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Dompel je onder in de Roemeense cultuur 
Tijdens de looptijd van de tentoonstelling “Dacia Felix” zijn er geregeld extra activiteiten in het Gallo-Roemeins museum te Tongeren. Zo maak je kennis met 

andere aspecten van de Roemeense cultuur. Check voor onderstaande activiteiten de agenda op: https://www.galloromeinsmuseum.be/ 

 

Creatieve workshops voor kinderen 

Creatieve workshops speciaal voor kinderen: maskers maken (krokusvakantie) en eieren beschilderen (paasvakantie). Roemeense begeleiders staan klaar 

om te helpen i.s.m. Vatra-Limburg. 

Foodfestival 

Foodies noteren het best zaterdag 29 februari en zondag 1 maart in hun agenda. Op het evenement ‘Culinair Romania’ staat de Roemeense volkskeuken 

centraal. Verrassend! 

Roemeense film in De Velinx 

In het Tongerse cultuurcentrum De Velinx kan je in het voorjaar van 2020 terecht voor Roemeense arthouse-films. Ook loopt er een expo van Roemeense 

filmaffiches. Films: Dinsdag 3 maart 2020 om 20:30 uur  “The Whistlers - Corneliu Porumboiu”, Dinsdag 14 april 2020 om 20:30 uur “Bacalauréat - 

Cristian Mungiu”. Expo Roemeense filmaffiches van maandag 2 april 2020 t.e.m. zondag 19 april 2020. Adres: de VELINX, Dijk 111, Tongeren. 

Meer info: Katrien Voets – katrienvoets@develinx.be  – 012 80 00 42, www.develinx.be  

Op reis naar Roemenië 

Elke bezoeker van de tenttonstelling “Dacia-Felix” maakt kans op een boeiende groepsreis naar Roemenië voor twee personen, aangeboden door 

Davidsfonds Cultuurreizen. Het wedstrijdformulier ontvang je bij aankomst in het museum. 

Bron: website Gallo-Roemeins museum. 

 
Bună 2020 – Het tijdschrift van ADR-Vlaanderen. 
 

Vanaf 2020 verhoogt ADR-Vlaanderen het jaarabonnement van Bună met € 2.   
Je betaalt dus € 15 voor een jaarabonnement.  
Dan ben je voor een jaar voorzien van Roemeense actualiteit, toerisme & reisinformatie, geschiedenis, cultuur, nieuws uit de 
Roemeniëwerkingen in Vlaanderen, jongerennieuws, medisch nieuws, enz. 
Hoe kan je je abonneren? Stort € 15 op het rekeningnummer van ADR-Vlaanderen vzw: BE90 7785 9751 7732 BIC: 
GKCCBEBB met vermelding “Abonnement ADR-Bună 2020”. 
 
Wij wensen je veel leesplezier. 



 

 

Kaas- en wijnavond 21 maart Roemeniëgroep Tessenderlo. 
Roemeniëgroep Tessenderlo nodigt jullie uit op hun kaas- en 

wijnavond op zaterdag 21 maart 2020 van 17.30 uur tot 20 

uur. Door uw aanwezigheid steunt u hun projecten.  

Inschrijven kan tot maandag 15 maart 2020 via 

telefoonnummer Leon Boeckx 0475 597718 of via email 

roemeniegroeptessenderlo@hotmail.com  

Voor de kaas & charcuterieschotel met Roemeense wijn is de 

prijs: 

Per persoon 14 euro. Kinderen van 6j tot 10j 10 euro. 

Plaats: Technisch Heilig Hartinstituut (grote eetzaal), Heilig 

Hartlaan 16, 3980 Tessenderlo. 

 

Ten voordele van de projecten in Prăjești en Bogdănești 

(Roemenië).  

Organisatie van: Roemeniëgroep Tessenderlo. 
 

 

Lidmaatschap ADR – Vlaanderen vzw, 2020.  
Actie Dorpen Roemenië-Vlaanderen, Koepel van de Roemeniëwerkingen in 

Vlaanderen 

 
Er bestaan twee soorten lidmaatschap. Een groepslidmaatschap voor ADR-groepen 

kost € 75 per jaar. Individuele leden betalen € 20 per jaar. Via het lidmaatschap 

wordt jouw ADR-groep of wordt jij als individu ‘betalend lid’. 

Groepslidmaatschap. Als groep hebt u recht op één stem tijdens de Algemene 

Vergadering van ADR-Vlaanderen. U ontvangt één jaarabonnement op de ADR-

Bună en krijgt tal van kortingen op materialen, deelname aan activiteiten en bij het 

afsluiten van een vrijwilligersverzekering. 

Individuele leden hebben een raadgevende stem tijdens de Algemene Vergadering 

van ADR-Vlaanderen. Zij ontvangen een jaar lang de ADR-Bună en krijgen korting bij 

deelname aan de ADR-Contactdag. 

Betaling: BE90 7785 9751 7732, BIC: GKCCBEBB, mededeling: lidgeld 2020 + naam 

van je ADR-groep / naam van jezelf (bij individueel lidmaatschap) + gemeente. 

 

 

 

Lidmaatschap TON Fundație, 2020. 
ADR-Vlaanderen wil ADR-groepen aanmoedigen om lid te worden van The Open Network for 
community development (TON). Door dit lidmaatschap ondersteunen ADR-groepen de uitbouw 
van een netwerk van Roemeense ADR-partners in Roemenië. The Open Network verleent een 
kader en structuur aan verschillende vrijwilligersinitiatieven in Roemenië: mannen- en 
vrouwenbewegingen, jeugdbeweging, gezondheidsraden, enz. TON biedt opleiding en vorming 
aan voor vrijwilligers, organiseert contactdagen, regionale ontmoetingen, begeleiding op maat en 
zorgt voor uitwisseling van informatie en kennis. 
Individuele leden betalen € 10 per jaar. Organisaties, verenigingen, instellingen en bedrijven 
betalen € 50 lidgeld op jaarbasis. 
Hoe lid worden vanuit Vlaanderen? Stort het gepaste bedrag op rekeningnummer van ADR-
Vlaanderen vzw, ) BE90 7785 9751 7732 BIC: GKCCBEBB. 
ADR-Vlaanderen zorgt ervoor dat alle lidgelden vanuit Vlaanderen worden doorgestort naar 
Roemenië. 
 
 

 
  

 

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. 
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