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Respecteer de geldende coronamaatregelen  

van de overheid én het verkeersreglement.  

Wees een voorzichtige en (corona)veilige deelnemer.  

Draag een mondmasker als je geen 1,5 m afstand kan houden. 

Wandel rechts op het voetpad of op de begaanbare gelijkgrondse 

berm. Is er geen voetpad of gelijkgrondse berm?  

 Stap dan op het fietspad aan de linkerkant van de weg en  

 verleen voorrang aan de fietsers.  

Is er ook geen fietspad?  

 Wandel dan zo links mogelijk en achter elkaar. 

Voor de foto’s en de eerste zestien vragen kan je eender wanneer in 

mei op stap. De foto’s en de antwoorden op de vragen (of tips) zijn te 

vinden van op de openbare weg. Je moet geen privédomein betreden. 

Antwoorden van de zoektocht vul je in op het antwoordenblad,  

dat hierbij gevoegd is. Als je geen antwoordenblad (meer) hebt,  

kan je dat blad downloaden bij www.fermbaal.be/fermbuurt. 

Baal - Begijnendijk - Betekom  

Grootlo - Werchter 

De Damiaanzoektocht is gratis.  

Wil je de vier vragen  

in het Damiaanmuseum beantwoorden, 

dan zal je het museum een bezoek  

moeten brengen.  

Omwille van de coronamaatregelen  

dien je je bezoek vooraf te reserveren.  

De toegang bedraagt 5 euro.  

Hiermee steun je zowel de  

Damiaanactie als de werking  

van het Damiaanmuseum én  

kom je meer te weten over  

de grootste Belg die zo dichtbij ons  

geboren is. Leer hem beter kennen!  

Info over Damiaanmuseum: p. 16-17 



DAMIAANWANDELING - 12 km 
start aan parking bij Damiaanmuseum 
of parking aan de Hilstraat te Tremelo 
of parking aan de kerk van Werchter  

Deze prachtige wandeling is een ode aan de  

vroegere leefwereld van pater Damiaan.  

Je wandelt via een mooi stukje Laakvallei langs  

trage wegen naar Werchter waar Jef De Veuster 

school liep en naar de kerk ging. Je passeert de 

vroegere brouwerij Jack-Op en het belevingscentrum 

Rock Werchter X. Op het jaagpad aan de Dijle kan  

je genieten van weidse landschappen. 

Deze wandeling is niet geschikt voor rolstoelen of kinderwagens. 

Aangepast schoeisel is nodig: aan de Laak kan het zeer drassig zijn.  

Wegbeschrijving 

Volg het parcours in de richting van de pijl op de zeshoekige 

bordjes van de toeristische Damiaanwandeling.  

Onderweg dien je 9 foto’s te zoeken en 20 vragen te  

beantwoorden.   

Er zijn drie mogelijke startplaatsen: parking aan het Damiaanmuseum,  

parking aan de Hilstraat te Tremelo, parking aan de kerk van Werchter.   

Omcirkel je startplaats op je antwoordenblad. Je kan kiezen of je het 

hele traject in één keer afwerkt of de zoektocht in delen doet.  

In functie van de vragen is het nodig om het parcours steeds verder te 

zetten in dezelfde richting. Het plannetje kan je daarbij helpen.  

9 foto’s  

De negen foto’s, elk met een bijbehorende letter, zijn genomen langs het 

parcours. Ze staan in willekeurige volgorde op het fotoblad.  

Orden deze foto’s in de volgorde zoals ze langs het parcours genomen 

zijn. Noteer deze volgorde op je antwoordenblad bv. BICFDAEHG.  
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Deze zoektocht, geënt op de Damiaan-

wandeling, is een samenwerking van  

Ferm-groepen uit de buurt, de gemeente 

Tremelo, Damiaan beweegt en het  

Damiaanmuseum. 

16 vragen voor onderweg  

De 16 vragen zijn zo geformuleerd dat er geen uitgebreid reglement  

nodig is om de vragen te kunnen oplossen.  

