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OP WEG NAAR INSPIRATIE 
RUSTGEVENDE WANDELINGEN IN ELKE PROVINCIE 
 
 
Voor velen van ons is het leven druk en jachtig. Even tot rust komen, adem halen, aandacht krijgen voor de 
omgeving, voor stilte. Je laten inspireren door wat je ziet, door een tekst of een gedicht, je laten verrassen door een 
uitzicht. Stilstaan bij een historische verwijzing. Kortom, je opnieuw laten verbinden met  de natuur, met wat in jou 
leeft , met anderen en met de bron van het bestaan: dat bieden deze inspiratiewandelingen. 
 

 
In elke Vlaamse provincie en in 
In elke Vlaamse provincie en Brussel bieden we een uitgewerkte, begeleide wandeling aan: 
 
West-Vlaanderen: Met Franciscus op vredespad in het Heuvelland 
 
In Heuvelland stond na de eerste wereldoorlog nog nauwelijks een huis of boom 
overeind. Diverse organisaties hebben nu in het unieke landschap een 
vredeswandeling uitgestippeld. Het vredespad toont de weg die naar echte vrede 
leidt: een weg vol mededogen. Onderweg schakelen we stille momenten in, lezen we 
inspirerend teksten, zijn er momenten van uitwisseling. Wandeling van twee tot drie 
uur. 

Brussel: Stilte in grootstad  Brussel 
 
Een gids van ‘Tochten van Hoop’ neemt je mee op weg naar een aantal stille 
plaatsen in de stad. Want ook in Brussel zijn er plekken waar je stilte kunt 
vinden. Een greep uit het parcours: crypte Sint Goedele-kathedraal, Vlierwijk, 
Ooievaarsstraatje, stiltetuin St Jorissite ... 
 

Na de wandeling is er gelegenheid om in een rustige bar uit te wisselen over wat ons tot evenwicht brengt in het 
leven. Wellicht groeien er zo mooie initiatieven om de stilte meer terrein te doen winnen. 
Een wandeling van 2,5 uur waarbij je tot rust kan komen en waar je fijne plaatsen in Brussel tegenkomt, die 
uitnodigen tot stilte en tot bezinning. Vertrek: lokettenzaal van het Centraal Station. 
 
Oost-Vlaanderen: Blotevoetenpad in Gentse 'De Bourgoyen-Ossemeersen' 
 
We inspireren ons op het Zonnelied van Franciscus, om open, ontvankelijk en soms 
zelfs blootvoets, de schepping tot ons te laten komen en ons te verwonderen over 
wat ze met ons kan doen. Het wordt een spirituele, meditatieve, zintuiglijke 
ervaring. We wandelen hooguit 5 kilometer, begeleid door Franciscaanse verhalen en 
een lofzang, de ervaring van het blotevoeten-)pad en ruimte voor een eigen 
Zonnelied.  
Duur van de wandeling: 2 tot 3 uur. Vertrekplaats in overleg met de gids. 
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Vlaams-Brabant: Vredeswandeling Haacht 
 
De wandeling leidt langs verschillende oorlogsmonumenten uit WO II. In con-frontatie 
met dit oorlogsverleden stellen we ons vragen: in hoeverre wij liever bruggen bouwen 
dan wel opblazen, hoe gaan wij om met vluchtelingen... Het franciscaanse verhaal van 
Franciscus en de wolf zet ons verder op weg.  
Al zingend of in stilte: onderweg verkennen we gaandeweg het pad dat naar vrede 
leidt. Een wat langere wandeling van ongeveer 4 uur. 

 Limburg: De geest van Franciscus leeft voort in Heusden-Zolder 
 

Al wandelend ontdek je hoe de industriële revolutie (steenkoolnijverheid) de streek 
veranderde en hoe de minderbroeders van Heusden-Zolder een rol speelden in deze 
ontwikkeling. Vandaag leeft de spiritualiteit van Franciscus van Assisi hier verder in 
onder meer het St.-Franciscuscollege en het St.-Franciscus-ziekenhuis. Tevens maak je 
kennis met de multiculturele samenleving en kan je wandelen waar de aarde de hemel 
reikt. Een wandeling van twee tot drie uur.  
 

Antwerpen: Geel Bel, oase van stilte en rust. 
 
Ontmoeting met de Kempische heide en zandgronden afwisselend met bossen, 
vennen, moerassen, paraboolduinen en stukjes landbouwgrond. Het gebied wordt 
begrensd door Mol Nete en de Grote Nete. Ree, buizerd, uil, vos, wilde eend, fazant, 
patrijs, specht, eek-hoorn, vink, salamander, kikker, reiger en de kruipwesp voelen 
zich hier thuis.  
Op weg met het kapelleke van de stilte, asberg, turfstreekpetatten, jeugd-
vakantieverblijven, herstelde heide, bossen, weiden, Kapucienenberg, Duivels-broek, 
drielandenpunt Mol, Meerhout en Geel. Soms even stilstaan met de rijkdom van Alice Nahon, Armand Preudhomme, 
Guido Gezelle, Jef Vanuytsel en Adema van Scheltema. 
Het dorp Bel  bakker kent nog slechts één herberg: ”De Kleine Volmolen”. Die ligt op het einde van onze wandeling 
en biedt mogelijk tot een hapje en een drankje op het buitenterras of in zen klein binnenzaaltje. 

De wandeling duurt 1,5 à 2,5 uur naargelang de afstand die men kiest (5 à 7 km) en start aan de kerk van Bel 
(Hoogstraat) waar voldoende parking is. Deze wandeling is mogelijk van april tot oktober 2020. 

 

 
De wandeling staat open voor groepen van ongeveer 20 personen. Je hoeft echt geen geoefende en sportieve 
wandelaar te zijn. Vertrekplaats en aanvangsuur worden bepaald in samenspraak met de begeleider. 

 

 
Voor alle wandelingen is de eenheidsprijs van 90 euro bepaald. Verzekering in orde? De wandelactiviteit is verzekerd 
voor alle kwb-leden en hun gezinsleden, voor zover deze wandeling zzn van de drie toegelaten wandelingen is. Niet-
leden moeten wel extra verzekerd worden bij Falos. Dit kost 7 euro per 10 personen.  

 

 
① Kies op http://programma.kwbeensgezind.be een van de beschikbare data. 
② Onze dispatching stuurt een bevestiging en de gegevens van de lesgever.  
③ De facturatie van je activiteit gebeurt via kwb. 
 
 


