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De Heilige Pater Damiaan van Molokaï is 
nog lang niet vergeten.  Onlangs werd er 
zelfs een straat in New-York, tussen 1st en 
2nd Avenue, naar hem genoemd.  Ook in 
zijn geboortedorp wordt deze bijzondere 
man nog steeds op handen gedragen.  
Een bewijs hiervan is zijn geboortehuis in 
Ninde, dat samen met het aanpalende oude 
kloostergebouw wordt omgebouwd tot een 
modern en hedendaags museum. 

De renovatie- en nieuwbouwwerken aan 
het Damiaanmuseum zijn net van start 
gegaan en zouden binnen een jaar moeten 
klaar zijn.  De gemeente Tremelo is bouw-
heer. 

De inrichting van het museum wordt be-
kostigd door enerzijds de Damiaanactie en 
anderzijds de Paters van de Heilige Harten, 
de congregatie waartoe pater Damiaan 
behoorde.

Ondertussen loopt er een procedure bij 
erfgoed voor de renovatie van het ge-
boortehuis zelf.  Dit is aan strikte regels 
onderworpen, omdat het een beschermd 
monument is.

DAMIAAN EERSTE EREBURGER IN TREMELO

Op de gemeenteraad van mei werd Pater 
Damiaan door het gemeentebestuur 
voorgedragen als eerste ereburger in onze 
gemeente.  Vanuit CD&V steunen we deze 
voordracht volledig en zijn we vooral blij dat 
de Grootste Belg ook in zijn eigen gemeente 
op deze manier terechte erkentelijkheid en 
respect verwerft.  De officiële toekenning 
van het ereburgerschap zal gebeuren op 11 
oktober tijdens een viering in de kerk van de 
Heilige Damiaan zelf, en dit naar aanleiding 
van de verjaardag van zijn heiligverklaring 
dag op dag 6 jaar geleden.Tekenwedstrijd Parkheide

Werken Damiaanmuseum gestart

 Bert De Wit  Schepen van Toerisme
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Picknick op chiroheem jongens Baal

De gemeente Tremelo heeft zich kandidaat gesteld voor het 
Save@Work-project. Schepen van Milieu, Diane Willems vertelt 
enthousiast: “Ik hoop dat we geselecteerd worden, zodat we met 
dit prima initiatief kunnen starten! Save@Work biedt gratis onder-
steuning aan om energie te besparen in gemeentegebouwen. Dat 
vind ik belangrijk, want als gemeente heb je toch een voorbeeld-
functie op het gebied van energie-efficiëntie.” 
Kort samengevat, wil Save@Work werken rond: 
   meetbare energie-, CO2- en kostenbesparingen
   energie-geletterdheid van werknemers verbeteren en hen     
     motiveren
   publieke overheden versterken in hun voorbeeldfunctie
   stimuleren van energiebesparend gedrag bij de burgers. 

Op 27 mei organiseerden de Sociale Dienst en de 
Dienst Onthaalouders van het OCMW voor 
het eerst een familiepicknick. We zochten 
een kindvriendelijke locatie en hebben 
uiteindelijk voor het terrein en lokaal van 
de  Chirojongens van Baal gekozen. ” 
aldus OCMW-voorzitter Jan Van Herck. 
Hij vervolgt: “Bij aankomst werden de 
picknickmanden die iedereen mee-
gebracht had, samengevoegd tot een 
uitgebreid en lekker buffet. Daarna was 
het eigenlijk puur genieten: de zon was van 
de partij en de picknickdekentjes brachten ex-
tra kleur met zich mee. En terwijl de ouders rustig 
van de picknick genoten, konden de kinderen zich uitleven 
op het springkasteel of de speelweide of gewoon wat tekenen en 
schilderen. Ik wil ook nog de Tremelose Gidsenbond bedanken 
omdat zij met paard en (huif )kar de ouders en kinderen toch wel 
enkele fijne ritjes hebben bezorgd.” Tot slot blikt de OCMW-voor-
zitter nog even vooruit: “Wat mij betreft is het evenement zeker 
voor herhaling vatbaar!”

de Damiaanbrug over de Dijle 
vanaf nu nog vlotter en makke-
lijker te bereiken is dankzij de 
verdere asfaltering van de Pater 
Damiaanstraat?
Wandelaars, fietsers, maar 
ook mensen in een rolstoel 
passeren er nu een pak comfor-
tabeler. 