Lees de vragen aandachtig en beantwoord ze precies en volledig.  

In tegenstelling tot de foto’s staan de vragen wel in volgorde zoals je ze 

tegenkomt op het parcours. De plaats waar een vraag moet worden  

opgelost, staat vermeld bij elke vraag.  

Het helpt als je onderweg uitkijkt naar infoborden of straatnamen. 

Hierna vind je per startplaats de volgorde van de vragen voor onderweg: 

 parking Damiaanmuseum Ninde:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

 parking Hilstraat Tremelo:  

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2  

 parking kerk Werchter:  

12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

4 vragen in het Damiaanmuseum 

Er zijn vier vragen waarvan je het antwoord in het Damiaanmuseum kan 

vinden. Je bezoek aan het museum kan je gerust op een ander moment 

plannen dan tijdens je wandeling.  

Het Damiaanmuseum is open op zaterdag en zondag van 11 tot 17 uur. 

In mei 2021 is het extra open op woensdag, donderdag en vrijdag 

van 11 tot 17 uur.  

Opgelet: omwille van coronamaatregelen dien je vooraf te  

reserveren op damiaanmuseum.be/bezoek of 016 53 05 19.  

Je krijgt een coronaveilige rondleiding met audiogids en je kan er zelfs 

een leuke zoektocht met vlieg voor je (klein)kinderen aan koppelen.  

Het bezoek duurt ongeveer 1,5 uur. 

Het dragen van een mondmasker tijdens het museumbezoek  

is verplicht voor bezoekers ouder dan 12 jaar.  

Alvast een inspirerend bezoek gewenst!  



Schiftingsvragen 

Ter afsluiting zijn er twee schiftingsvragen te beantwoorden om in geval 

van ex aequo de deelnemers te rangschikken. De tweede schiftingsvraag 

speelt alleen maar bij een ex aequo na de eerste schiftingsvraag. 

Schiftingsvraag 1:  

Hoeveel antwoordenbladen zullen tijdig ingediend zijn? 

Schiftingsvraag 2: Welk zal de som van de cijfers zijn van de zes  

nummers en het bonusnummer van de lottotrekking op 19 juni 2021? 

Deelnemen aan de zoektocht kan  

door je antwoordenblad voor  

10 juni 2021 in de brievenbus te  

steken bij het Damiaanmuseum,  

Pater Damiaanstraat 37, TREMELO  

of voor 10 juni 2021 af te geven  

aan een bestuurslid van Ferm Baal.  

Met zoveel mogelijk juiste antwoorden 

maak je kans op een van de tien  

Damiaanpakketten.  

Slechts één winnaarspakket per gezin  

of adres. De winnaars worden  

persoonlijk op de hoogte gebracht.  
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DAMIAANWANDELING - 12 km 

A B C 

D E F 

G H I 

Orden deze foto’s in de volgorde zoals ze langs het parcours genomen 

zijn. Noteer deze volgorde op je antwoordenblad bv. BICFDAEHG.  



Vraag 1 - aan het bord met ‘Putten van Fonteyn’ 

Het Park van Kasteel van Fonteyn is een bebost landschappelijk park 

rond - oorspronkelijk - een eclectische kasteelvilla van Prosper Fonteyn  

(°1854). Hij kocht op het einde van de 19de eeuw dit moerassige gebied - 

een oude meander van de Demer - met daarbij een strook die nooit  

overstroomde: een zogeheten donk, in de volksmond ‘de hoge plek’. 

Fonteyn wierf vrijwilligers aan om deze onherbergzame grond met turfput-

ten en moerassen uit te baggeren met platte boten en met korven.  

De baggeraars kregen 1 frank per dag. De turf werd op de vaste grond 

uitgespreid en vrouwen uit de omgeving kwamen de uitgelekte en  

ingedroogde turf ophalen met karren en kruiwagens, om te gebruiken als 

brandstof. Zo ontstonden vijf vijvers waarop vis uitgezet werd en waar  

elk jaar lijnvissersprijskampen gehouden werden. 

