MEI-merwandeling Meersel-Dreef
Inspirerende wandeling langs de Mark
Praktisch
➢ Lengte: 2 km
➢ Startpunt: Parking Dreef
➢ Eindpunt: Grot
➢ Route: deels langs
onverharde wegen
➢ Volg de instructies in de
routebeschrijving, onderweg
is er tijd voor enkele MEImeringen, die vind je
achteraan.
Routebeschrijving
Je vertrekt vanop de parking in zuidelijke richting. Na 100 meter ongeveer aan het eerste
kruispunt ga je links. Je komt dan tussen de velden terecht op onverharde weg. Aan de
Mark, een kleine rivier, ga je links. Na enkele honderd meter, aan een bankje, vind je de
ideale plek om even halt te houden, te genieten van het uitzicht en de eerste MEI-mering
aan de achterzijde erbij te nemen. Daarna vervolg je je weg en ga je bij de eerste
mogelijkheid terug linksaf op de Markweg. Op het einde ga je terug links en kom je terug uit
in de Dreef. Volg deze tot aan het Mariapark. In het Mariapark ga je links, tot helemaal het
uiterste waar je rechtsaf slaat. Hier kom je een rond labyrint tegen. De moeite om er eens
in te gaan en de vragen te overwegen. Wanneer je verder gaat, kom je in de hoek een
replica tegen van het kerkje van San Damiano, wat Franciscus van Assisi restaureerde. Zet je
er even en neem de volgende MEI-mering erbij. Daarna ga je verder richting de grot waar
onze wandeling eindigt. Brand er gerust een kaarsje en zet je er even.
NB: Neem ook een kijkje bij de ‘troostplek’ van FERM, waar het één grote kleurenpracht
van bloemen is. Via een smal weggetje tussen de struiken rechts van de grot kom je erbij.

MEI-mering aan de Mark
Sta op tijd eens stil,
om te weten waar je staat.
Om zicht te krijgen op je leven, op je
unieke plaats tussen mensen, op je
eigen onvervangbare taak
in de kleine en de grote wijde wereld.
Sta op tijd eens stil,
om achterom te kijken,
zie hoever je al bent en kijk vooruit om
bij te sturen,
om richting te bepalen, om je te
heroriënteren
op de weg die vóór je ligt.
Sta op tijd eens stil,
al was het allemaal maar om tot rust te
komen,
om nieuwe krachten te verzamelen,
om met volle teugen te genieten van
het goede,
om verbondenheid te vieren.
(naar Carlos Desoete)
MEI-mering aan kerkje van San Damiano

Wat je houvast is,
blijf daaraan vasthouden,
wat je doet, blijf dat doen.
Laat niet los.
Loop snel en lichtvoetig,
zonder je voeten te
stoten,
zonder stof op te gooien.
Veilig, blij en opgewekt;
Ga bedachtzaam je weg
en geniet er intens van.
(Clara van Assisi)

