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Verkoop ambachtelijke chocolade t.v.v. jeugdwerking Roemenië 

Najaar…de feesten komen langzaam in zicht en ook zo Sinterklaas en de eindejaarsfeesten. 

Wij organiseren opnieuw een on-line verkoop van ambachtelijke chocolade. De opbrengst van deze verkoop gaat integraal naar de jeugdwerking in Roemenië voor aankoop spel 

en knutselmateriaal. Verder zal het geld gebruikt worden om jongeren de kans te geven om een monitoren opleiding/kamp te volgen georganiseerd door nationale AGLT-

jeugdwerking onder de koepel van TON 

 

Binnenkort kan u het bestelformulier terug vinden op onze website en is daar ook te downloaden, facebookpagina en in je mailbox. 

Wij kijken uit naar jullie massale bestellingen en laat het jullie vooral smaken. 

 

‘Dacia Felix - Het roemrijke verleden van Roemenië’ 

Van 19 oktober 2019 t.e.m. 26 april 2020 organiseert het Gallo-Romeins Museum van Tongeren de tentoonstelling ‘Dacia 

Felix - Het roemrijke verleden van Roemenië’. De groots opgezette expositie brengt het verhaal van zes volkeren die het verre 

verleden van Roemenië kleurden: Romeinen, Daciërs en Geten, Grieken, Kelten en Scythen. In een sfeervol decor met 

panoramische filmbeelden van Roemeense natuurlandschappen en archeologische sites, passeren deze culturen één na één 

de revue. Overkoepelend thema van de tentoonstelling is culturele kruisbestuiving. We tonen meer dan driehonderd objecten, 

uit toonaangevende Roemeense musea. Tot de topstukken behoren gouden en zilveren voorwerpen uit de schatkamer van 

het Nationaal Museum voor de Roemeense Geschiedenis in Boekarest. De tentoonstelling is uitstekend geschikt om met uw 

vereniging te bezoeken. 

Voor meer informatie kan u terecht op onze website www.galloromeinsmuseum.be. 

 

Tentoonstelling 30 jaar ADR-Vlaanderen van 10 tot 16 november 2019 

ADR-Vlaanderen bestaat dit jaar 30 jaar, een mooie gelegenheid voor een tentoonstelling. Deze bestaat uit 15 Roll-ups met 

informatie, foto’s en verhalen van 1889 tot nu. Over solidariteit, samenwerking, vriendschap en multiculturaliteit. (Her)ontdek 

hoe het allemaal begon, wat ADR-Vlaanderen doet rond gezondheid, vrouwen- en mannenverenigingen, jeugd, brandweer, 

wat er vandaag in Vlaanderen gebeurt en meer. De tentoonstelling over ADR-Vlaanderen is gratis te bezoeken van 10 tot 16 

november 2019 in het Gallo Romeins museum, Kielenstraat 15 in Tongeren, tijdens de openingsuren van het museum. Het is 

tevens een mooie gelegenheid om de tentoonstelling Dacia Felix te bezoeken over het roemrijke verleden van Roemenië. 

 

Meer informatie hierover vind je op de website van ADR-Vlaanderen. 

 

http://www.galloromeinsmuseum.be/


 

 

Spaghetti middag 11 november 2019 te Genk 

Uitnodiging spaghetti middag op maandag 11 november 2019 van 

11u30 tot 13u30. Plaats: Qrios campus VLL, Halmstraat 6, 3600 Genk. 

Je kan online inschrijven: https://tinyurl.com/y3kmzgly of je kan je 

bestelling telefonisch doorgeven via het secretariaat van het 

Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo: 013-67 02 76. Schrijf het 

verschuldigde bedrag over op rekeningnummer: BE37 4588 0252 

4128 van THHI Tessenderlo. Vermeld je naam, voornaam + spaghetti 

Roemenië. Je inschrijving is pas definitief na betaling. Je kan 

inschrijven tot 1 november 2019. 

 

De opbrengst zal gebruikt worden voor: 

- een tweedehands minibus voor vervoer van minder mobiele 

bejaarden en tijdens school- en scouts activiteiten 

- gezinnen in armoede, in Prajesti-Bogdanesti. 

 

Je inschrijving voor de spaghetti middag draagt bij tot het realiseren 

van vermelde initiatieven. Alvast dank vanwege onze Roemeniëgroep! 

 

 

7de Forum gedecentraliseerde samenwerking, 3 tot 5 oktober 2019 

in Timișoara 

Vanuit Limburg heeft een delegatie deel genomen aan deze 7-de editie van het forum voor 

gedecentraliseerde samenwerking België-Roemenië. Het centrale thema van de discussies 

was "Het verleden, het heden en de toekomst in een context van gedeelde waarden en 

ambities". Het programma bestond uit workshops over gezondheid, uitwisseling van 

ervaringen tussen jongeren of onderwerpen die met de Europese Unie te maken hebben. 

We hebben vooral genoten van de presentatie van de Belgische stichting voor 

brandwondencentrum, sociale economie, jeugdwerking en andere succesverhalen die ons 

inspireren!  

 

Het volgende Forum zal plaats vinden in België in 2021! 

 
  

 

CONTACTEER ONS OVER ONS  SOCIAL 

Limburgs Platform Romeniëwerkingen, vzw 

Lichtveld 53 bus 101, 

3980 TESSENDERLO 

De vereniging LimPRo heeft tot doel het stimuleren, 

initiëren en coördineren van samenwerkingsverbanden 

tussen lokale Roemeniëwerkingen in de provincie 

Limburg. 

 Facebook 

Email 

Telefoon 

Website 

IN DE KIJKER 

https://tinyurl.com/y3kmzgly
https://www.facebook.com/limburgsplatform.roemeniewerking
mailto:info@limpro.be
tel:+32477740689
http://www.limpro.be/