Na een brand werd het ‘kasteel’ in 1920 heropgebouwd in neotraditionele 

stijl naar een ontwerp van architect Jozef Fonteyn, zoon van Prosper.  

De 19de-eeuwse dienstgebouwen werden behouden. Het kasteeltje kijkt 

uit over de vijf vijvers als restant van oude turfkuilen. 

Jozef Fonteyn tekende ook de plannen voor het oud gemeentehuis van 

Tremelo, waar nu de sport- en jeugddienst gehuisvest is. 

a Hoe luidt de officiële naam van het kasteel? 

b Hoeveel schrikkeljaren verliepen er tussen de geboorte van de 

zoon en het jaar waarin de vijand brand stichtte? 
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DAMIAANWANDELING - 12 km 

Vraag 2 - aan het bord met ‘onze buur’ 

Op het eerste gezicht misschien wel raar om te spreken over onze buur, 

maar het is er wel een die leven brengt in de natuur. 

a Hoe lang kan een bever worden?  

b Noteer volgens de gegevens op het bord de namen van de  

waterlopen in deze beverregio. 

Bij de parking aan de Hilstraat, heb je voor jou een grote rotonde die je 

volgens de bordjes rechtdoor zou moeten oversteken. Doe dit niet maar 

steek veilig over via de zebrapaden. Zo kom je voorbij het standbeeld 

van de Tremelose messenvechter waarop een datum staat die je vanaf 

nu voor altijd dient te onthouden.  

Vraag 3 - kerk Tremelo 

In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijd-

durende Bijstand werd Jozef De Veuster  

gedoopt. Voor de kerk staat sinds 1963 een 

bronzen standbeeld van Pater Damiaan, 

naar een ontwerp van Jan Boedts. 

Uit welke richting je ook komt, je zal altijd het 

uur kunnen lezen omdat er vier torenwijzer-

platen zijn. Je moet wel de Romeinse cijfers 

kennen. We gaan ervan uit dat elke  

wijzerplaat hetzelfde uur aanduidt.  

Geef, uitgedrukt in Arabische cijfers (de  

cijfers die wij gebruiken), de som van de  

cijfers die door de kleine wijzers aangewe-

zen worden als het precies negen uur is.  

Vraag 4 - kerk Tremelo 

Op het standbeeld van pater Damiaan staan 

diverse eigennamen vermeld.  

Noteer de familienamen die op het standbeeld voorkomen. 



Vraag 5 - kruispunt Astridstraat met Processieweg 

Een eenvoudige telvraag over het belangrijkste onderdeel van  

tweewielers. Kijk goed uit, maar ook weer niet verder dan 5 m en noteer 

het aantal afbeeldingen van een wiel dat zichtbaar is aan dit kruispunt. 

Vraag 6 - kapel van de H. Theresia 

De kapel toegewijd aan de H. Theresia kwam er ter vervanging van een 

legendarische beuk waaraan een kapelletje hing.  

In Tremelo sprak men van de ‘Biekeboeëm’.  

Op deze kapel staat een jaartal. Schrijf op je antwoordenblad de som 

van het tiental uit dit jaartal en het tiental uit het jaartal dat je diende te  

onthouden.  

Vraag 7 - banner Beautyfarm 

Stel: je gaat hier op een donderdag van 16 tot 17 uur naar de kapster.  

Hoeveel volledige uren moet je - als fervente kapsalonbezoekster - 

wachten als je de daaropvolgende dinsdag opnieuw om precies 13 uur 

een afspraak hebt?  

Vraag 8 - brugje over de Laak 

De mooie Laakvallei vormt de grens tussen de Zuiderkempen en het 

Hageland. De Laak werd destijds gebruikt om de Demer tijdens hoge 

waterstanden van overtollige water te ontlasten. Bijna elke winter  

overstroomde een groot deel van de vallei. De afgezette kleigrond laat 

moeilijk water door waardoor het hier soms zeer nat kan zijn.  

