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Hesselsberg Zutendaal
Startplaats
Vijverplein, 3690 Zutendaal 
(tussen de kerk en de pastorie). 
Links van de voormalige 
kapelanij vind je een bord met 
het overzicht van de wande-
lingen.

Wandeling
We kiezen de groene wandeling 
van 5 km. Als je dit te kort vindt, 
kan je de rode route van 10,5 km stappen. 
De wandelingen zijn prima aangegeven. Als je toch een wandelkaart wil: 
deze routes zijn aangegeven op de wandelkaart ‘Lieteberg’.

De moeite waard
• De Witherenpastorie (aan het Vijverplein): de imposante pastorie 
 met bijbehorend park werd door de Norbertijnen (‘witheren’) van 
 Averbode gebouwd, en deed tevens dienst als rusthuis voor 
 oudere paters.
• Dalerschans (300m voorbij de pastorie): vluchtplaats uit de 17de 
 eeuw, bij dreiging van roverbendes
• Mariabeeld Hesselsberg (na 2 km): in 1946 plaatste KSA-Limburg 
 hier een eerste Mariabeeld; het huidige beeld staat hier sinds 1954
• mijmersteen (2,5 km): aan de achterzijde van de Hesselsberg 
 staat links van de weg een reuzenkei, 
 met daarop een gedicht …
• Lieteberg (4 km): onthaal- en bezoekers-
 centrum, met o.a. het blotevoetenpad, 
 insectenmuseum, vlindertuin …

wandelen

bewegen - onthaasten - bezinnen

maandag 13 juli

vakantie is …
… wandelen met een+

Mariabeeld uit 1954

Wandelen met een       : loslaten - toelaten
Wie op pelgrimstocht vertrekt, neemt letterlijk afstand van zijn dagelijks 
leven. Je kan niet alles in je rugzak stoppen: je laat dus een stuk comfort 
los. Maar het loslaten situeert zich ook op een dieper niveau. In je dage-

lijkse leven heb je zelf alles min of meer 
onder controle. Als pelgrim kom je 
vlug tot het besef dat je niet alles in 
de hand kan hebben en houden... en 
dat dit ook niet nodig is. In de mate 
dat je durft loslaten, komt er nieuwe 
ruimte voor wat zich aandient in het 
hier en nu. Enkel als je loslaat, kan je 
ook nieuwe dingen toelaten …
Je kan dit ook beleven tijdens een 
korte wandeling, bijv. op het ritme van 
jouw adem. Bij het uitademen pro-

beer je jouw zorgen los te laten door ze uit te blazen. Zodra je voelt dat 
je hoofd leeg wordt, kan je de aandacht verschuiven naar het inademen: 
wat wil je toelaten in je leven? Waar wil je meer aandacht aan besteden?

+

Deze vakantietip is een initiatief van Zoekpunt, kerkplek in Shopping 2 
te Genk, met de bedoeling om ideeën uit te wisselen voor een vakantie 
met een zinvolle beleving, een vakantie met een        .
Van woensdag 1 juli tot en met zaterdag 15 augustus is er iedere dag 
een thema dat wordt uitgelicht. Het is ook te volgen via de Facebook-
pagina @DekenaatGenk en de website dekenaatgenk.be.
maandag  bezinnend wandelen
dinsdag  een gezond ontbijtje (link met kruiden/bloemen/vruchten die 
  in de Bijbel voorkomen)
woensdag  een open kerk bezoeken
donderdag  quality time met de kids (leeftijd 5-10 jaar) 
vrijdag   opruimen in je huis en in je hoofd
zaterdag een goed boek (inkijkexemplaar en te koop in Zoekpunt 
  en de week nadien uit te lenen)
zondag  rustdag met een inspirerende gedachte 

Zoekpunt is een kerkplek in dekenaat Genk (kerken in As, Genk, Lanaken, 
Maasmechelen en Zutendaal) om te ontmoeten, prikkelen, 
informeren en winkelen (verkooppunt van Pastoraal Informatie-
centrum (de ‘winkel’ van Bisdom Hasselt). 
verboden op de openbare weg te werpen  •  dekenaatgenk.be  •         @DekenaatGenk
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https://www.facebook.com/DekenaatGenk/
https://dekenaatgenk.be
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