
Nieuwe kleding 
De kledinggroep van de Maria Ommegang heeft het afgelopen jaar zeker niet stilgezeten. De twee
dappere vrouwen Jaël en Debora maakten voor het eerst deel uit van de Maria Ommegang, en
hoe! Zie hieronder de foto van een van de dames in haar mooie en hippe paarse jurk. Daar zijn
heel wat uurtjes naaiwerk ingestoken!  En wat te denken van de nieuwe petrol en groene jasjes en
rokken/broeken van de vertelsters en vertellers? De nieuwe pakken van de bazuinblazers? Of de
gloednieuwe jurk van Elisabeth? Gaaf hè!

 
 

Beste Vrienden van de Maria Ommegang,

Wat hadden we met de Maria Ommegang getroffen hè; onder een strak blauwe lucht en een
warme zon trok de stoet op 26 juni jl. weer door de straten van Bergen op Zoom! Met zo’n 700
enthousiaste deelnemers uit binnen- en buitenland was het een volle, kleurrijke, indrukwekken-
de en waardige devotiestoet voor Maria. 

Onze unieke stoet trok bezoekers in grote getalen naar de binnenstad om – al dan niet zittend
 op de stoeltjes midden op de Grote Markt – de stoet live te kunnen aanschouwen. Fantastisch 
om te zien hoeveel mensen er langs de kant stonden, zowel jong als wat ouder. En voor diegene
die niet naar de stad konden komen, was de stoet zelfs live te volgen via de prachtige uitzending
van ZuidWest TV. Om nog na te kunnen genieten is de uitzending ook terug te kijken via
https://www.zuidwestupdate.nl/tv/maria-ommegang/.
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We kijken als bestuur van de stichting
Lievevrouwegilde en Maria Ommegang terug op
een succesvolle editie van de Maria Ommegang.
We hebben ontzettend genoten. Maar we weten

dat we dit niet kunnen zonder u. 
Daarom willen we graag nog een keer onze dank

uitspreken aan iedereen die – op welke manier
dan ook – meegeholpen heeft om deze stoet zó

op straat te kunnen brengen. 

https://www.zuidwestupdate.nl/tv/maria-ommegang/


Vriendengeschenk
Gelukkig is er ook goed nieuws over het vriendengeschenk. Het ziet er immers naar uit dat we
het vriendengeschenk binnenkort zullen ontvangen en kunnen bezorgen. Mocht u uw jaarlijkse
vriendenbijdrage overgemaakt hebben, dan kunt u dus voor 15 augustus het vriendengeschenk
van ons verwachten. Mocht u uw bijdrage nog niet overgemaakt hebben, vergeet dat dan niet te
doen.

Rabobank Clubsupport stemcampagne 2022
Ook dit jaar zal de Rabobank verenigingen en stichtingen weer ondersteunen met de Rabo
Clubsupport-stemcampagne. Het is ons ook gelukt om de Stichting Maria Ommegang in te
schrijven voor deelname aan de stemcampagne. Bent u lid bij de Rabobank? Dan kunt u in de
periode van maandag 5 september 2022 tot en met 27 september 2022 op de Stichting Maria
Ommegang stemmen! Wij hopen dat u aan ons denkt bij het stemmen.

Website
Naast de nieuwsbrief verschijnt er ook op onze website met enige regelmaat wat nieuws. Op de
website treft u bijvoorbeeld een dankwoord aan van de voorzitter van de Maria Ommegang en
vindt u een terugblik op de Maria Ommegang.  Surf dus snel naar www.mariaommegang.nl.

‘

Bloemen
Net voor de Ommegang kregen we helaas het bericht dat de
bloemist die de bloemen zou verzorgen vanwege
gezondheidsredenen niet in staat was de bloemversiering te
kunnen verzorgen. Met dank aan bloemist Igor zijn op de dag
voor de Ommegang nog twee prachtige bloemstukken gemaakt
voor op de Brabanciawagen. 

Deze bloemstukken zijn op de maandag 
na de Maria Ommegang door het bestuur naar de
Rooms-Katholieke Begraafplaats Mastendreef gebracht. 
Daar zijn de bloemen weggelegd bij het graf van
kapelaan Ooijens – de grondlegger van de Maria
Ommegang – en bij de Calvarieberg. 
We danken het bestuur van de R.K. Begraafplaats
Mastendreef voor alle steunen begrip.

Hieronder nog een aantal extra foto's van de Maria Ommegang 2022.



Colofon  Deze nieuwsbrief is bestemd voor de ''Vrienden van de Maria Ommegang'  
De foto's zijn gemaakt door Dick Vermaas. Ze mogen alleen met naamsvermelding worden gebruikt.


