Straat
wandeling
door
Rotterdam

STRAATWANDELING DOOR ROTTERDAM
MET EEN CLIËNT VAN ONTMOETING ALS GIDS
BELANGRIJKE PRAKTISCHE INFORMATIE
•

Startpunt van elke wandeling is vóór de Pauluskerk, Mauritsweg 20 in Rotterdam. Op
loopafstand van Rotterdam CS;

•

We vragen u buiten te wachten op de gids omdat het anders onrustig wordt voor de
bezoekers en vrijwilligers van de Pauluskerk.

•

De gids stelt zich bij de Pauluskerk aan u voor en vertelt kort iets over zijn / haar
leven. Daarna gaat de wandeling beginnen;

•

De Pauluskerk is geen locatie van Ontmoeting. De wandelingen beginnen hier
omdat het een herkenbaar punt in de stad is én omdat de meeste gidsen vroeger bij
de Pauluskerk kwamen.

VEELGESTELDE VRAGEN
Hoe boek ik de wandeling?
Zodra wij uw aanmelding via de website hebben ontvangen gaan wij kijken of de gids
beschikbaa is. U ontvangt daarna van ons een bevestiging met aanvullende informatie.
De aanmelding moet minimaal 2 weken van te voren worden gedaan.
Wat kost de wandeling?
Voor de kosten van de wandelingen verwijzen we u graag naar www.ontmoeting.org/
straatwandeling-rotterdam.
Hoe lang duurt de wandeling?
De wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Heeft u veel vragen voor de gids? Dan duurt de
wandeling iets langer. De wandeling is gemiddeld 5 kilometer lang.
Waarom is 15 personen het maximum voor één groep?
Dit is vanwege de belastbaarheid van onze gidsen. Zij doen regelmatig wandelingen,
het is belangrijk dat dit voor hen goed haalbaar is. Daarnaast kan het druk zijn in de
stad. Als de groep te groot wordt verstaat u de gids niet meer.
Wat moet ik meenemen?
Stevige schoenen, een flesje water voor onderweg en bij regen een paraplu. Van te voren ontvangt u van ons het nummer van een contactpersoon. Het is handig deze op te
slaan in uw mobiel zodat u ons kunt bereiken bij bijzonderheden.

ontmoeting.org/straatwandeling
NL35 RABO 0387 669 140
straatwandeling@ontmoeting.org

Is de wandeling geschikt voor kinderen/jongeren?
De wandeling is geschikt voor kinderen, maar wel met begeleiding van ouders. De
loopsnelheid wordt aangepast aan de leeftijden binnen de groep. Bij jongeren onder de
16 vragen wij om aanwezigheid van minimaal 1 begeleider.
Is de wandeling rolstoeltoegankelijk?
Als u dit van te voren aangeeft dan kan de gids hier rekening mee houden. Doorgeven
kan via straatwandeling@ontmoeting.org
Ik kom met de auto, waar kan ik parkeren?
Parkeergelegenheid is er in:

Parkeergarage Schouwburgplein (www.rotterdam.nl/ParkeergarageSchouwburgplein)

Parkeergarage Kruisplein (www.rotterdam.nl/voorziening:parkeergaragekruisplein)
Gaat de wandeling door als het regent?
In principe gaat de wandeling dan gewoon door, het is wel handig dat u een paraplu
meeneemt. Als de weersverwachting aangeeft dat het heel lang en hard regent, bellen
we van te voren om met elkaar af te stemmen.
Wat moet ik doen als ik niet kan?
Bent u onverwacht verhinderd? We vragen u dit uiterlijk twee dagen van te voren aan
ons door willen geven.
Ik organiseer een uitje. Kunnen jullie ook andere activiteiten aanbevelen of regelen?
Wij organiseren geen andere activiteiten om de Straatwandeling heen. Wel hebben we
een paar tips voor u.
De Pauluskerkheeft een lunchcafé. Na de wandeling kan daar koffie of thee gedronken
worden. De Pauluskerk kan op zaterdag gesloten zijn. In de zomerperiode gelden aangepaste openingstijden. Kijk voor actuele informatie op pauluskerkrotterdam.nl
Heilige Boontjes serveert koffie door jongeren die re-integreren.
Kijk op heiligeboontjes.com voor meer informatie en hun locatie. Deze is op loopafstand
van de Pauluskerk.
Verder is op rotterdam.info veel informatie te vinden over wat er in Rotterdam te doen is.