Je kan hier binnen een afstand van 20 m van het wandelkruispunt heel 

wat informatie vinden. Noteer van elke onderstaande bewering of deze 

waar of onwaar is. 

a De combiwandeling is blauw en groen ingekleurd. 

b Een bijnaam van de grote modderkruiper is fluitvis. 

c De conservator van de Laekvallei is Bruno Wallyn. 

d Aan de Veldonkhoeve was er destijds een windmolen.  
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DAMIAANWANDELING - 12 km 

waterral 

Vraag 9 - aan ’t Schippeke met o.a. twee borden van Natuurpunt 

Op de twee infoborden van Natuurpunt zijn een heleboel dieren  

met hun naam vermeld zoals: waterral, nachtegaal, zwarte  

specht, bever, salamander, roodborsttapuit en ijsvogel.  

Welke dierennamen staan ook vermeld op deze twee infoborden  

en zijn hiervoor niet opgesomd?  

Noteer deze namen in alfabetische volgorde.  

Vraag 10 - aan ’t Schippeke met o.a. twee borden van Natuurpunt 

Toen Tremelo eertijds afhankelijk was van Werchter, moest men naar 

het gemeentehuis van Werchter voor het melden van geboorten,  

overlijdens, huwelijken ...  

Men ging toen te voet of met de kar over deze brug over de Laak. 

Het gehucht Tremelo had redenen om zelfstandigheid te eisen: 

Werchter was in de winterperiode door vele overstromingen dikwijls  

onbereikbaar en het gehucht Tremelo had meer inwoners dan Werchter.  

Op 12 mei 1837 werd Tremelo zelfstandig. 

Welke gemeenten en deelgemeenten zijn hier - alle hier aanwezige  

infoborden in acht genomen - met hun naam vermeld? 



Vraag 11 - einde smalle gedeelte Slagersweg 

De ene schrijfwijze is de andere niet. De Demer doet denken aan  

kanovaren, maar bij Den Demer is een andere sport duidelijk zichtbaar 

van belang. Welke sport? 

Vraag 12 - kerk Sint-Jan-de-Doper Werchter  

De kerk Sint-Jan-de-Doper heeft een imponerende westertoren met 

peer- of knobbelspits. Met de bouw werd in 1439 begonnen. De kerk is 

volledig in ijzerzandsteen opgetrokken. Het gedrongen koor is een uiting 

van de Demergotiek. De gewelfschepen zijn in baksteen en op de drie 

sluitstenen zie je achtereenvolgens: de kroning van Maria, Sint-Jan-de-

Doper en het wapen van Werchter: drie lelies op een veld van zilver.  

Door de oorlogsbrand van 1914 stortten de 

torenspits en de gewelven van het hoge 

schip in. De heropbouw in de oorspronkelij-

ke stijl werd voltooid in 1924. In tegenstel-

ling tot het schip zijn de zijbeuken niet  

overwelfd; de voorziene luchtbogen werden 

nooit uitgevoerd. De speklagen in witte 

zandsteen en bruine ijzerzandsteen zijn  

typisch. De toren werd ingrijpend herbouwd 

en verhoogd in de jaren 1663-1666. De  

barokke aanpassing uit zich in het portaal, 

de vensteropeningen, de hoekpilasters van 

de voorgevel en de sierlijke peerspits.  

De kerk is een zeer belangrijk historisch en 

beeldbepalend element in de dorpskern van 

Werchter. 

Wie hetzij als burger, hetzij als soldaat en in welke oorlog sneuvelde, is 

niet duidelijk op te maken uit de gegevens op de muursteen ter ere van 

de gesneuvelden. Wel duidelijk is dat meerdere familienamen van  

gesneuvelden gevormd werden met slechts vijf verschillende letters.  

