
Kijken is Kunst, Kunst is Kijken
                � ema: van het padje af

Een KiK-wandeling is geen gewone wandeling. 
Bij een KiK-wandeling gaat het niet om de kilometers die 
je gaat maken  en ook niet over het bespreken van de 
dagelijkse beslommeringen. Het benoemen en de kennis 
van het gebied, bomen, planten en dieren zijn 
meegenomen, maar is niet het belangrijkste. Het gaat 
erom of je de natuur in haar algemeenheid in het moment 
waarneemt. Een boom of een vogel mag een naam hebben, 
maar belangrijker vindt KIK wat je waarneemt, hoort, 
voelt en waar je bent. Dagelijks worden we in een mega 
tempo naar elders gestuurd, of moeten er opdrachten 
gisteren klaar zijn. Door deze levensstijl kijken we niet 
meer om ons heen en raken we zogezegd van het padje af.

KiK gaat ook met de wandelaars van het padje af en brengt 
dit spreekwoord of deze ervaring letterlijk en � guurlijk in de 
praktijk. Samen gaan we dit ervaren door het 
uitvoeren van eenvoudige opgestelde opdrachtjes. Tijdens 
een rustpauze  gaan deze opdrachten omgezet worden in een 
creatieve opdracht. Later zal blijken dat wandelaars die dag 
samen onbewust een creatief geheel hebben 
gevormd. Maar voor dat dit duidelijk wordt gemaakt, 
wordt onderweg nog even tijd vrij gemaakt voor de 
Bourgondische inwendige mens.

Als KiK je nieuwsgierig hee�  gemaakt 
en de bovengenoemde inhoud trekt je aan, 
stuur dan een mailtje naar: 
wingart@ziggo.nl, of bel 06-81083347

Route : De Vloeiweide 10 km
Groep : 2 Personen
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Route : De Moeren-De Reten 8 km
Groep : 3 Personen
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Route : De Buisseheide 5 km
Groep : 4 Personen
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Route : De Vloeiweide 5 km
Groep : 7 Personen
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Route : De Moeren-De Reten 8 km
Groep : 12 Personen
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Route : De Moeren-De Reeten-Buiseheide 10,5 km
Groep : 4 Personen

Het cafe
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Route : Vloeiweide 6,5 km
Groep : 3 Personen
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Route : Pannenhoef- Reeten- 
   Moeren- Buisseheide 25 km
Groep : 2 Personen
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Route : Vloeiweide 5 km
Groep : 10 Personen (Club 50)


