MEI-merwandeling Scherpenheuvel
Inspirerende wandeling door de velden
Praktisch
➢ Lengte: 3.8 km
➢ Startpunt: Parking Mariahal
➢ Eindpunt: Basiliek
➢ Route: deels door de velden,
langs onverharde wegen
➢ Volg de instructies in de
routebeschrijving, onderweg is er
tijd voor enkele MEI-meringen,
die vind je achteraan.

Routebeschrijving
Je gaat naar de straat en gaat weg van het
heiligdom, richting Oosten. Na 100 meter ga
je linksaf in Parkstraat. Je gaat rechtdoor, na een tijdje kom je tussen de velden terecht op onverharde
weg. Halverwege is de ideale plek om even halt te houden, te genieten van het uitzicht en de eerste MEImering aan de achterzijde erbij te nemen. Daarna vervolg je je weg en slaat linksaf op de oude
trambedding, nu een wandel- en fietsweg. Deze weg volg je een hele tijd, je passeert ondertussen
wandelknooppunt 140, nog wat verder steek je de Molenstraat over en vervolg je gewoon je weg tot aan
knooppunt 120. Hier ga je straks links, maar zet je eerst even op de bank bij het moderne kappelletje met
de treinbielzen. Dit is de ideale plek voor een moment van rust en om de tweede MEI-mering er even bij te
nemen. Neem dus de Lobbense Molenweg waar de verharding opnieuw begint. Aan de Rozenstraat ga je
links. Aan je linkerzijde passeer je het Peeterskasteel, vroeger een rusthuis, momenteel een
opvangcentrum voor azielzoekers. Op het einde van de straat ga je recht richting het rond punt. Daar zie je
je einddoel al liggen: de basiliek. Welkom in Scherpenheuvel!
NB: Neem zeker even de tijd om een kaarsje te branden en wat pepernoppen of nougat te kopen!

MEI-mering op de weg tussen de velden
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 het kapelletje met de treinbielzen

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)

