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Save the date  
“Casa Mare Speranta” 

Op zaterdag 10 november 2018 organiseert Roemeniëgroep Tessenderlo een Steakavond ten voordele van Effata. 
Plaats: Technisch Instituut Heilig Hart Tessenderlo. 
Uur: 17u30. Voor meer informatie surf naar www.limpro.be  
 

Culturele uitstap 2 september 2018. 
 
Achtien personen namen op zondag 2 september deel aan een culutrele uitstap georganiseerd door LimPRo vzw. 
Onder begeleiding van een bevlogen gids kwamen wij, doorspekt met de nodige humor, heel wat te weten over 
het ontstaan en de rijke geschiedenis Aldeneik en Maaseik.  
In de namiddag genoot het gezelschap van een gezellige boottocht op de Maas met een uitgebreide lunch aan 
boord. Tijdens de boottocht kwamen heel wat jeugdverhalen naar boven van een aantal aanwezigen. 
De dag werd afgesloten met een gezelig samenzijn en een drankje. 
Dank aan het comité van Kinrooi om deze dag mee te organiseren. 

Workshop chocolade thema herfst! PROtect. 
 
Op 18 september kwamen een groep enthousiaste vrijwilligers samen te Spalbeek, om kneepjes van het 
chocolade maken in de vingers te krijgen. Onder de deskundige leiding van een chocolatier werden de deelnemers 
ingewijd in de geheimen van het chocolade vak. Na een korte herhaling van de basisbegrippen van het chocolade 
vak gingen we over tot het echte werk, waar herfst het thema was. We leerden hoe je studentenhaver, orangettes, 
Ben Hur met marsepein en eikeltjes met praliné maakt. Sommigen prefereerden de donkere enige echte 
chocolade, terwijl anderen de witte prefereerden. Maar het moet gezegd ze waren allemaal lekker. De geluiden 
hmm, hmm waren dan ook niet van de lucht. Op het einde konden de deelnemers al dit lekkers verdelen en mee 
naar huis nemen. 

Brochure verscheidenheid en gelijkheid van traditie in partner landen. 
 
In het kader van het Erasmus+ project “PROtect” werd in de periode van 1 september 2017 tot 1 augustus 2018 
een brochure ontwikkeld waar tradities aanbod komen van de deelnemende landen. 
Dezelfde tradities, zoals Kerstmis, Pasen neergeschreven vanuit een andere beleving en invulling volgens de 
eigen tradities per land. 
Dit leverde een prachtige brochure op met een boeiende inhoud waar erfgoed nooit ver weg is. Wij mochten de 
eerste exemplaren ontvangen tijdens onze ontmoeting in Roemenië (zie foto). 
Deze brochure zal nu verder verspreid worden onder de deelnemers, op evenmensen en tentoonstellingen. 

Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseert Vatra-Limburg ‘Roemeense literatuur waar? Avondliterair / Literatura română încotro? Seară Literară’. 
Plaats: Rozenkransweg 4,3520 Zonhoven. 
Uur: 16u tot 19u. 

Verenigingswerk: wet rond onbelast bijklussen van kracht 
 Op 5 juli 2018 gaf het Parlement haar goedkeuring aan de wet rond het onbelast bijklussen. Een van de drie 
pijlers binnen het bijklussen is het verenigingswerk. Dit is een nieuw statuut tussen betaalde arbeid en 
vrijwilligerswerk, waarmee particulieren voor bepaalde functies kunnen worden vergoed. Verschillende van deze 
functies richten zich expliciet op de socioculturele sector. Die regeling kan je eventueel ook gebruiken met je 4de 
Pijler als je bijvoorbeeld een vergoeding wil betalen aan iemand die een opdracht doet voor je vzw. De huidige 
regelgeving is van kracht sinds 15 juli 2018. De aangifte gebeurt digitaal via de website www.bijklussen.be waar 
de maatregel ook wordt toegelicht. Bron: de 4de pijler. 


