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Hoog  bezoek  in TremeloWoordje van de voorzitter

Eindelijk! Onze Jozef De Veuster is vanaf nu Sint Damiaan 
van Molokaï. Een fantastische gebeurtenis waar iedere 
Tremelonaar lang heeft moeten op wachten, wat de 
gebeurtenis alleen nog specialer maakte. Heel wat belangrijke 
hoogwaardigheidsbekleders zakten af naar Tremelo om mee 
te feesten en te genieten samen met alle Tremelonaren en 
sympathisanten van Damiaan.

Zo waren daar ons koninklijk echtpaar en Premier Herman Van 
Rompuy, ondertussen de eerste president van Europa - een 
echte fan van Damiaan en een persoonlijke vriend van onze 
burgemeester Vital. Onder de notabelen ook o.a. aanwezig: Yves 

Leterme -de nieuwe premier-  
Minister Steven Vanackere, 
Vlaams Minister President Kris 
Peeters en de Ambassadeur van 
Amerika Howard Gutman.

Meer dan redenen genoeg om 
in dit nummer terug te blikken 
op de grootse viering in Ninde, 
de zeer geslaagde evocaties, 
het gezellige volksfeest in 
Tremelo en de heiligverklaring 
in Rome.

Welkom

2009 was een jaar dat in de geschiedenis-
boeken zal vermeld worden en ongelooflijk 
belangrijk  werd voor Tremelo. Pater 
Damiaan werd Sint Damiaan! Het was 
een jaar dat intens beleefd werd en veel 
energie en inspanningen gevraagd heeft 
van zeer vele mensen van Tremelo. 

Na al deze inspanningen - waarvoor onze 
dank aan iedereen - mogen we even 
relaxen en daarom nodigen wij u uit en 
heten wij u graag welkom op ons bal 
van Vital nu zaterdag 5 december in het 
parochiecentrum in de Baalsebaan. Het Bal 
is bovendien ten voordele van de Chiro’s 
van Baal en Tremelo.

Dit wordt even een moment van 
ontspanning maar daarna vliegen wij er 
terug in.
In januari houdt CD&V namelijk haar 
driejaarlijkse bestuursverkiezing. Met 
binnen drie jaar nieuwe gemeenteraads-
verkiezingen voor de boeg wensen wij ons 
bestuur te versterken en zouden wij graag 
nieuwe bestuurskandidaten willen welkom 
heten in onze rangen. Heb jij interesse, wil 
jij je steentje bijdragen bel (0476/267.521) 
of mail (bis.vanloockemiel@skynet.be) ons. 
Wij zouden u zeer dankbaar zijn!

Emiel Van Loock

> Volksfeest voor Sint Damiaan p. 2
> Heilige groetjes uit Rome p. 3
> Bal van Vital p. 4 H
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Affiche vrij van zegel - v.u.: Vital Vandessel, Boterstraat 48, 3120 Tremelo 

zaterdag 5 december 2009

Damiaanschool Baalsebaan 10 Tremelo            

vvk : 3 euro / inkom : 5 euro - deuren 20u30

Bal van de burgemeester & CD&V-raadsleden
t.v.v. Chiro Baal & Tremelo
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EVOCATIE
5 Dansende Hawaianen
6 Meester Jef Vermassen
7 Het publiek is onder de indruk 
    van de evocatie
8 Ook de kinderen amuseren zich
    op het nieuwe Damiaanplein

  ROME
   9 De ochtendzon op de 
      St.-Pieters Kathedraal
10 De zegen van de Paus
11 Overhandiging relikwie
       aan de bisschop van 
      Honolulu
12 Burgemeester Van Dessel viert de
      Heiligverklaring met enkele Hawaianen
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VIERING
1 Heel wat volk op de viering te Ninde
2 Damiaan komt tot leven...
3 Ons Koningspaar geniet
4 Sonia Crabbé met genezen
    Hawaïaanse kankerpatiënte

Heilige groetjes uit Rome

Aan alle GrootTremelonaren
3120/3128 Tremelo-Baal
Belgium

Als Tremeloos gemeenteraadslid wou ik graag mee een stukje geschiedenis schrijven voor onze Heilige Damiaan. Een unieke gebeurtenis!!Zes dagen lang op en top sfeer. Grote verrassing op de bus was ZusterPia, die ik al zolang niet meer had gezien. Zondagmorgen, na een nacht vol onweer en regen, scheen dan plots de zon op het Sint-Pietersplein. Samen met 35.000 mensen was ik getuige dat “onze” TremelonaarPater Damiaan Heilig werd verklaard door de Paus.Wat was ik blij en trots dat ik erbij kon zijn!!! Een reis om nooit meer te vergeten. Vele groetjes,
Diane Willems 
    xxx
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Affiche vrij van zegel - v.u.: Vital Vandessel, Boterstraat 48, 3120 Tremelo 

zaterdag 5 december 2009

Damiaanschool Baalsebaan 10 Tremelo            

vvk : 3 euro / inkom : 5 euro - deuren 20u30

Bal van de burgemeester & CD&V-raadsleden
t.v.v. Chiro Baal & Tremelo


