Plaats van samenkomen in de vestingstad Woerden op zondag 2 juni.
We vertrekken om 10.30 uur vanuit Van Rossum café, restaurant, stadshotel. Fousha is daar vanaf 9.30 uur.

Van Rossum bevindt zich op het adres Meulmansweg 33m in het authentieke hart van Woerden, prachtig gelegen
midden in het Groene Hart van Nederland.
Al om 7.00 uur ’s ochtends (ook op zondag) zet Van Rossum de deur van zijn café en restaurant voor je open.
Vanaf station Woerden naar Van Rossum:
Vanaf de zuidzijde van het station neem je lijnbus 5 richting deze locatie. Je stapt uit bij bushalte Westdam. Vanaf
Westdam is het 2 minuten lopen in zuidelijke richting.
Maar vanaf station Woerden is het ongeveer 10 minuten lopen naar Van Rossum café, restaurant, stadshotel.
Van Rossum is goed bereikbaar met de fiets, auto of het openbaar vervoer. Woerden heeft een treinstation dat
op 10 minuten lopen ligt van de Meulmansweg.
Schuin tegenover Van Rossum ligt parkeergarage Castellum. Om daar te parkeren voer je Meulmansweg 8s in je
navigatie in.

Die zondag loopt Fousha van Woerden naar Gouda. De weg voert via Waarder, Driebruggen, Oukoop en
Platteweg, dwars door de Reeuwijkse plassen. Dat is een afstand van bijna 20 km. Met de nodige rust pauzes
hoopt ze om 16 uur aan te komen in restaurant La Place, op Markt 37 vlak naast De Goudsche Waag.

En hopelijk ontmoet Fousha, en haar medelopers, tot 17.30 uur hier veel andere supporters, die misschien niet
hebben kunnen meelopen, maar wel mee komen praten in ons (tijdelijk) lotgenoten café met uitzicht op:.

Gouda is een geweldig leuke stad om vooraf (met familie) even te verkennen. Het is dan koopzondag.
En het is deze zondag 2 juni ook huiskamerdag. Dan openen Gouwenaars voor de zevende keer op rij hun deuren
voor muzikale acts, dichters, toneelgezelschappen, goochelaars en andere podiumacts.
Het programmaboekje is te zijner tijd op te halen op diverse plaatsen in Gouda en interactief te bekijken en te
downloaden via de website www.huiskamervandestadgouda.nl.

