Wandeling Camino aan het Wad op 3 en 4 maart 2018
In het kader van Fryslan culturele hoofdstad van Europa is de pelgrimsestafette Santiago aan
het Wad, Camino der Lage Landen, georganiseerd. Door heel Nederland wordt gelopen met
als einddoel een internationaal pelgrimsevenement op 25 juli 2018 in de Jacobskerk in Sint
Jacobiparochie in de provincie Friesland.
Het is winterkoud en het vriest 5 graden als we op zaterdag 3 maart met 13 personen het
estafettetraject lopen van Streefkerk naar Dordrecht over een afstand van 20 km. We
verzamelen in café ’t Geveltje in Streefkerk en na een stempel in de pelgrimspas en
koffie/thee met koek starten we de wandeling, nagezwaaid door de vriendelijke caféhouder.
Op de Tiendweg in Streefkerk genieten we van het uitzicht over het typisch Hollandse
polderlandschap De Molenwaard met groene weiden, hoge dijken en molens. Het is uniek
dat het landschap smetteloos wit is van de sneeuw die een avond tevoren gevallen is. Al
gauw bereiken we de Wip Molen waar we ontvangen worden door molenaar Cees van de
Wal voor bezichtiging. Halverwege de route lunchen we in restaurant De Krom in Oud Alblas
in het hartje van de Alblasserwaard. Het ligt aan een zijtak van het riviertje De Alblas en er
wordt volop geschaatst. We zetten de tocht voort en lopen via het Alblasserbos in
Papendrecht naar Sliedrecht. We gaan daar de spoorbrug over en bereiken de Hollandse
Biesbosch in Dordrecht. We zijn redelijk vroeg en besluiten een drankje te nemen in het
bezoekerscentrum. De speciaal voor ons bestelde bus brengt ons naar het centrum van
Dordrecht van waar we naar de Voorstraat lopen. Daar staat, verscholen tussen huizen, het
prachtig oud-katholieke Maria Maior kerkje. We worden hier ontvangen in de pastorie met
koffie/thee en het programma wordt voortgezet met een warme maaltijd, de heerlijke
Spaanse stoofpot Guiso Gallego. De groep L’Chaim, bestaande uit 4 enthousiaste
muzikanten, speelt voor ons vrolijke muziek. In de pauze gaan we naar de kerk waar op
plechtige wijze de bourdon wordt ontvangen van regio Breda. Daarna speelt de muziekgroep
onder het genot van een hapje en een drankje en is deze mooie wandeldag ten einde.
Op zondag 4 maart reizen we van station Dordrecht Centraal per speciaal voor de
wandelaars bestelde bus naar de start bij het Stayokayhostel in de Hollandse Biesbosch in
Dordrecht. Bij de start is de temperatuur al aanmerkelijk hoger dan de vorige dag en in de
loop van de dag zal die oplopen tot +8 graden in het zonnetje. Op het graspad liggen
obstakels in de vorm van omgevallen bomen als gevolg van de storm op 16 januari. Later
volgen we de grasdijk. Bij Kop van het Land nemen we een drankje in huiskamercafé
Fluitekruid en vervolgen onze wandeling via het fietspad langs de Nieuwe Merwede met
links van het pad kreken, wilgenbossen en grienden. In recreatiegebied De Elzen, aan de
rand van de wijk Sterrenburg, lunchen we in eetcafé De Viersprong. Uiteindelijk bereiken we
na 20 km. station Dordrecht Zuid. Iedereen gaat huiswaarts met een zeer voldaan gevoel en
als herinnering aan deze tweede dag vette klei aan schoenen en broek.
Graag tot ziens op de volgende route op 31 maart van Tienhoven naar Vianen over een
afstand van ongeveer 18 km. waar de bourdon wordt overgedragen aan regio Utrecht.

