
Bij de Franciscanessen in 
Denekamp -2de reis 
Wie weet een mooie winterse wandeling in 
de sneeuw. Dit is de tweede wandeling in 
Twente. Zie het bericht in april 
Wandelen, ontmoeten, in gesprek met zuster 
Christella, een spiritueel verblijf 
Data: 17 – 18 dec – 2 daagse 
Gids: Toon Brummelhuis 
Prijs: €125 en donateurs € 110 
 

Op pad gaan met De Wandelmaat 
is meer dan wandelen alleen.  

We organiseren verschillende soorten 
meerdaagse wandelingen: 

• Kort maar krachtig: een 2-
daagse kennismaking met de 
Wandelmaat en met het 
kloosterritme. 

• Weekendje weg: rondom het 
weekend een paar dagen lopen 
en het klooster ervaren. 

• Breek de week: op stap met De 
Wandelmaat op doordeweekse 
dagen. 

• Pelgrimsreizen: een paar dagen 
lopen over pelgrimswegen. 

• Over de grens: samen met De 
Wandelmaat een paar dagen 
naar een spirituele plek in het 
buitenland. 

 
Eventueel kunt u ook mailen of bellen naar: 
 
                      Albert Weemstra 
                      aweemstra@gmail.com 
                      0592 – 544 268 
                      06 – 37 19 97 23 
 
                      Nieuwe Rijksweg 17 
                      9481 AN Vries 
 
 
 

 
 

 

 

Dit is de Wandelmaat in 2022 

Kijk altijd eerst even op 

www.dewandelmaat.nl voor de actuele 

informatie. 

Ongeveer twintig vrijwillige gidsen zorgden 

voor bijna dertig mooie en inspirerende 

kloosterwandelingen en pelgrimages. 

We nodigen u uit, ga met ons op pad en u 

kijkt met verbazing terug op een prachtige 

wandel- en kloosterervaring 

Dit zijn onze wandelingen in 2022: 

Korte beschrijvingen om even met ons 2022 

aanbod kennis te maken. Op de website vindt 

u alle andere informatie. 

FEBRUARI 

Goed toeven op de Hooge Berkt 
Van 18 t/m 20 februari te gast bij 

Gemeenschap de Hooge Berkt met gids Berti 

Parqui 

In deze dagen lopen we in één van vele stille 
natuurgebieden rond Bergeijk. Het gaat 
daarbij niet om de kilometers, maar om het 
onderweg zijn in de natuur, waardoor er 
ruimte is om genieten en te bezinnen.  
’s Avonds is er gelegenheid tot uitwisseling en 
contact met mensen van de 
gemeenschap.  

Prijs: € 170 en € 150 voor 

donateurs 

Zelfvoorzienend op 
de Veluwe 
Van 25 t/m 27 februari te 
gast bij de Norbertijnen in Hierden aan de 
rand van de Veluwe waar je de mooiste 
wandelingen kunt maken. 
Voor deze kloosterwandeling zijn we te gast 
bij de paters norbertijnen en de zusters van 
de communiteit Mariëngaard. . De vier 
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gebedsmomenten op de dag vormen het 
raamwerk voor onze dagindeling. 
Uw gids is Pieter van Lier 
Prijs:  €215 en € 205 voor donateurs 

 

MAART 
Spiritualiteit bij de oudste 
kloosterorde 
Gids Jaap is hier thuis en gaat met u op pad 
door de mooie omgeving van Doetinchem.  
Wij zijn te gast bij de St.-Willibrordabdij in 
Doetinchem en wij verblijven in het 
gastenverblijf van het Stiltecentrum  
Bethlehem. 
Data: weekend van 4 t/m 6 maart  
Gids: Jaap van der Vinne 
Prijs: €245 en € 225 voor de donateurs 

 

“Stichting Pelgrimsgemeenschap De 
Wandelmaat organiseert 
pelgrimsachtige wandelingen in een 
religieuze omgeving zodat, in de 
bedding van stilte, onthaasten, 
ontmoeting en verwondering, iets van 
het onzichtbare ervaren kan worden.”  

