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OPEN MONUMENTENDAG HELDEN 

 

De St. Lambertuskerk in Helden doet als rijksmonument mee aan de Nationale Open 

Monumentendag op 10 en 11 september. 

De kerk is die beide dagen open voor bezichtiging van 11.00 tot 17.00 uur.  

Er zijn gastvrouwen/heren aanwezig. Er is info beschikbaar.  

Op beide dagen is er om 13.00 uur en 15.00 uur een rondleiding naar de klokkentoren en de 

gewelven. Het aantal deelnemers voor de beklimming van de toren is beperkt. Wees tijdig 

aanwezig. Reserveren kan op kerkbestuurhelden@home.nl 

Entree is gratis. Een gift voor de kerk is natuurlijk welkom. 

Welkom! 

OOGSTDANKFEEST MEIJEL 

 

In de kathedraal van de Peel wordt op 24, 25 en 26 september weer het Oogstdankfeest 

gevierd. 

Daarbij hoopt de organisatie dat dit feest 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!“, aldus Het Oogstdank 

comité. 

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. De organisatie hoopt dat ze kunnen 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 er in 2019 ruim 5000 bezoekers werden verwelkomd. Ook dit jaar is de entree 

gratis en hoopt de organisatie dat je 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.” 
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