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Online concert SonoSofia, 25 juni, Belgische tijdszone van 18.30 tot 20 uur Roemeense tijdszone 

van 19.30 tot 21 uur. 
 

Het is ADR een genoegen U uit te nodigen om mee te genieten van het gratis 

onlineconcert, dat we U namens Actie Dorpen Roemenië-Vlaanderen willen aanbieden 

op vrijdag 25 juni 2021. ADR heeft hiervoor de keuze laten vallen op de Roemeense 

groep SonoSofia. Bekijk dit aanbod als dank voor de inzet en sympathie die we als ADR 

van jullie mochten ervaren voor onze organisatie en projecten. Alle informatie en hoe te 

reserveren, kan U terugvinden op bijgaande poster. Registreer via de link 

https://adrvlaanderen.be/events/bedankt-vrijwilliger/ , het wachtwoord is “bedankt”. 

SonoSofia is een Roemeense groep uit Boekarest met Sara Stroici - violiste Andreea 

Dobai – pianiste. Met dank aan Vatra-Limburg vzw voor de hulp bij de organisatie. 

 

Met de beste groeten en veel kijk- en luistergenot.  

Jozef Goebels, voorzitter ADR-Vlaanderen. 

 

 

 

Stockageruimte gezocht voor materiaal dat voor Roemenië is bestemd. 
 

Ciso-Technika Maaseik heeft een 15-tal paletten met goederen opgeslagen in een distributiecentrum in Maaseik. Het betreft goederen die 

einde reeks zijn en uit collectie werden genomen dienende voor houtbewerking (ramen en deuren), voor bouw, interieur, enz. Deze producten 

zijn bestemd voor goede doelen voor Roemenië. Vermits het distributiecentrum hun magazijn aan het verbouwen is, moeten deze paletten 

veranderen van locatie. Arnold Steegen, voorzitter van Ciso Maaseik, doet hierbij een warme oproep naar jullie. Hij zoekt een plek voor 

stockage waar de spullen kunnen opgeslagen, gesorteerd en opgehaald worden. Kunnen jullie hem hierbij helpen? Je kan Arnold bereiken 

via arnold.steegen@gmail.com of op zijn mobieltje +32 499 14 02 55. 



 

 

De nieuwe Erasmus+ App. 
 
De Europese Commissie lanceerde onlangs een gloednieuwe 

Erasmus+ App, speciaal voor studenten en jongeren die op 

uitwisseling gaan. Download en promoot de app mee in je school 

of organisatie! 

https://hello.erasmusapp.eu/  

Tekst: EPOS-Vlaanderen 

Vakantiemaanden 2021. 
 

                             
 

Beste lezer, wij wensen jullie voor de komende zomer-vakantiemaanden meer 

teruggewonnen vrijheid, ontmoetingen, knuffels en veel liefde in veilige omstandigheden. 

Samen hopen wij dat alle vrijwilligers vanaf september terug de activiteiten kunnen 

opstarten. Het zijn zeer moeilijke en zware maanden geweest voor iedereen, maar wij 

zijn er zeker van dat wij hier sterker uitkomen. 

In juli & augustus verschijnt er geen e-nieuwsbrief, vanaf september zijn wij weer paraat. 

Team LimPRo. 

 

 
  

 

CONTACTEER ONS OVER ONS  SOCIAL 

Limburgs Platform Romeniëwerkingen, vzw 

Lichtveld 53 bus 101, 

3980 TESSENDERLO 

Email:  limburgse.roemeniewerking@live.be 
Telefoon: +32 477 74 06 89 

 

De vereniging LimPRo heeft tot doel het stimuleren, 

initiëren en coördineren van samenwerkingsverbanden 

tussen lokale Roemeniëwerkingen in de provincie 

Limburg. 

 RPR Antwerpen, afd. Hasselt 

Zetel vzw: Lichtveld 53/101, 3980 Tessenderlo 

Facebook: https://facebook.com/search/top?q=limburgs%20platform%20roemeniëwerking  

Website:    www.limpro.be  