Naar de Clarissen in Megen  
“Assisi aan de Maas” wordt Megen wel 
genoemd. Hier zijn twee Franciscaanse 
kloosters. Met gids Gerda Stougie zijn we van  
11 t/m 13 maart te gast bij de zusters 
Clarissen. 
Natuurlijk maken we tijdens dit weekend een 
aantal mooie wandelingen, o.a.  door het 
rivierengebied met uiterwaarden en door 
natuurgebied Herperduin . Ook is er ruimte 
voor een gesprek met één van de zusters.   
Prijs: €195.  – Donateurs €175 

NOVEMBER 
 
 
 
 
 
 
 

Een ander Stadsklooster in Den 
Haag 
We zijn dit jaar te gast bij de broeders van 
Sint Jan. Bijna in de tuin van paleis 
Noordeinde 
Het Willibrordushuis is een uniek stukje Den 
Haag: een klooster, midden in het oude 
stadscentrum, waar broeders een leven 
leiden van gebed en broederlijkheid. 
S 
tadswandeling, parkwandeling, 
duinwandeling, het kan hier allemaal + een 
bijzondere kloostertuin 
Van zaterdag 5 en zondag 6 november 
Gids: Kerensa en Albert Weemstra 
Prijs € 135 en € 120 voor de donateurs 
 

DECEMBER 
Winters wandelen en ont-moeten 
in Brabant 
De bekendste trappistenabdij van Nederland 
is waarschijnlijk Abdij Koningshoeven in 
Berkel-Enschot. De abdij is bekend van het 
trappistenbier La Trappe (proef de stilte) en 
van de milieuvriendelijke manier van wonen, 
werken en leven. Midden tussen het bos, de 
heide en vennetjes ervaar je hier letterlijk de 
stilte. En als je geluk hebt zie je reetjes of een 
vos. Het bijzondere van dit weekend is dat je 
tijdens de Adventstijd te gast bent in het 
klooster. 
Weekend van 9 t/m 11 december 
Gids: Irene Kapinga 

Prijs € 235 en € 220 voor de donateurs 
 
 



 

Het ritme van de cisterciënzer 
monniken in Pey 

Abdij Lilbosch is de enige overgebleven 
kloosterboerderij in Nederland. Op het eigen 
terrein is ruimte voor landbouw, voor 
veeteelt en voor tuinbouw. Zo vind je 
hier  onder meer een boomgaard, een 
moestuin en in de stallen en in de weides 
lopen (en liggen) kloostervarkens en koeien.  
Op een van de dagen lopen wij naar het 
dorpje Echt. waar eventueel het kleine Edith 
Steinmuseum in het klooster van de 
Karmelietessen bezocht kan worden. 
Data: 18 t/m 21 oktober – 4 daagse 
Gids: Ronell Veldhuis 
Prijs:  € 270. Donateurs betalen € 250 
 

Spiritualiteit bij de oudste 
kloosterorde 
Wij zijn voor de tweede keer te gast bij de St.-
Willibrordabdij in Doetinchem. 
Eerder in maart en nu een wat langere 
najaarsreis  
Data: 4 dagen van 24 t/m 27 oktober 
Gids: Jaap van der Vinne 
Prijs: €325 en € 300 voor de donateurs 
 

Verstilling in pelgrimsklooster 
Emmaus 
Tijdens deze dagen maak je kennis met de 
plek die enige tijd geleden het predikaat ‘de 
stilste plek van Nederland’ heeft gekregen. 
We wandelen op zaterdag en zondag 
(grotendeels in stilte) in de historische en 
weidse omgeving van het pelgrimsklooster. Je 
maakt dan kennis met de groene 
uiterwaarden en met de dorpjes Grave en 
Velp. 
Bijzonder is ook de rondleiding door het 
klooster en het bezoek van de bijbehorende 
enorme tuin met het labyrint. 
Van 29 t/m 30 oktober 
Gids: Elly de Poot 
Prijs € 150 en € 135 voor de donateurs 

Spiritualiteit bij onze zuiderburen 

 
Priorij Klaarland is een gemeenschap van 16 
zusters trappistinen. Het klooster ligt in het 
oosten van België, dichtbij de Nederlandse 
grens in een weids, stil land van velden, 
weiden en bossen. 
Het bijwonen van de getijdendiensten is altijd 
een bijzondere ervaring. Daarnaast wandelen 
we, soms in stilte, door het omliggende 
landschap. 
Uw gids is Ronell Veldhuis 
Data:26 en 27 maart 
Prijs: € 125 en € 110 voor donateurs 
 

