
Troostwandeling 
 

 
Een jaar geleden startte Ferm met haar project rond troostplekken.  

Ook in onze gemeente werden er 6 troostplekken opgericht, in ieder kerkdorp.  
Deze troostplekken zijn ondertussen goed bekend geraakt bij het publiek.  
Het is een sterke plek van hoop en kracht, waar je even kan wegdromen.  

Troost is meer dan ooit belangrijk, maar troost krijgen en troost geven is zo anders 
dan voorheen. Veel mensen hebben het nog steeds bijzonder moeilijk.  

Ferm wil iedereen de kans geven om samen troost te vinden en troost te bieden. 
 

Daarom gaan we verder met ons project.  
Vanaf april vertrekt er ook een mooie wandeling aan iedere troostplek in Peer.  

Een troostwandeling combineert de rust van het wandelen met de helende  
kracht van woorden en muziek. Op de route vind je stemmige tussenstops.  

Hier kan je je tijd nemen voor een passende tekst en een sfeervol lied.  
Laat het je raken en troosten. 

  
Iedereen is welkom op deze Troostwandeling:  alleen of in een kleine bubbel en 

zelfs met kinderen. Ook voor hen voorzien we aangepaste muziek.  
Luister samen, het nodigt uit voor een fijn gesprek. 

  
De wandelroute zal afgebeeld staan bij het eerste bord aan de troostplek.  

Hier kunnen jullie een foto van maken of  
je kan de route aanvragen bij je bestuursteam.  

 
Veel wandelplezier en hopelijk tot snel! 

Het Fermbestuursteam 

Ferm Regio Peer 

Wij zijn 

samen 
Ferm 
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Beschrijving van de wandelroute 

 

Vertrek aan de troostplek achter de kerk. Hier vind je het eerste troostbord. Een mooie 

tekst brengt je in de juiste sfeer en wanneer je je gsm bij hebt, kan je de QR code inscan-

nen om een passend lied te beluisteren. Ook voor de kinderen is er een leuke link! 

Wandel over het nieuwe fietspad tot aan de Cremerdijk. Sla hier links af en wandel tot 

aan de grote baan. 

Steek over en wandel naar links tot aan Het Linnerke. Sla hier rechts af en wandel tot aan 

het einde van de straat. Sla af naar rechts (Lookstraat) en neem de eerste afslag naar 

links. Nu wandel je in de Lindeveldstraat. Vervolg deze weg tot helemaal aan het einde en 

sla dan af naar links. Hier vind je het tweede troostbord. Op de boomstam kan je even 

pauzeren en tot rust komen. 

We zetten onze wandeling verder en nemen de eerste afslag naar rechts. We wandelen 

nu in de Heihuiskens. We wandelen een tijdje verder en nemen dan de eerste afslag naar 

links. De weg buigt naar links en we volgen deze tot aan het bos met de lachende bomen. 

Hier staat het derde troostbord. Bij deze stopplaats slaan we af naar rechts. We wandelen 

nu op een aardeweg richting de Grote Hoefstraat. Hier passeer je het vierde troostbord. 

Op het bankje kijk je naar het beeld van ‘t Linnerboerke. Aan het einde van deze aarde-

weg slaan we af naar links en komen zo in de Grote Hoefstraat.  

We nemen de eerste afslag naar links en vervolgen onze wandeling via Lindeveld. Aan 

het volgende kruispuntje nemen we de afslag naar rechts. We wandelen nu via een aar-

deweg in de Heuvelstraat. Hier kom je weldra bij het vijfde troostbord. Op dit bankje heb 

je een wijds uitzicht over het landelijke Linde. 

We wandelen verder en bij het speelpleintje volg je het verharde wandelpad door het 

crossparcours. Zo kom je aan de Hogedries en hier sla je af naar rechts. Op het einde 

van de Hogedries kom je voorbij een speelweide. Hier staat het zesde troostbord, bij de 

bank. Een laatste rustplek en dan wandelen we verder via de Cromsstraat. Aan  het kerk-

hof slaan we links af en zo komen we in de Grotstraat. Hier slaan we af naar rechts en 

wandelen dan verder naar de kerk. Via het fietspad dat achter de kerk loopt komen we 

terug aan op onze troostplek.  

Een wandeling van ongeveer 5 km, geniet ervan! 

Veel wandelplezier met jullie bubbel!  

Hopelijk kunnen we snel met een groter wandelgroepje op pad… 

 

 

Het Fermbestuursteam 


