
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. 

 Deze wandeling leidt ons langs verschillende plaatsen waar pancarten hangen en we met de QR code
kunnen luisteren naar muziek en gedichten.

  We hopen dat deze troostplek langzaam uitgroeit tot een rustige, maar gezellige ontmoetingsplek.

Vertrek aan de troostplek in het geboortepark naast het kerkhof van
Zwijndrecht.
 
We gaan tussen de gekleurde palen van het geboortepark het brugje over en kan
je op de pancarte de QR scannen. Dan gaan we links naar het KSA plein en steken
het schuin over. We slaan rechts het Anna-Bijnspad in, tot het einde volgen.  Dan
rechts afslaan in de Neerstraat.  Voorbij de Molenstraat rechtdoor gaan en rechts
afslaan het Tingelenpad in, aan de versmalling rechtdoor het smal wegeltje volgen
tot aan de Polderstraat.  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 Planttroost 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.