APRIL 
Benedictijnse Spiritualiteit in 
Noord-Holland - Egmond - 
We gaan naar de Sint-Adelbertabdij vlakbij 
Egmond-Binnen. Het strand en de Noordzee 
zijn ongeveer 3 km van de abdij verwijderd. In 
de omgeving vind je veel bloembollenvelden. 
Begin april beginnen de bollen langzaam uit 
te komen. Oude kloostertraditie en prachtig 
landschap gaan hier samen. Gaat u mee? 
Van 11 t/m 14 april- een vierdaagse 
Gids: Jaap van der Vinne 
Prijs € 325 en € 300 voor de donateurs 
 

Pelgrimeren langs 
bedevaartplaatsen 
Pelgrimage van Wittem naar Banneux 
 
Een andere Wandelmaat wandeling 
Heb jij een goede wandelconditie? Dan is 
deze  bijzondere reis iets voor jou. 
In vier dagen maak je kennis met het 
pelgrimeren. Dit is een vorm van ontspannen 
wandelen waarbij het niet gaat om de 
bestemming. Tijdens deze reis gaat het om 
het (samen) onderweg zijn. De route leidt je 
door de heuvels van Zuid Limburg. Ook maak 
je al lopend kennis met de Belgische 
Voerstreek. Onderweg houd je halt bij drie 
bedevaartsplaatsen: Wittem, Val Dieu en 
Banneux. Met de bus terug 



Data: 22- 25 april – 4 daagse 
Gids: Ben Noorloos 
Prijs: €425 en donateurs € 395 
 

Bij de Franciscanessen in 
Denekamp 
De zusters van Denekamp zijn vrolijk en 
gastvrij. Gids Toon Brummelhuis is hier 
helemaal thuis. U beleeft een paar bijzondere 
dagen in dit Twentse klooster. 
Twee dagen die u nog lang bij zullen blijven. 
Wandelen, ontmoeten, in gesprek met zuster 
Christella, een spiritueel verblijf 
Data: 30 april en 1 mei – 2 daagse 
Gids: Toon Brummelhuis 
Prijs: €125 en donateurs € 110 
 
Kijk eerst op 

www.dewandelmaat.nl en 
boek uw kloosterwandeling 

 
 

MEI 

Te gast bij de Norbertijnen  
In de Abdij van Berne in Heeswijk Dinther 
leeft, werkt en bidt een geloofsgemeenschap 
van de Norbertijnen.  
We maken kennis met de klooster-
gemeenschap door deel te nemen aan de 
gebedsvieringen, maaltijden en een gesprek 
met een Norbertijn. We wandelen in de 
omgeving  en in de mooie tuin van de abdij.   
Deze dagen is er genoeg ruimte 
om  spiritualiteit te ervaren met de broeders 
en te verstillen op de wandelpaden van het 
Brabantse platteland. 
Data: 6-8 mei     - weekend 
Gids: Elly de Poot 
Prijs: € 245 en € 225 voor donateurs 

Oecumenische gastvrijheid in Weert 
Weert noemen we ook wel de “Poort van 
Limburg”. Gastvrij worden we ontvangen 
door de zusters birgittinessen. Je wordt hier 
op de grens van Limburg en Noord-Brabant 

omringd Een kunstzinnig klooster in 
de duinen 
Tijdens deze reis verblijven wij in het  Sint-
Liobaklooster in Egmond-Binnen. 
Het klooster ligt in een prachtige omgeving. 
De duinen, de zee en het bos liggen op 
loopafstand. Tijdens de gezamenlijke 
maaltijden, de vieringen en tijdens het 
gesprek met een van de kloosterlingen ervaar 
je de gastvrijheid van deze bijzondere en 
kunstzinnige plek.  
 