Geef de naam van de persoon wiens bedoelde familienaam de meeste 

letters telt.  
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DAMIAANWANDELING - 12 km 

Vraag 13 - kruispunt Beverlaak met Tweebruggenstraat 

Op verschillende wegwijzerborden zijn pijlen afgebeeld. Als we geen 

rekening houden met de groene pijlen en ook geen rekening houden 

met de pijl op het bord met een afbeelding van pater Damiaan, naar 

hoeveel richtingen wijzen dan de andere pijlen? 

Vraag 14 - cultuurhuis de Jack-Op 

De voormalige Brouwerij Van Roost werd in 1869 gesticht door Felix 

Van Roost. Het bier dat hier gebrouwen werd tot 1967 heet Jack-Op. 

Sinds 2010 wordt het opnieuw gebrouwen door brouwerij Boon.  

Dat dorstigen laven traditioneel een werk van barmhartigheid is, had 

men in Werchter goed begrepen. Daarom - bij het infobord met 

Rotselaar - enkele minivraagjes over de brouwactiviteiten.  

a In welke categorie was het Jack-Op-bier ondergebracht? 

b Welke soort bier was het Jack-Op-bier? 

c Kan je uitrekenen hoeveel jaren er precies in Werchter  

gebrouwen werd? 

d Wat was er voor 1869 op de plaats van de brouwerij? 

Vraag 15 - Damiaanvoetgangersbruggetje over de Dijle 

Een wandelzoektocht langs het parcours van de Damiaanwandeling kan 

uiteraard niet zonder een vraag over het woord ‘damiaan’.  

Hoeveel maal komt het woord ‘damiaan’ - al dan niet verborgen - voor in 

de tekst op het bord met ‘Welkom in Tremelo’?  

(Voorbeeld: in het zinnetje ‘Damiaan stapt naar het Damiaanmuseum’ 

komt het woord ‘damiaan’ twee maal voor, éénmaal niet verborgen in 

‘Damiaan’ en éénmaal verborgen in ‘Damiaanmuseum’.) 

Vraag 16 - Damiaanvoetgangersbruggetje over de Dijle 

Er zijn hier diverse wandel- en fietsknooppuntennummers weergegeven 

door een getal. Welke van die getallen zijn een veelvoud van vijf? 
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DAMIAANWANDELING - 12 km 

Vraag 17 - Damiaanmuseum: in de woonkamer 

Damiaan is onlosmakelijk verbonden met 

Tremelo: op 3 januari 1840 wordt hij geboren in 

Ninde als Jef De Veuster. Hij groeit er op, gaat 

naar school in Werchter en werkt op de  

boerderij van zijn ouders. Zijn geboortehuis  

maakt deel uit van het Damiaanmuseum. 

Jef treedt niet in de voetsporen van zijn ouders: 

hij wordt geen boer of graanhandelaar, maar 

kiest voor een leven als missionaris.  

Hij kiest een nieuwe naam: Damiaan.  

Op 23-jarige leeftijd reist hij naar Hawaï.  

Na een risicovolle bootreis komt hij op 19 maart 

1864 in de hoofdstad Honolulu aan.  

Later trekt hij vrijwillig naar het eiland Molokaï 

waar zijn echte missie begint. De kracht van 

Damiaan als bruggenbouwer komt hier naar  

boven. Hij is een ontwikkelingshelper en  

mensenrechtenactivist avant la lettre. Hij zet zich in voor mensen die 

uitgesloten worden enkel door hun ziekte. Samen met hen bouwt hij een 

gemeenschap waarin niemand buiten spel staat.  

Na de dood van Damiaan in 1889 komt een wereldwijd netwerk van  

solidariteit tot stand. De nalatenschap van Damiaan - zijn bezieling,  

inspiratie en engagement - blijft brandend actueel.  

Vele initiatieven, projecten en organisaties die vreedzaam strijden voor 

een menswaardige en rechtvaardige wereld dragen zijn naam.  

