
 
 

Geachte Heer, Mevrouw, Leuven,  15 april 2022 
Beste Damiaanvriend,  

In de meimaand vieren we Damiaan.  Samen met het Damiaanmuseum 
in Tremelo en onze andere partners, zetten we Damiaan extra in de kijker. 

We nodigen u graag uit op volgende activiteiten:

Zondag 8 mei 2022

Damiaanviering, start om 11 uur, Sint-Antoniuskapel, Damiaanplein, 
3000 Leuven, aansluitend (rond 12 uur) volgt de Uitreiking Damiaanprijs 2022 
in dezelfde Sint-Antoniuskapel. (parkeermogelijkheid: parking Heilig Drie-
vuldigheidscollege aan het Damiaanplein)

We staan stil bij wat Damiaans keuze en engagement voor ons vandaag 
 betekenen. We doen dat met een feestelijke viering met medewerking van 
het Trinitaskoor van Leuven. Daarna volgt de uitreiking van de Damiaanprijs 
in de Sint-Antoniuskapel.

Donderdag 26 mei 2022

Solidariteitsfestival Damiaan Beweegt, 
ganse dag, Damiaansite, Pater Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo 

Het solidariteitsfestival Damiaan Beweegt biedt een dagprogramma voor jong 
en oud met een Damiaanobstakelrun voor gezinnen, wandelingen, vespa-
toertocht, wereldfeestmarkt, animatie en optredens, drank- en eetstanden, 
ten voordele van het goede doel (o.a. Damiaanactie). 
Op de bijgevoegde affiche (zie keerzijde) vindt u meer info. 

Hopelijk mogen we u op deze activiteiten verwelkomen!

Hartelijke groet,

In naam van de paters en zusters van de Heilige Harten

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 53 05 19 

 info@damiaanmuseum.be 
www.damiaanmuseum.be
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26 mei 2022
Damiaansite Tremelo Ninde

(Damiaanmuseum, P. Damiaanstraat 37, 3120 Tremelo)

donderdag

��

Wandelen
vrij vertrek vanaf 10.00u
Gezinsspeurtocht . 4 km

Stripwandeling . 7 km

Ontdekken
op stap met gids 

Trilveenwandeling . 10.00u . ± 2 uur
Beverwandeling . 13.00u . ± 2 uur

Bezoek Damiaanmuseum

Fietsen
vrij vertrek vanaf 10.00u.

Fietsen langs Damiaan&Sven . 35 km

Damiaanrun
recreatieve obstakelrun (3 of 5 km)
Inschrijven: www.damiaanrun.be

friends- en familywaves
van 10.00u-16.00u

Cruisen
georganiseerde vesparit

vrij vertrek tussen 10.00u en 16.00u
Vespa’s . ± 85 km

Spelen
doorlopend plezier voor onze Jefkes

Grime, workshops, 
(voor)leeshoekje,

volksspelen, springkastelen, ...

Feesten
gratis toegang - 10.00u-20.00u

Volksfeest . optredens, dans, 
eet- en drankstandjes, ...

Wereldfeestmarkt . marktstandjes, 
zuiderse gerechten en muziek,
fair trade- en streekproducten, ...

Doorlopend animatie!

een organisatie van

Cultuurraad
Tremelo

Parochie
Ninde

G.R.O.S.
Tremelo

Meer info:
www.damiaanmuseum.be

VU: vzw Damiaanmuseum, Pater Damiaanstraat 37 - 3120 Tremelo

GRATIS
festival!

deelname activiteiten:
5 euro

Damiaanrun: vooraf online
inschrijven (10/15 euro)

groep N.B.T.


