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Wizz Air 

Wizz Air opent dit jaar op 29 oktober een nieuwe basis in de Roemeense plaats Bacău. De budgetmaatschappij verbindt de luchthaven van 

Bacău met twaalf bestemmingen, waaronder Brussels South Charleroi Airport. 

Bacău is de veertiende bestemming die Wizz Air vanuit Charleroi aanbiedt. De vluchten tussen Charleroi en de Roemeense stad worden vanaf 29 

oktober elke dinsdag, donderdag en zaterdag uitgevoerd met een Airbus A320. Naast Charleroi verbindt de Hongaarse maatschappij elf andere 
bestemmingen met Bacău. Dit zijn Londen Luton, Rome Fiumicino, Turijn, Venetië (Treviso), Liverpool, Bologna, Catania, Larnaca, Milaan 

Bergamo, Memmingen en Billund. Wizz Air opent alle routes vanaf eind oktober of begin november. 

 
Hervatting: Wizz Air heeft de vluchtuitvoering op Brussels South Charleroi Airport weer hervat. De maatschappij verbindt Charleroi op dit moment 

met negen bestemmingen, waaronder Sofia, Boedapest, Warschau en verschillende Roemeense plaatsen. Vanaf 1 juli vliegt de maatschappij ook 

naar Wenen en de nieuwe bestemming Tirana. De routes naar Chisinau en Skopje worden later in het jaar hervat. Wizz Air neemt verschillende 
veiligheidsmaatregelen aan boord. Zo moeten passagiers en crewleden tijdens de vlucht mondmaskers dragen en worden de vliegtuigen 

regelmatig ontsmet. Ook zijn alle tijdschriften aan boord verwijderd. 

 

Re-Open EU 

De Europese Commissie lanceert “Re-open EU”, een interactieve tool die informeert over veilig en 
gezond reizen binnen Europa. Deze informatie is zeker nuttig voor wie naar het buitenland gaat! 

 

60% belastingsvermindering 

Naar aanleiding van COVID-19 heeft de Belgische overheid een uitzonderlijke maatregel ingevoerd 
om sociale organisaties opnieuw te helpen opstarten. Zij werden namelijk zwaar getroffen door de 
crisis. 
 
Voor elke schenking van € 40 of meer dit jaar, geniet je volgend jaar van een uitzonderlijke 
belastingvermindering van 60 %, tegenover de gebruikelijke 45 %! 
Dankzij jouw steun kan ADR-Vlaanderen zijn projecten in Roemenië verderzetten en uitbreiden. 
 
Jouw rol is dus essentieel! 



 

 

Internationale dag van de Roemeense blouse 
 
De kunst van het ambacht en het naaien van de blouse wordt 
van generatie op generatie doorgegeven, om deze traditie 

die de Roemenen vertegenwoordigt niet te verliezen. Op 

deze manier geven wij erkenning aan dit cultureel erfgoed. Ia 

werd geboren uit noodzaak en praktisch gevoel en verwierf 
een artistieke en sentimentele waarde vanaf het moment dat 

de vrouw haar creëerde en haar begiftigde met haar eigen 

esthetische gevoel en gevoelens. De blouse dringt zich 
steeds meer op in het Europese en wereldbewustzijn, als een 

traditioneel Roemeens kledingstuk van een unieke en 

originele schoonheid. 
 

Een voorbeeld van de betrokkenheid van de jonge generatie 

bij het behoud en de bevordering van lokale tradities is die 
van de studenten van de Jitia Gymnasium School, die hun 

eerste jaar onder begeleiding van mevrouw Stefanica 

Pantelimon afronden. 
Tussen 2017-2020 namen negen studenten deel aan het 

"First Age" project, waarbij het benodigde materiaal werd 

geschonken door "Sezatoare Bucuresti", via mevrouw Bizon 
Victoria. 

 

Artikel: Dumitru en Aneta Coman, CDL Jitia-coördinatoren 
 

16 september 2020 
Vormingssessie in samenwerking met JINT, LimPRo vzw en ADR-Vlaanderen 
op 16 september 2020 in Cultuurhuis Tessenderlo | De Kriekel, Sint-Jozefsplein 

2, 3980 Schoot-Tessenderlo van 9u30 tot 11u30, zaal 2.  

 
Inschrijven verplicht. 

Dit kan tot 6 september 2020 via limburgse.roemeniëwerking@live.be 

Deze vorming staat ook open voor groepen van andere regio’s dan Limburg. 

 
28 september 2020 
Algemene regionale vergadering LimPRo vzw op 28 september 2020 om 19u30.  
 

Inschrijven verplicht. 

Dit kan tot 21 september 2020 via limburgse.roemeniewerking@live.be 
 

10 oktober 2020 
Ronde tafel “Verzet en hoop, in een totalitair regime” organisatie van Vatra-
Limburg, ADR en Gallo Roemeins museum op 10 oktober 2020 om 10u. In 

Auditorium van het  Gallo-Romeins museum, 3700 Tongeren, Kielenstraat 15.  

 

Taal: RO, NL, gratis toegang, aantal deelnemers beperkt tot max. 100 
deelnemers, afhankelijk van de Corona-maatregelen. Inschrijven tot 5 oktober bij 

administratie@adrvlaanderen.be 

Meer info: http://adrvlaanderen.be/activiteiten/ 

 
  

 

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 

OP DE AGENDA 


