Spel wordt als aanvoerder betiteld
omdat zij niet in het Zij-Wiel shirt fietst. We krijgen heerlijke koffie geserveerd met een glaasje water
en een klein neutje. En ook met appeltaart of cheecetaart erbij. We zitten heerlijk met z’n allen in
een kring en we vragen nog een kopje koffie aan de ober. Daarna gaat Aafke de koffie en taart
betalen, want deze ronde wordt uit het Zij-Wiel potje betaald.
Inmiddels is het 12 uur en fietsen verder naar Zutphen. We gaan weer over veel dijkjes, met wel
regelmatig een veerooster en dranghekjes. De omgeving is erg mooi. Ik wist niet dat hier zoveel
dijkjes zijn. We zien een mooi recreatiegebied, het “Rhederlaag”. We blijven nu steeds de IJssel
volgen via mooi kronkelende dijkjes. We rijden via Giesbeek naar Doesburg en steken daar de IJssel
over om naar Dieren te rijden. Wilmy en Tonie laten
ons nog even over het landgoed rijden van de
Gelderse toren, dat is een Gelders erfgoed. We
nemen even de tijd om wat te drinken, want het is
een warme zonnige dag. Hier wordt een groepsfoto
gemaakt.

We rijden verder langs Brummen, steken de IJssel
weer over om dan naar onze eindbestemming te
gaan. We rijden om Zutphen heen. En komen op
een mooigelegen restaurant “IJssel paviljoen” aan
om daar onze lunch te nuttigen. De meeste
kilometertellertjes staan op 71 km. We verbouwen het terras om een beetje schaduw te hebben en
bij elkaar te kunnen zitten. Dat is met een beetje hulp van onszelf gelukt. We zitten heel gezellig bij
elkaar. De drankjes en lunches worden opgenomen. Het ziet er allemaal prima uit en het smaakt ook
prima. Rond half 3 gaan zes dames met de fiets naar huis.
intermezzo van 1 van de 6:
Na een heerlijke en gezellige lunch klikten zes fanatiekelingen de pedalen weer aan. Uitgezwaaid door
de treingangers fietsten ze de IJssel weer over. Tonie en Wilmy voorop want zij haden de route in
hoofd en GPS, gevolgd door Jolanda, Yvon S, Erica en Liesbeth. De stemming en het tempo zaten er
goed in en vrolijk fietste het zestal langs mooie wegen, over prachtige fietspaden en dat alles onder
een heerlijk warm zonnetje. Via Voost, Klarenbeek, Liere werd richting Loenense bos gekoerst.
Slingerend door de bospaden kwamen de dames uit bij de Woeste Hoeve. Gestopt werd er slechts om
handschoentjes uit te trekken, shirtjes te wisselen voor zomershirts of zoals bij de Woeste Hoeve om
afscheid te nemen van de Arnhemmers in de groep. Voor hen was over Hoenderloo fietsen niet
logisch en voor de Edenaren was over Schaarsbergen fietsen niet logisch. En omdat dit toch alweer
bekend terrein was en het best warm was en er nog andere verplichtingen waren voor deze en gene,
ging het zestal vanaf hier in 2 groepen verder. Tonie en Yvon werden uitgezwaaid en het viertal trapte

in stevig tempo naar Ede. Met 120 -130 km op de teller (het is maar net waar je in Ede woont) werd
tevreden een douche opgezocht en was men heel benieuwd hoe het de treingangers was vergaan…..
De andere vijf van de B groep gaan met de trein. Het station ligt vlakbij het restaurant dus dat is geen
probleem. We checken allemaal netjes in. En staan op het perron te wachten op de trein. We hebben
de keus uit Apeldoorn / Amersfoort (dan moeten we 2 keer overstappen). Of via Arnhem (dan 1 keer
overstappen). Dat lijkt ons de beste keus. Dus stappen we in de trein naar Arnhem. De eerste deur
voor de fietsen is defect. Dan maar naar de andere. Die gaat wel open. Het is even passen en meten
of al onze fietsen er in kunnen staan. We jagen, nou ja jagen (?), een vader met zoontje weg om daar
onze fietsen te zetten. De trein gaat rijden en we krijgen al heel snel controle van twee conducteurs.
Alles wordt goedgekeurd, behalve het kaartje van Aafke. De conducteur zegt dat ze niet ingecheckt
heeft. Maar dat heeft ze wel, maar zeker niet goed. Aafke vraagt of ze dan mag inchecken in Arnhem.
Nee, dat mag niet dat moet eerder en wel in Dieren. Veel hilariteit natuurlijk. Aafke maakt zich toch
even zorgen of er wel een incheckpaaltje op het perron staat dat te belopen is. Het station Dieren
komt er aan en ja hoor, Aafke stapt uit. Vlakbij staat een paal. Nu goed inchecken en weer snel in de
trein. Zo dat is gelukt! Nu kunnen we toch nog samen naar huis met de trein (denken we).

Want we komen op het station in Arnhem-centrum aan en Evelien vangt iets
op dat er geen treinen naar Ede-Wageningen gaan vanwege werkzaamheden.
We vragen het nog even na aan de conducteur en ja er rijden geen treinen.
Alleen bussen en die nemen geen fietsen mee helaas. Dus er zit niets anders
op om weer op de fietsen te stappen en de kortste weg naar Ede te nemen.
Na een tijdje komen we toch weer in het ritme. We laten nog een foto nemen
bij Juffrouw Tok, als bewijs voor de andere dames dat wij echt vanaf Arnhem
gefietst hebben. We komen rond half 5 weer in Ede aan. We hebben een
ontzettende mooie en zonnige fietsdag gehad met bijna 100 km op de teller. En dank aan Tonie en
Wilmy voor de prachtige tocht. Laat ik het maar de “Dijkjestocht” noemen.
Aafke

