
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.

Vertrek aan de kerk van Zwijndrecht,
 
Richard-Orlentstraat in, rechtdoor en rechts afslaan Anna-Bijnspad in aan (KSA)
en tot het einde volgen.  Dan rechts afslaan in de Neerstraat.  Voorbij de
Molenstraat rechtdoor gaan en rechts afslaan het Tingelenpad in.  Aan het einde
links afslaan in de  Vlietstraat.  ----na 50 meter Blokkersdijkstraat volgen,
oversteken en de Rochtingwegel in gaan.  Einde van de wegel links afslaan in de
Polderstraat en  na ----50 meter Neerbroek ingaan.  Vervolgens rechts afslaan het
Weirpad in, de Suikerdijkstraat oversteken en het Weirpad blijven volgen. 
Na -----20 meter rechts afslaan aan garages, dan recht door gaan en de weg
volgen. Je ziet dan (garages links en rechts), tot Polderstraat aan het einde van
het pad schuin over steken, Pijlstraat in gaan.  Op het einde van de Pijlstraat
links, de Vlietstraat in gaan en einde Vlietstraat, rechtsaf de Molenstraat in.  Aan
huisnr. 46 links de wegel in gaan en aan T- splitsing rechtsaf.  Binnen gaan op
kerkhof via klein hekje, direct links afslaan en de grote weg volgen tot aan de
Haag. Ga door het gat in de weir (dialect voor haag).

Wandeling Plant troost Zwijndrecht

Zwijndrecht

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

Links zie je het FERM BORD TROOSTPLEK.

Volg het pad verder en stap over de parking terug
richting kerk.  Deze wandeling is 4.5 km


