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Nieuws vanuit Limburg en partnerdorpen limpro.be 

        Save the date  
“Casa Mare Speranta” 

Zaterdag 10 november 2018, Steakavond van 17u30 tot 20u. 
 
Op zaterdag 10 november organiseert Roemeniëgroep Tessenderlo een Steakavond ten voordele van Effata. 
Plaats: Technisch Heilig Hartinstituut (grote eetzaal), Heilig Hartlaan 16, 3980 Tessenderlo. 
Inschrijven: Je kan online inschrijven via deze link of je kan je bestelling telefonisch doorgeven via het secretariaat 
THHI Tessenderloop het nummer 013 670276. Je kan inschrijven tot en met 5 november 2018. 
Schrijf het verschuldige bedrag over op rekeningnummer BE51 4537 1078 4162 van THHI Tessenderlo. Vermeld 
je naam, voornaam + Steak Roemenië en aantal deelnemers. Je inschrijving is pas definitief na betaling. 
Steak (met saus naar keuze) 18 €; Vegetarische burger 12 €; Warme visschotel 18 €; voor de kinderen twee 
curryworsten 8 €. Alle gerechten worden opgediend met frietjes, groenten en mayonaise. 
Voor meer informatie en flyer staekavond met inschrijvingsmogelijkheid surf naar www.limpro.be  
 

Roemenië fietsparadijs. ADR-Vlaanderen organiseert 2 fietstochten in 2019. 
 

Oproep voor Limburgse culturele organisaties: schrijf je in voor trajectbegeleiding. 
 

Roemenië is voor Vlaamse wielerliefhebbers een onbekend land. ADR Vlaanderen wil met verschillende 
fietsinitiatieven wielerliefhebbers in de praktijk laten ervaren dat Roemenië absoluut de moeite loont voor de 
sportieve wielerliefhebber! 
In juni 2019 fietsen we in de regio Banat langs de Donau en de grens met Servië. Ook de hoogst berijdbare 
bergpas in Roemenië, de Transalpina, staat op het programma: alle details kan je vinden via deze link:  
http://www.adrvlaanderen.be/wp-content/uploads/2016/07/Brochure-Banat-2019.pdf 
In september 2019 organiseren we een nieuw initiatief: door het Apuseni gebergte en Maramures langs de grens 
met Oekraïne: http://www.adrvlaanderen.be/wp-content/uploads/2016/07/Brochure-Maramures-2019.pdf 
Een infomoment voor geïnteresseerden gaat door op woensdag 12 december 2018 om 19u30 in 
Dienstencentrum Luysterbos, J.B.-Stessensstraat 69 in Geel. 
Voor bijkomende informatie: Jef Vanhoof, ADR-Vlaanderen, 0479 27 57 02, jef.vanhoof@adrvlaanderen.be  
 

Zondag 20 januari 2019 vindt De Noord-Limburgse Vakantiebeurs plaats. Het aanbod en de verscheidenheid aan 
standhouders is groot zodat je er zeker je gading kan vinden. Ieder uur worden er mooie prijzen uitgeloot. Uw vakantie 
begint dus hier, op de Noord-Limburgse Vakantiebeurs die meer dan de moeite waard is om te bezoeken.  
Van harte welkom! 
De vakantiebeurs is een organisatie van Pasar, afdeling Hamont-Achel. 
ADR-Toerisme neemt hieraan deel! 

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media organiseert in de periode 2018-2019 trajectbegeleidingen voor (sociaal-
) culturele organisaties actief in Limburg, die hun interne werking wensen te versterken op vlak van human 
resource management, communicatiemanagement, financieel management en strategisch management. De 
ondersteuning wordt gefinancierd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 
De trajectbegeleiding kadert in het ‘Cultuurplan’ voor de provincie Limburg. Dit plan werd in oktober 2017 
gelanceerd door minister Sven Gatz en gedeputeerde van de provincie Limburg bevoegd voor Toerisme, Cultuur 
en Erfgoed Igor Philtjens om het Limburgse cultuurveld te ondersteunen. Uit een ressorterend onderzoek blijkt dat 
organisaties moeilijkheden ervaren op de aangehaalde domeinen. Een trajectbegeleider zal organisaties daarom 
begeleiden om zich sterker te positioneren en profileren in het culturele veld. Meer informatie over de 
trajectbegeleiding en de inschrijving vindt u op volgende webpagina: https://cjsm.be/cultuur/nieuws/oproep-voor-
limburgse-culturele-organisaties-schrijf-je-voor-trajectbegeleiding . 
Aarzel niet om contact op te nemen indien u vragen heeft. Wij zullen er alles aan doen om de ondersteuning op 
maat te modelleren. Anna Nauwelaerts, Beleidsmedewerker, Departement Cultuur, Jeugd en Media, 
Telefoon: +32 2 5534272 


