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“Oogst geeft ver(licht)ing” 
Terwijl we dit bericht schrijven worden we overgoten door de zon en daarmee 

gepaard gaand véél licht. De langste dag, met het meeste licht, is al weer 

enkele weken achter ons, maar toch! 

Licht zorgt voor groei maar gecombineerd met extreem hoge temperaturen 

werkt het niet in het voordeel voor mens, plant en dier. 

Voor vele mensen in onze directe omgeving maar ook in de wereld zijn het 

juiste donkere tijden, denk hierbij aan mensen die met oorlog, ziekte, of andere 

donkere momenten in hun leven te maken hebben. 

In het weekend van 24,25 en 26 september a.s. hopen wij dat het 

oogstdankfeest in de Kathedraal van de Peel te Meijel voor iedereen  een rijke 

oogst brengt. 

Het gekozen thema voor 2022 is: “Oogst; natuurlijk wit” 
We beseffen het laatste jaar, meer dan ooit, dat oogst en daarmee het binnen 

halen van voedsel niet meer voor iedereen vanzelfsprekend is. 

De prijzen van voedsel gaan door schaarste over de gehele wereld door alle 

plafonds, de oorlog in Oekraïne is daar mede debet aan, maar ook zaken als 

klimaatveranderingen en extreme weertypes dragen hier aan bij. 

Een reden te meer om te waarderen datgene wat we nog kunnen oogsten! 

 

Tientallen vrijwilligers zijn al maanden in de weer om ook deze vierde editie 

van het oogstdankfeest tot een groot succes te maken. 

Dit onder leiding van Moniek Koopmans ,zij heeft het witlicht al lang gezien en 

ze is ervan overtuigt dat ook deze editie een groot succes zal worden. 



Voor Moniek en haar team mogen we hopelijk rekenen op een rijke oogst, na 

veel inspanningen dit jaar zijn er door de werkgroep eigen gewassen geteeld op 

grond die beschikbaar is gesteld door Meijelse burgers. 

Het belooft weer een geweldige editie te worden die aansluit bij de successen 

van voorgaande jaren, waarbij we in 2019 ruim 5000 bezoekers mochten 

verwelkomen. 

Ook dit jaar is de entree gratis en hopen wij dat uw vrijwillige bijdrage de 

organisatie een oogst geeft die voldoende is om alle kosten te kunnen dekken? 

Graag tot ziens in het laatste weekend van september 2022 in Meijel. 

 

Het Oogstdank comité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


