
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 