Van vrijdag 26 t/m zondag 28 augustus 
Gids: Elly de Poot 
Prijs: € 215 en donateurs € 195 

SEPTEMBER 
Naar de Franciscanen in Megen 
Nog een kloosterwandeling in Megen, het 
Assisi aan de Maas. Nu te gast bij de broeders 
Franciscanen. We zitten met hen aan tafel, 
we doen met elkaar de afwas, nemen deel 
aan hun vieringen en onze kamers bevinden 
zich tussen de kamers van de broeders. De 
gastvrijheid van de broeders, het directe 
contact met hen, de prachtige kloostertuin en 
de rustige, weidse omgeving maken deze 
Wandelmaatreis tot een bijzondere ervaring. 
Data: 9 t/m 11 september 
Gids: Gerda Stougie 
Prijs:  € 195. Donateurs betalen € 175 
 
 
 

 

OKTOBER 
Benedictijnse Spiritualiteit in 
Noord-Holland 
De tweede kloosterwandeling vanuit de Sint 
Sint-Adelbertabdij. Ook in april zijn we hier te 
gast. Zie aldaar. 
Van 17 t/m 20 oktober- een vierdaagse 
Gids: Jaap van der Vinne 
Prijs € 325 en € 300 voor de donateurs 

http://www.dewandelmaat.nl/


AUGUSTUS 
Nieuwe wandeling 
Pelgrimsverkenningen op het 
Brabants kloosterpad 

 
We lopen delen van bestaande trajecten van 
het Brabants Kloosterpad vanuit het klooster 
in Heeswijk en het pelgrimsklooster in Velp. 
(maximaal 18 km).  
We overnachten een nacht in de Abdij van 
Berne in Heeswijk en twee nachten in het 
pelgrimsklooster/voormalig Emmausklooster 
in Velp. 
Elke dag maken we een wandeling met een 
dagrugzakje van 10 - 18 km. Onderweg 
hebben we speciaal oog voor kerkjes en 
kapelletjes. We lopen door natuurgebieden 
en over landelijke weggetjes.  
Data: 9 t/m 12 augustus 
Gids: Elly de Poot 
Prijs:  € 325. Donateurs betalen € 300 

Goed toeven op de Hooge Berkt 
Een tweede reis vanuit gemeenschap de 
Hooge Berkt in de brabantse Kempen 
Zie de tekst bij februari 
Data: 19 t/m 21 augustus - weekend 
Gids: Berti Parqui 
Prijs:  € 170. Donateurs betalen € 150 
 

Oecumenische Pelgrimsweg 
Een Duitse pelgrimage 
De Oecumische Pelgrimsweg voert ons langs 
de belangrijkste steden, waar Luther geleefd 
heeft. Wij gaan gedeeltes van deze 
pelgrimsweg lopen (totaal 100 km). Wij 
beginnen in Leipzig,.We slapen op bijzondere 
plaatsen, in een kerk, genootschap Sion, altijd 
goed en heel gewoon. Start in Amersfoort. De 
hele week een personenbus met chauffeur 
aanwezig. 
Data: 21 t/m 27 augustus  - 7 dagen 
Gids: Ben Noorloos 
Prijs: € 825. Donateurs betalen € 795 
 
 

door de stilte, door de stad en door prachtige 
natuurgebieden. 
De Abdij van Maria Hart biedt een mooie reis 
om voor het eerst of opnieuw kennis te 
maken met de Wandelmaat en/of met het 
leven in een klooster. 
Data: 14 en 15 mei 
Gids: Janny Michilsen 
Prijs: € 125 of € 110 voor donateurs 
 

NIEUW 
Russisch orthodox in het Friese 
Gaasterland 
Hemelum ademt door zijn hoge ligging in het 
glooiende Gaasterland een heel eigen sfeer. 
Mooie wandelingen naast de deur 
En in dit mooie gebied vestigde zich het 
kleine Russisch Orthodoxe klooster van Sint 
Nicolaas.  
Een sober klooster zonder alles wat 
overbodig is.  De kerk wordt beschouwd als 
het Huis van God; het is een gewijde plaats 
waar men met 
eerbied 
binnengaat.  
Maakt u maar 
kennis met deze 
wijze van 
Christelijk geloof.   
Data: woensdag 
18 t/m vrijdag 20 
mei 
Gids: Albert 
Weemstra 
Prijs: € 245 of € 225 voor donateurs 
 

JUNI 
Eeuwenoude en moderne 
spiritualiteit in de Heilige Driehoek 
We gaan naar het Brabantse Oosterhout 
waar spiritualiteit, natuur en cultuur elkaar 
ontmoeten.  
Op naar de Heilige Driehoek, een beschermd 
dorpsgezicht met drie abdijen.  
Oosterhout staat ook bekend om zijn vijf 
slotjes (kasteeltjes), waarvan één 'de blauwe 
Camer' heet.  
Dit maakt onderdeel uit van het klooster Sint-
Catharinadal, waar we gastvrij zullen worden 
ontvangen door de de zusters 
norbertinessen.  
Data: 3 t/m 6 juni – 4 dagen 
Gids: Jacinta de Graauw 
Prijs: € 275 of € 260 voor donateurs 
 



