Programma wandeling Camino aan het Wad 3 maart 2018
Route: Streefkerk – Dordrecht Voorstraat Maria Maiorkerk (± 20 km)
Start: verzamelen vanaf 10 uur in Café ’t Geveltje, Kerkstraat 9, 2959BS
Streefkerk alwaar koffie met traktatie.
We beginnen om 10.30 met de
wandeling door de
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.
Onderweg kan de Achtkante Molen
bezichtigd worden en houdt molenaar
Wim Slob voor ons een praatje.
Halverwege komen we bij Restaurant
‘de Krom’ waar de lunch gebruikt kan
worden (voor eigen rekening).
We vervolgen onze weg door het
Alblasserbos waar kunstwerken te zien zijn en komen tenslotte uit bij de
Baanhoekbrug die we gebruiken om de Beneden Merwede over te steken.
De wandeling eindigt om ongeveer 15.30 uur bij het Stayokay Hostel waar
we belbus 501(ook wel Biesbus genoemd) nemen naar Dordrecht CS (bus
wordt door de regiocommissie besteld).
Hierna lopen we gezamenlijk naar de Maria
Maiorkerk in de Voorstraat 120 waar het
programma voortgezet wordt met ontvangst met
koffie en thee, een warme maaltijd (Guiso
Gallego) en een avondprogramma in de vorm
van Café St Jacques met muziekgroep L’Chaim
die twee keer een half uur voor ons zal spelen.
De overdracht van de bourdon door de regio
Breda vindt plaats rond 17.00 uur. Maaltijd rond
18.00 uur.
Deelnemers kunnen zich aanmelden voor resp.
de wandeling en het avondprogramma plus
maaltijd of alleen voor avondmaaltijd en
avondprogramma of alleen avondprogramma. Ga daarvoor naar het
inschrijfformulier op deze pagina.
De kosten bedragen: voor het hele programma, dus wandeling, maaltijd
en avondprogramma: € 20,-, alleen maaltijd plus avondprogramma € 20,alleen avondprogramma (café St Jacques en L’Chaim) € 5,- alles te
betalen bij aankomst in de Maiorij (ontvangstruimte naast de kerk).
Het avondprogramma met maaltijd begint om 17.00 uur en eindigt rond
22.00 uur.

Het avondprogramma zonder maaltijd begint om 19.00 uur en eindigt ook
om 22.00 uur.
OV naar Streefkerk vanaf Rotterdam Zuidplein met Arrivabus 90 om 8.52,
aankomst: 9.57 Het is 4 minuten lopen naar de Kerkstraat.
Vanaf Dordrecht Centraal om 8.57 bus 16 naar Alblasserdam Scheldeplein
en aldaar overstappen op bus 90 richting Utrecht, aankomst Streefkerk
9.57

Pelgrimspassen voor de Camino aan het Wad worden desgewenst
verstrekt voor vertrek in Streefkerk.

Adres Maria Maiorkerk:
Voorstraat 120, 3311 ER Dordrecht

