
Een wandeling met een verhaal. 

Een filosofische wandeling met een wandelstok door het
Kootwijkerzand. 

Wandelen is ALLES even laten lopen. 
Tijdens deze wandeling laten we niet alleen onze benen even 
lopen maar ook onze gedachten, herinneringen en wensen. 

Wandelen met een wandelstok.
De wandelstok waarmee we lopen is het  symbolische 
uitgangspunt van deze wandeling. Waarom kies je voor deze 
stok? Hout heeft geschiedenis, Wat is voor jou geschiedenis? 
Wandelen is reizen, Waar zou je heen willen? Wandelen is 
bewegen, wat beweegt jou? Vragen en symbolen gaan hand 
in hand tijdens deze unieke wandeling.

Gedichten en verhalen
Tijdens de wandeling  komt er regelmatig  een gedicht of 
verhaal voorbij. Deze verhalen en gedichten sluiten we telkens
af met een vraag. Deze vraag kan al lopend besproken 
worden. Daarbij wisselen we (indien mogelijk) regelmatig van 



gesprekspartner. 

Kootwijkerzand
Deze wandeling gaat door het kootwijkerzand.  Het grootste 
stuifzandgebied van West-Europa.  Je vindt er door de wind 
gevormde zandduinen, bizar gevormde bomen en een 
oorverdovende stilte. Dit gebied is bij uitstek geschikt om 
heerlijk rond te struinen en je gedachten de vrije loop te 
laten. We wandelen ongeveer 2 uur. 

Programma: 

Start: 
Iedere deelnemer zoekt een stok uit die je bij jezelf vindt 
passen. Hierbij denken we samen na over de vraag wie ben 
ik? Vervolgens lezen we een gedicht of spreuk en verdelen 
ons in tweetallen. Ieder tweetal trekt een kaartje met een 
vraag. 

Wandeling: 

https://www.google.nl/maps/place/Kootwijkerzand/@52.1736382,5.7846124,2631m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0xc7bc9480cba29d16!6m1!1e1


Onderweg bespreek je samen met je wandelmaatje de vraag 
op jullie kaartje. We stoppen regelmatig voor een nieuw 
gedicht, vraag en wisselen van wandelmaatje. In elke 
wandeling zit ook een stukje stil wandelen. Tijdens de 
wisselmomenten nemen we even de tijd voor het plenair 
bespreken van verhalen of gedachten  die je bezig houden. 

Afsluiting:
We sluiten de wandeling af met een terugblik op bijzondere 
verhalen en gedachtes. 
We verzamelen woorden en wensen en herinneringen op een 
blanke wandelstok.


