
Vertrek aan het station Statiestraat Zwijndrecht.

De overweg overgaan en direct rechts afslaan naar de Roodborstjeslaan en fietsroute
(Antwerpen-Gent-F4) volgen tot aan Bakkerij Emi.  Dan links afslaan Heidestraat en daarna
rechts de Lijsterbeslaan (over frituur) ingaan.  Links afslaan aan het huisnr 24, nog
Lijsterbeslaan.  Aan het einde van de straat, rechts afslaan in de Nieuwlandstraat, vervolgens
links afslaan en Waterbos ingaan tot einde straat en rechts afslaan in de Lindestraat.
Na 300 meter links fietspad in gaan (Runners lab). Aan het einde van het fietspad naar rechts  
onder de brug, richting Burcht.  Pastoor Coplaan verder stappen tot aan frituur 
(de smulboetiek) en links afslaan.  De Verbindingstraat volgen tot huisnr. 10 en rechts afslaan
en vervolgens Van Goethemstraat volgen tot het einde.  Daarna links afslaan in de Idsteinlaan
en recht doorstappen richting Kerkhof. 

Ons gewone leven is door het coronavirus ontwricht.  Bepaalde gebruiken en rituelen zijn nu niet meer
mogelijk en we moeten heel wat missen.

Veel mensen hebben het bijzonder moeilijk om met deze situatie om te gaan.
Met onze Ferm-troostplek willen we een rustige plek in het groen aanbieden dat voor iedereen 

toegankelijk is.  Waar het mogelijk is even stil te staan bij de voorbije Corona periode.
We plantten bloembollen in de herfst van 2020, als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht.

We verwachten de eerste bloei in het voorjaar van 2021, een periode waarin we dan vol hoop kunnen
stilstaan en kijken naar de toekomst.  

Deze wandeling leidt ons naar onze troostplek en we hopen dat deze plek langzaam uitgroeit 
tot een rustige, maar gezellige ontmoetingsplek.

Uitgang kerkhof sla links af, Prins-Boudewijnlaan (speeltuintje) 
volgen en links afslaan.  Koning-Albertlaan in gaan tot het einde
van de straat.  Rechts afslaan in de Kraaienhoflaan tot het einde
van de straat en dan links afslaan. De Antwerpsesteenweg recht
door gaan, onder de brug (autostrade) en voor viaduct aan de Aldi
het fietspad in gaan.  De Treinwegel (Fietsroute F4 Antwerpen-
Gent) volgen tot aan het station waar je gestart bent.
Deze wandeling is 4.5 km

Wandeling Plant troost Burcht

Zwijndrecht 

Binnen gaan op het kerkhof en links zie je het
FERM BORD TROOSTPLEK

Neem hier eventjes de tijd om stil te staan wat
Corona allemaal in je leven veranderd heeft.