Een oase van rust tussen Vlaamse 
abdijen 
Tijdens deze reis wandel je langs velden, 
beemden, bossen en vennen. Je verblijft bij 
de trappistinnen van abdij O.-L.-V. van 
Nazareth in het Belgische Brecht. 
In de abdij voeren wij een gesprek met een 
zuster. Kortom, een kloosterreis waarbij 
natuurbeleving en het samen onderweg zijn 
centraal staan, een beetje pelgrimeren en 
thuiskomen bij jezelf. Tijdens een van de 
dagen wandelen we naar de abdij van 
Westmalle. 
Data: 9 t/m 12 juni = 4 dagen  
Gidsen: Joke van der Neut en Hans van Dijk 
Prijs: € 320 of €295 als u donateur bent  

 
Chevetogne: Orthodox en 
katholiek onder één dak 
We wandelen vijf dagen door het 
heuvelachtige deel van Wallonië in de 
provincie Namen. Hoofdbestemming van 
onze route is de beroemde benedictijner 
abdij van Chevetogne, waar zowel de 
Byzantijnse als rooms-katholieke liturgie 
wordt gevolgd. 
Inclusief de reis vanaf Rotterdam. 
Vanwege veel vraag naar “Chevetogne” doen 
we deze kloosterwandeling twee keer 
Toeslag van € 60 voor 1 persoons kamer 
Data: 15- 19 juni  en in juli 
Gidsen: Desiree Hofman en Jaap v d Vinne 
Prijs: € 480. Donateurs betalen € 455 
 

 
De spirituele driehoek  
De Spirituele Driehoek is een afwisselende 
pelgrimswandeling door de Brabantse 
Kempen. 
In Vessem maken wij kennis met de historie 
van de Pelgrimshoeve. De tweede dag steken 
wij de grens naar België  over op weg naar de 
Norbertijnen van de Abdij van Postel in Mol.  
De volgende dag wandelen wij naar Bergeijk 
en wij overnachten dan of in De Hooge Berkt 
of in een lokaal pension 
Data: 24 t/m 27 juni  
 
 

Gids: Ben Noorloos 
Prijs: € 425. Donateurs betalen € 395 

www.dewandelmaat.nl 
 
JULI 
Beklim de heuvels rond Sittard 
Tijdens ons verblijf in het gastenverblijf van 
Regina Carmeli in Sittard zul je verrast 
worden door de bijzondere ligging van het 
klooster.  
In het centrum en aan de rand van het 
prachtige, glooiende natuurgebied ‘de 
Kollenberg’. Mede door de mooie omgeving, 
de kloostertuin, het afwisselende programma 
en de gastvrijheid van de zusters is dit al jaren 
één van de favoriete bestemmingen van de 
Wandelmaat. 
Data: weekend van 8 t/m 10 juli 
Gids: Gerda Stougie 
Prijs: €205 en € 195 (donateurs) 
 

 
 
Ontdek de Karmel in cultuurstad 
Brugge 
Het mooie, historische, Vlaamse Brugge. We 
gaan vier dagen wandelen in de cultuurstad 
Brugge. Anders gezegd contemplatie in een 
toeristenstad.  
Voor deze kloosterwandeling zijn we te gast 
bij de paters karmelieten in Brugge. Zij 
bewonen al sinds 1631 een pand aan de 
Ezelstraat. Karmelieten zijn een 
contemplatieve bedelorde.  
Een bijzondere “Wandelmaat” reis. 
Data: 12 t/m 15 juli – een 4 daagse 
Gidsen: Matthijs van Rooij en Pieter van Lier 
Prijs: € 370. Donateurs betalen € 350 
 

Chevetogne: 
Orthodox en katholiek onder één 
dak De tweede kloosterwandeling naar 

Chevetogne. Zie bij juni 
Toeslag van € 60 voor 1 persoons kamer 
Data: 27 t/m 31 juli  - 5 dagen 
Gidsen: Desiree Hofman en Jaap v d Vinne 
Prijs: € 480. Donateurs betalen € 455 
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