Camino aan het Wad, etappe 3 van Tienhoven naar Vianen
De laatste etappe van de regio Rotterdam in het kader van de wandelestafette Camino aan het
Wad vond plaats op zaterdag 31 maart.
Het weer was prima, de ontvangst op Camping de Koekoek in Tienhoven beviel ook goed en
het was een leuke verrassing om een delegatie van de regio Utrecht/Rivierenland aan te
treffen in de kantine van de camping!

Met zo’n 15 personen gingen we op weg voor een 16 km lange tocht door de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden waarbij natuurgebied de Zouweboezem voor de nodige rust en
landschappelijke schoonheid zorgde.

In de rugzakken zaten behalve water en wat proviand ook een aantal monnikspijen en wat
middeleeuwse kleding om op gepaste wijze voor een mooie entree in Vianen te zorgen. Pijen
en japon waren nog voorradig na de landelijke Voorjaarsbijeenkomst in Gouda in 2014. De
pijen zijn toen gemaakt door Marijke van Ittersum. Een filmpje is te vinden op de website
www.santiago.nl
De lunch werd gebruikt in Cafetaria Bommel in Lexmond waar onze modderige schoenen
geen enkel probleem waren en we gastvrij ontvangen werden.

Bij de kapel van Helsdingen even voor Vianen veranderden de pelgrims in monniken en een
middeleeuws geklede dame waarna de tocht naar de Grote Kerk van Vianen werd
ondernomen.

Bij de bebouwde kom van Vianen kwam Elisabeth LeBelle van de regio Utrecht/Rivierenland
ons tegemoet zodat we zonder verdwalen de Grote Kerk in de Voorstraat konden betreden.
Daar vond de overdracht van de Bourdon plaats onder het genot van koffie of thee en een
heerlijke ‘tarta de Santiago’ in de vorm van een cakeje.
Elisabeth hield een inspirerende toespraak met woorden van Dag Hammerskjold.

Ook was voorzien in een rondleiding door de
kerk.
Geen pelgrimswandeling eindigt zonder Café St
Jacques en voor deze gelegenheid was dat bij
Van der Valk in Vianen, zodat iedereen de bus
kon nemen om de terugreis naar Tienhoven of
Utrecht te aanvaarden.

