Fietstocht Zij-Wiel op zaterdag 30 juni 2018.
We starten deze zonnige zaterdag vanaf Jenny. Iedereen is netjes op tijd
(Anja, Jolanda, Ria, Sonja, Ingrid, Liesbeth, Jacqueline, Evelien en Jenny). In de
schaduwtuin drinken we eerst nog een kopje koffie of thee, en worden we bij
vertrek al op de foto gezet door echtgenoot Rin, degene die onze route voor
vandaag heeft samengesteld en dubbel en dwars heeft gecontroleerd.

We volgen de Garmin. Ede uit, duiken we bij Bennekom het tunneltje onderdoor richting de Kraats.
Zo dicht bij huis komen we al over onbekende weggetjes en dat zal vandaag zo blijven doorgaan. We
zien de vissers bij de Grift en 2 ooievaars met 2 jongen op het nest. Bij Rhenen steken we de Rijn over
en duiken direct een pad af richting de dijk. We fietsen door het mooie Betuwse landschap met
fruitbomen en zien vandaag veel zgn. fruitautomaten. Nee, niet die speelautomaten maar écht fruit.
Door de dorpjes Lienden, Ingen, Eck en Wiel komen we aan in Maurik,
waar onze eerste stop zal zijn. We hebben dan circa 30 kilometer
gefietst en hebben het idee dat we al ver van huis zijn. Naast het
klassieke dorpscafé annex slijterij ligt een prachtig groot terras met de
treffende naam Hier is ‘t.

Wonderlijk dat wij de enige gasten zijn op deze mooie morgen. We smullen van koffie met
eigengebakken appeltaart. We zouden wel langer willen blijven maar Rin en Garmin hebben meer
voor ons in petto. Langs de vele boomkwekerijen en fruitbomen gaan we richting Tiel om daar via
Echteld de Willem Alexanderbrug over te steken. Beneden- en Boven Leeuwen komen voorbij. Met
de oostenwind op kop gaan we richting het veer Druten-Dodewaard. De schipper van D’n Overkant
moet elke keer precies tussen de vele vrachtschepen op de Waal duiken om zijn passagiers veilig
naar de overkant te brengen. Ook deze keer lukt dat weer, al is een huilend kind helemaal niet blij
met dit boottochtje. Zo langzamerhand zijn we toe aan de lunch, maar voordat we daarvan kunnen
genieten moet er eerst een band gewisseld worden. Van wie ook weer? Van Sonja, wat denk je dan?

Het duurt even, maar dan kunnen we via Dodewaard naar Hemmen om op het terras van
Pannenkoekenboerderij Aan de Linge te belanden. Groot en voldoende ruimte om allemaal onder de
grote parasol uit te blazen. Pannenkoeken, salades en broodjes en niet te vergeten drankjes vinden
hun weg. Voor Jacqueline is het nu welletjes, ze gaat samen met haa
r man naar huis.

Met 8 dames verlaten we de Betuwe via het Lexkesveer. We ontkomen er niet aan, we moeten toch
de Wageningse Berg op. In de brandende zon nog wel. Maar daarna, over beschaduwde weggetjes is
het extra genieten van het laatste stukje van de 88 km lange fietstocht. We tikken Bennekom aan en
bij het station nemen we afscheid met de conclusie dat we bofferds zijn dat we deze prachtige rit die
Rin en Jenny voor ons hebben samengesteld in prachtig zomerweer hebben kunnen fietsen.
PS. Sonja heeft inmiddels een afspraak gemaakt met een fietsenmaker om naar de oorzaak van de
vele lekke banden te zoeken.
Met dank aan Evelien, die dit verslag schreef.

