
Persbericht september 2022 

Oogstdankfeest Meijel 

Kathedraal van de Peel   

“Oogst:natuurlijk wit!”! 
In het weekend van 24, 25 en maandag 26 september a.s. vieren wij de 
opbrengst van de oogst van het afgelopen jaar. Dit na een periode van weinig 
neerslag en extreme langdurige hitte, het ene na het andere record is weer 
gesneuveld. We zijn dankbaar voor deze goede oogst en ook wij gaan records 
verbreken, dit laten wij zien in een prachtig versierde kerk, dé “Kathedraal van 
de Peel”. 
 
Het thema dat we aan deze editie hebben verbonden hebben is: 
 “Oogst: natuurlijk wit”  Vele oogst producten laten deze kleur zien. 
Het is een grote rijkdom om te kunnen oogsten in een jaar met extreme en 
schaarste, dit zijn we ons des te meer bewust geworden. 
 
Tientallen vrijwilligers zijn al maanden in de weer om ook deze vierde editie tot 
een groot succes te maken, dit onder de bezielende leiding van Moniek 
Koopmans. 
Moniek en haar team tonen een rijke oogst na veel inspanningen en arbeid. 
Het vergaren van de oogstproducten staat onder leiding van Piet Schers, die 
hier al maanden, samen met vele vrijwilligers, mee bezig is. 
Piet is mede initiatiefnemer en “aanjager” van dit succesvolle evenement. 
 
De Kathedraal van de Peel zal op 24,25 en 26 september a.s. volledig in het  
teken staan van het Oogstdankfeest. 
Op zaterdag  is de kerk geopend via de hoofdingang van 10.00 uur tot 18.00 
uur. 
Daarna wordt om 19.00 uur een oogstdankviering gehouden in de vorm van 
een Heilige mis, met Kapelaan Roger Maenen als voorganger. 
Deze mis wordt opgeluisterd door die Heimatkapelle uit Meijel o.l.v.  Johan 
Theeuwen. 
Op zondag is de kerk ook geopend via de hoofdingang van 10.00 uur tot 22.00 

uur, in de ochtend zal wederom die Heimatkapelle dit feest opluisteren, dan is 

er geen heilige mis. 



Op maandag 26 september is de kerk vanaf 10.00 uur geopend aan de zij 

ingang op de laatste dag van dit oogstfeest. Van 10.00 uur tot 13.00 uur is er 

tijd gereserveerd voor mensen in een rolstoel, scootmobiel of rollator. Zij 

kunnen dan ook in alle rust de mooi versierde kerk bewonderen. Vanaf 13.00 

uur zal de hoofdingang aan de voorzijde van kerk weer worden geopend voor 

het belangstellende publiek. 

Om 20.00 uur zullen we dan definitief de deuren sluiten en hopen we terug te 

kunnen kijken op wederom een prachtige editie van het Oogstdankfeest in de 

Kathedraal van de Peel in Meijel”. 

De toegang is geheel gratis, alle drie de dagen, maar gezien de vele kosten die 
toch gemaakt moeten worden, hopen wij dat u met een vrijwillige bijdrage 
onze oogstvreugde verhoogt!. 
Dan kunnen wij over drie jaar weer een feest als dit mogelijk maken! 
 

Oogstdank Comité 

Meijel 

 

 

 

 

 