Tremelo een FAIRTRADE-gemeente is?
Op de wereldfeestmarkt mocht schepen Diane 
Willems het fairtrade-logo in ontvangst nemen.
Dank aan alle mensen en verenigingen die hieraan 
meegeholpen hebben en laat ons vooral samen 
verder werken met deze fairtrade-gedachte.

Save@Work 
het Sociaal Huis psychische of psychiatrische 
ondersteuning aanbiedt aan iedereen die hier nood 
aan heeft?
Via een samenwerkingsverband met Centrum Alge-
meen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant en Centrum 
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) PassAnt komen 
hulpverleners ter plaatse voor een therapeutisch 
gesprek en begeleiding.
Meer info: Jan Van Herck-0473/32.37.70.

het OCMW Tremelo 1.5 hectare grond te 
Heist Goor heeft verkocht voor 623.800 
euro aan de maatschappij voor de huis-
vesting van Heist voor de bouw van sociale 
woningen?

een attest van 80% invaliditeit met toelage FOD 
en zorgverzekering of een verhoogde kinderbij-
slag recht geeft aan de mantelzorgers op een 
gemeentelijke aanmoedigingspremie mantel-
zorg van 50 euro/m? 
Meer info: Jan Van Herck-0473/32.37.70.

de bestrijdingsactie 
zwerfkatten op volle 
toeren draait onder im-
puls van Schepen van 
Dierenwelzijn Jan Van 
Herck? Meldingspunt 
016/52.54.92.

Stuur vóór 1 juli je tekeningen en ideeën naar:  

Bert De Wit, Schepen van Jeugd, Veldonkstraat 1,  3120 Tremelo 

of digitaal naar bert.dewit@tremelo.be.

Vergeet je contactgegevens niet, want wie weet beloont CD&V Treme-

lo-Baal jou wel met een coole prijs! 

Ik kijk al uit naar de vele leuke ideeën en mooie tekeningen.

Met toffe groeten,

Bert De Wit

Schepen van Jeugd

Samen met de gemeente Tremelo wil ik de speeltuin van Parkheide grondig onder 

handen nemen en vernieuwen…  en jij kan hierbij helpen!  

Maak een tekening van jouw droomspeeltuin en/of een beschrijving van de speeltoes-

tellen die jij graag in Parkheide zou willen zien.  De ingezonden ideeën en tekeningen 

kunnen als inspiratiebron dienen om die nieuwe speeltuin vorm te geven.

Tremelo was destijds een knooppunt van tramlijnen, met als 
station het huidige depot van de lijnbussen. In 1909 reed de 

eerste tram en in 1955 werden de laatste sporen van de lijn 
Haacht-Tremelo-Aarschot uitgebroken.

Oudere dorpsgenoten zullen zich zeker de trambedding tussen de
Baalsebaan en de Schrieksebaan herinneren. Deze oude tramweg 

wordt weldra als trage weg in ere hersteld.
“Het gemeentebestuur heeft een landmeter aangesteld om de oude tr-
ambedding op te meten”, aldus schepen van mobiliteit, Diane Willems.
“Tegen de zomer wordt deze weg verhard en krijgt ze een bestemming
als fiets-en wandelpad.”
Vooral voor de schoolgaande jeugd en de zwakke weggebruikers, die 
het drukke kruispunt van de Baalsebaan en de Schrieksebaan willen 
vermijden, zal dit een goed en veilig alternatief zijn om de doorsteek 
naar de dorpskern van Tremelo te maken.

De oude trambedding bevindt zich in de Baalsebaan tussen huisnum-
mers 23 en 25 en geeft uit  op de Schrieksebaan tussen de huisnum-
mers 101 en 105.  Op dit ogenblik staan er al houten
paaltjes om de nieuwe trage weg aan te duiden.

Oude tramweg krijgt
nieuw leven als trage weg



TREMELO BAAL

ONTBIJT
OP BED

VIERT VADER

ZONDAG 14 JUNI

BESTELLEN VÓÓR 10 JUNI VIA: 
0472/218331 OF 
DIANE.WILLEMS@TREMELO.BE

€10 PER
VOLWASSENE

€8 PER 
KIND

MEER INFO: 
WWW.CDENVTREMELO.BE
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