Het Damiaanmuseum loodst je doorheen de verschillende periodes in 

het leven van deze grootste Belg en toont dat Damiaan ook vandaag 

voor iedereen een bron van inspiratie kan zijn.  

In het gezin De Veuster was Damiaan niet de enige met een religieuze 

roeping. Natuurlijk was er zijn broer August, pater Pamfiel, maar hoeveel 

zussen van hem gingen ook in het klooster? 

Damiaan op Molokaï - 1878 
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DAMIAANWANDELING - 12 km 

Vraag 18 - Damiaanmuseum: in de kapel 

In 1863 vertrok Damiaan voor zijn grote avontuur. Hoeveel maanden 

was Damiaan met de boot onderweg van Bremerhaven naar Hawaï?  

Vraag 19 - Damiaanmuseum: Hawaï 

a De Hawaïanen hebben een heel speciaal woord om elkaar 

liefdevol te begroeten. Welk is het Hawaïaans woord voor ‘liefde’? 

b Om het leven draaglijker te maken, zorgde Damiaan voor allerlei 

activiteiten zoals optochten, processies, een koor, een fanfare … 

Wat was de naam van de band die Damiaan oprichtte en die 

onder andere het liedje Eia ae o Damiana ka makua o kakou - 

hier is Damiaan, onze vader zong? 

c Fast-food is tegenwoordig het basisvoedsel van heel wat 

Hawaïanen, maar in het oude Hawaï kende men geen granen of 

aardappelen zoals bij ons. Wat was voor de Hawaïanen vroeger 

het basisvoedsel, gemaakt van de tarowortel? 

Vraag 20 - Damiaanmuseum: Damiaanactie 

Naast lepra, nu ook de ziekte van Hansen genoemd,  

helpt de Damiaanactie mensen die lijden aan 

twee andere ziekten. Welke ziekten?  



Treed in de voetsporen van Pater Damiaan 

Over het Damiaanmuseum 

Het nieuwe Damiaanmuseum is een eigentijds en interactief  

belevingscentrum, dat je meeneemt in de voetsporen van Damiaan,  

de grootste Belg. 

Jef De Veuster werd geboren in Tremelo in een Vlaams boerengezin 

van goede huize. Toch draaide zijn leven heel anders uit dan dat  

van de gemiddelde boerenzoon. Jef koos er voor om missionaris te 

worden en geen boer of graanhandelaar.  

Hij kreeg een nieuwe naam, die elke Belg vandaag kent: Damiaan!  

16 jaar lang werkte hij als ontwikkelingshelper avant la lettre op  

Molokaï. Iedereen kreeg er zijn onverdeelde aandacht zonder  

onderscheid van geloof, afkomst of gender.  

In het museum sta je stil bij wat het betekende missionaris te zijn in de 

19de eeuw en hoe het was om verre oorden op te zoeken en nieuwe 

culturen te ontmoeten in een tijd zonder moderne communicatie-

middelen. Je volgt Damiaan naar het eiland Molokaï waar hij zich  

inzet voor mensen die uitgesloten en in de steek gelaten werden  

omwille van hun ongeneeslijke ziekte. Je ervaart hoe hij respect heeft 

voor de Hawaïaanse waarden en ze zich eigen maakt. 

Echter meer dan naar het verleden te kijken, worden we in het  

museum geïnspireerd en geprikkeld door Damiaans inzet, solidariteit 

en geloof in de menselijke veerkracht. 

‘Wij, melaatsen’, is een uitspraak van Damiaan die alles zegt! 

Contacteer ons: Damiaanmuseum  

Pater Damiaanstraat 37 te 3120 TREMELO 

www.damiaanmuseum.be  

info@damiaanmuseum.be 

016 53 05 19 

Openingsuren in mei 2021: 

woensdag - donderdag - vrijdag: van 11 - 17 uur 

zaterdag - zondag: van 11 - 17 uur 


