
 
 

Geachte Heer, Mevrouw, Leuven,  15 april 2021 
Beste Damiaanvriend,  

We hopen dat het goed gaat met u en uw familie in deze tijden van corona. Het virus is helaas 
nog niet overwonnen. Gelukkig weet Damiaan ons ook in coronatijden te inspireren. Ook dit 
jaar kunnen we u in mei niet talrijk verwelkomen tijdens een viering of activiteit. Toch zetten 
we in mei, samen met het Damiaanmuseum in Tremelo en onze andere partners, Damiaan 
extra in de kijker.  We nodigen u graag uit om:

Inspiratie op te doen tijdens een digitale Damiaangebedsviering
en digitale uitreiking van de Damiaanprijs

Op maandag 10 mei 2021, Damiaans feestdag, geven we zijn inspiratie door via een digitale 
gebedsviering. Op diezelfde dag maken we bekend wie de Damiaanprijs krijgt. 

U kunt de gebedsviering en de uitreiking van de Damiaanprijs vanop veilige afstand digitaal 
bekijken en herbekijken, wanneer het u past, via de website:  
https://damiaanvandaag.be/damiaanviering-en-damiaanprijs-2021  
(viering en uitreiking zullen onafgebroken online staan vanaf maandag 10 mei om 12 uur).

Te wandelen en stil te vallen in en rond het Damiaanmuseum in Tremelo
De ganse maand mei (1-31 mei 2021) zet het Damiaanmuseum samen met zijn partners (o.a. 
Ferm, WZC Damiaan, Huize De Veuster, Damiaanactie) Damiaan extra in de kijker in het kader 
van Damiaan Beweegt.

Een ludieke speurtocht neemt gezinnen op sleeptouw doorheen Damiaans achtertuin.

Een uitdagende Damiaanwandelzoektocht brengt ook de speurneus in volwassenen naar boven.

Een openluchtexpo bij het museum laat je stilvallen bij hoe mensen zorg dragen voor elkaar 
geïnspireerd door Damiaan.

Deelnameformulieren en bijkomende info haal je op bij de balie van het Damiaanmuseum. 
Deelnameprijs (museumbezoek inbegrepen) bedraagt 5 euro per persoon (-12 jarigen = Gratis). 
Meer info: www.damiaanmuseum.be 

Hopelijk weten we u met dit Damiaanaanbod te inspireren! 

Hartelijke groet,

In naam van de paters en zusters van de Heilige Harten en het team van het Damiaanmuseum

Ruben Boon

projectleider Damiaan Vandaag, tel. 016 31 63 68,  info@damiaanvandaag.be www.damiaanvandaag.be

P.S.: Blijf op de hoogte van alle Damiaanactiviteiten, schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief 
via info@damiaanvandaag.be

Info en reservaties

Pater Damiaanstraat 37, 
3120 Tremelo, België 

 
+32 (0)16 52 54 44 

 info@damiaanmuseum.be 
www.damiaanmuseum.be



1-31 mei 2021
Damiaanmuseum Tremelo

(P. Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo)

iedere woensdag t.e.m. zondag

��

Speurtocht
Vrij vertrek 11 u. - 17 u.,

iedere woensdag t.e.m. zondag
@ Damiaanmuseum Tremelo.

Een leuke natuurwandeling
van 6 km met een spannende

en speelse speurtocht
voor het hele gezin.

Haal je formulier en info 
in het Damiaanmuseum 

voor je vertrekt!

Wandelzoektocht
Vrij vertrek 11 u. - 17 u.,

iedere woensdag t.e.m. zondag
@ Damiaanmuseum Tremelo.

Een prachtige natuurwandeling 
van 12 km in de geboortestreek 

van Damiaan met een uitdagende
Damiaanzoektocht.

Haal je formulier en info 
in het Damiaanmuseum 

voor je vertrekt!

i.s.m. Ferm Baal en Ferm buurt
Buitenexpo
‘Zorg voor elkaar’
GRATIS te bezoeken
@ Damiaanmuseum Tremelo.

‘Zorg voor elkaar’ brengt mensen
in beeld die zorg dragen voor elkaar: 
van Damiaan tot Huize De Veuster
en WZC Damiaan.

Gratis en permanent
te bezoeken
aan het Damiaanmuseum!

een organisatie van

Parochie
Ninde

Mooie prijzen te winnen!
Meer info: www.damiaanmuseum.be

groep N.B.T.

VU: Damiaanmuseum vzw, Pater Damiaanstraat 37 B-3120 Tremelo, 0881.986.752, RPR - Leuven, info@damiaanmuseum.be, www.damiaanmuseum.be

deelname

5 euro
incl. museumbezoek

(1 jaar geldig)
t.e.m. 12 JAAR: GRATIS!

Buitenexpo
‘Zorg voor elkaar’

GRATIS!

Info uit een  
Ferm buurt nr.    

1 mei - 31 juli 2021 
 www.fermbaal.be/fermbuurt 

Hallo. Wij zijn Ferm. Van Ferm Baal. 
Van Ferm Grootlo en van Ferm Schriek. 
Van Ferm Betekom en Begijnendijk.  
Van Ferm Werchter.  
Wij zijn van een Ferm buurt. 

Bijzondere tijden vragen  
om bijzondere activiteiten,  
om een nieuwe, originele kijk en  
om nieuwe samenwerkingsverbanden.  
Geniet van wat Ferm-vrijwilligers en  
hun aanhang in je buurt klaarstoomden! 

Je vindt alle wandelingen, fietstochten en zoektochten bij: 
www.fermbaal.be/fermbuurt. 

Info over andere Ferm-activiteiten:  
www.fermbetekom.be, www.fermbaal.be en 
www.samenferm.be 

Mei 2021 
Ga mee op stap en op zoek naar de 
leefwereld van de Grootste Belg: 
Jef De Veuster of pater Damiaan! 

Juni 2021 
Kasteel- en uilenwandeling in SCHRIEK 

Juli 2021 
Fietstocht in BETEKOM 


