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Datum:    11 mei 2022 

Thema: Toerisme en stadsanimatie 

  

Derde keer, goede keer voor Geelse Sint-Dimpna Ommegang 
 

 
Na twee jaar uitstel trekt de Sint-Dimpna Ommegang op zondag 15 mei om 14.30 uur door de 
straten van het Geelse stadscentrum. Symbolischer kan niet, aangezien dit ook de officiële 
naamdag is van de Heilige Dimpna, patroonheilige van de geesteszieken. De Ommegang maakt 
samen met het totaalspektakel Gheelamania deel uit van de vijfjaarlijkse Dimpnadagen die de stad 
Geel organiseert. 

 

 
De Sint-Dimpna Ommegang 2022 staat in het teken van vernieuwing: de traditionele processie wordt 
aangevuld met splinternieuwe praalwagens die de legende van de Heilige Dimpna uitbeelden met 
behulp van moderne technieken. Regisseurs Ief Dams en Gorik Goris hopen met hun moderne 
interpretatie de link tussen traditie en vooruitgang te overbruggen en alle generaties aan te spreken. 
1500 vrijwilligers uit alle hoeken van Geel én de wereld, engageren zich om deze eeuwenoude 
traditie in ere te houden. 
 
Voor iedereen een kostuum op maat 
De voorbereidingen achter de schermen zijn al geruime tijd aan de gang. De vrijwilligers van het 
naaiatelier werken al maanden met man en macht aan de kostuums die de figuranten in de 
Ommegang zullen dragen. Een waar huzarenstukje, aangezien ze elk kostuum op maat maken. Deze 
enthousiaste groep vrijwilligers tovert zo kilometers stof om tot de mooiste historische kostuums. 
 
Praalwagens in een nieuw jasje 
De bouwers hebben de historische praalwagens die de belangrijkste scènes uit de Dimpnalegende 
uitbeelden allemaal volledig vernieuwd. Het team bouwde de boot waarmee Dimpna en haar 
biechtvader Gerebernus de Noordzee overstaken ook helemaal na. De kers op de taart is een extra 
element rond de praalwagen die de onthoofding van Dimpna uitbeeldt. 
 
Middeleeuws feest 
Aanvullend op de Sint-Dimpna Ommegang kun je op 15 mei vanaf 13 uur genieten van een heus 
middeleeuws feest op de Markt. Verwacht je aan leuke optredens, animatie voor jong en oud, een 
drankje en een hapje en dat allemaal verpakt in een middeleeuws kleedje. Verbroeder met de 
Ommegangfiguranten in klederdracht en maak de middeleeuwse ervaring compleet. 
 
Praktisch 

• De Sint-Dimpna Ommegang gaat uit op zondag 15 mei om 14.30 uur 

• Toegang is gratis 

• Handig programmaboekje (€ 2) verkrijgbaar bij dienst toerisme & stadsanimatie en tijdens de 
Ommegang 
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• Meer info: www.dimpnadagen.be 
 
 

 
Contactpersonen 

 
Dienst toerisme en stadsanimatie 
014 56 63 80 
toerisme@geel.be 
 
 

 

 

 
Nadine Laeremans 
schepen van toerisme 
0474 73 62 80 
nadine.laeremans@geel.be 
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