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Traditionele Roemeense maskers vervaardigen - Gallo-Romeins museum Tongeren 

Hoe verjoegen Roemenen boze geesten en trollen? Ze sloegen op bellen en zwaaiden met gespleten stokken. Ze droegen ook angstaanjagende maskers. Hoe lelijker, hoe beter. 

"Want om de lelijke mensen bang te maken, moet je lelijker zijn dan zij," vertelt onze Roemeense expert. In deze workshop ‘Maskers maken’ knutsel je je eigen masker. Stap voor 

stap geef je je creatie een persoonlijke toets. Het resultaat? Een uniek masker dat je mee naar huis neemt. Altijd handig om kwade geesten te verjagen. 

Begeleiding door: Sorin Pantelimon woonachtig in Cerbu-Jitia (Vrancea - Roemenië) partner gemeente van LimPRo vzw. 

 

Doelgroep: Kinderen tussen 8 en 12 jaar. Type: Workshop kinderen.     

Kostprijs: € 15 per deelnemer (materiaal en begeleiding inbegrepen)  

Duur: halve dag (van 9.30 u tot 13 u, of van 13.30 u tot 17 u)  

Wanneer: Zaterdag 29 februari of zondag 1 maart 2020 (voor- of namiddag) 

 

Reserveren: Vooraf inschrijven vereist (max. 20 kinderen per halve dag), Huberte Renaers:+ 32 12 67 03 40, huberte.renaers@stadtongeren.be, Oreane Vandenreyt: 

+ 32 12 67 03 41, oreane.vandenreyt@stadtongeren.be . Van maandag t.e.m. vrijdag: 9u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00. 

 

Bron: Gallo-Romeins museum. 

 

2020, een nieuw jaar 

Wij wensen jullie het komende jaar 

Veel vreugde en zonneschijn 

Zodat jullie elke dag opnieuw 

Tevreden en gelukkig kunen zijn. 

 

Hulp van Sinterklaas aan Psychiatrisch ziekenhuis te Dumitrești 7 december 2019 

Onder het motto "als je continu zult geven, ontvang je continu", hebben we, de leden van OLF en OLB Poienița, gedacht dat 

we voor Sinterklaas vreugde zouden brengen voor mensen wier leven niet al te gelukkig is. 

 

Door samenwerking hebben we de patiënten in het psychiatrisch ziekenhuis te Dumitrești een warme maaltijd kunnen 

aanbieden. Met de hulp van de priester verbonden aan het ziekenhuis en samen met het management van de instelling, het 

personeel en de kok, zijn we erin geslaagd om dit te realiseren. Naast snoep en eten boden we ook troost aan de zieken. 

Elke persoon in het ziekenhuis heeft zijn verhaal, dus besteden we ook tijd bij hen en zij deelden hun ervaringen met ons. 

We vertrokken tevreden en deze mensen genoten van ons bezoek en even voelden ze zich speciaal. 

 

Tekst: Turturică Georgeta. 



 

 

Benefietconcert, zaterdag 7 maart 2020 te Hasselt 

Stromen, een muzikaal verhaal over de stroom van het leven 

door Synoidos & West-Limburgs mannenkoor.  

Dirigente: Nadia Loenders 

Piano: Frans Schockaert. 

 

Voorprogramma: Houtblazersensemble Donax. 

Locatie: Heilig Hartkerk Plantenstraat 63 Hasselt. 

Aanvang: 20.00 uur Voorverkoop:€ 15 Aan kassa: € 18  

(1 gratis consumptie en aperitiefhapjes tijdens de receptie na 

het concert)  

kaarten bestellen: 0473 85 67 49 of 011 72 01 34, 

jos.kuppers@telenet.be , raoul.geboers@telenet.be  

 

Ten voordele van de projecten in Butea (Roemenië) en Busoro 

(Rwanda). 

 

Organisatie van: Humanitarian Aid Hasselt. 

 

Jongerenwerking GLT Dumitrești, start nieuw project in Chiojdeni 

De jongerenwerking (GLT) van Dumitrești één van onze partners in Roemenië, GLT staat 

voor: Grupurilor Locale de Tineret, zijn een nieuw project gestart met de school uit Chiojdeni, 

dit is een aangrenzende gemeente van Dumitrești, zij organiseren er speeldagen met de 

kinderen.  

 

Zo organiseerden zij ook op 31 december 2019 een speeldag in samenwerking met de 

burgemeester, Grigore Constantin van de gemeente Chiojdeni en de schooldirecteur, 

Cristian Tache. 

 

Welgemeende proficiat aan deze jongeren voor de inzet, doe zo voort! 

Tekst: Catalina Elena, coördinator GLT Dumitrești 

 
  

 

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

