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September 2021 
LimPRo was in september 2021 op bezoek bij de partners in Roemenië. 

 

De Coronapandemie heeft ons in 2020 aan huis gehouden, maar dit jaar kon het eindelijk weer. Na 

twee jaar reisden we eindelijk terug naar Roemenië voor een blij en relax weerzien met al onze 

vrienden van OLF & OLB Poienița, OLF Chiojdeni, OLF Vintileasca, OLF & OLB Jitia, GLT Dumitreşti, 

OLF Giurcari, OLF & OLB Bordești, ADSEL Fundatia Dumitreşti. Er werd heel veel bijgepraat waar 

een tuica uiteraard niet bij mocht ontbreken. 

Buiten de bezoeken aan onze partners hadden wij ook de gelegenheid om de burgemeesters van 

Vintileasca en Dumitreşti te ontmoeten. 

 

 

Limburgs platform Roemeniëwerkingen vierde 20 jaar erfgoeddag. 

Naar aanleiding van 20 jaar Mijnerfgoeddag viel Limburgs platform Roemeniëwerking (LimPRo) in de 

prijzen. 

In 2014 organiseerde LimPRo een tentoonstelling, “Een reis door 25 jaar Limburgs Roemeense 

samenwerking”. Dit gebeurde met steun van Mijnerfgoed. “Drum bun”, of goede reis in het Roemeens, 

vertelde het verhaal van de Roemeniëwerkingen in Limburg. Deze zijn gestart eind jaren tachtig, naar 

aanleiding van ingrijpende wijzigingen in de politiek-sociale context van Roemenië. 

Uit al de herinneringen over deze 20 jaar erfgoeddag trok een onschuldige hand LimPRo als winnaar 

van een geschenk, in de vorm van taarten, “gefelicitaart”, voor de vrijwilligers van de deelnemende 

verenigingen aan erfgoedprojecten.  

De LimPRo vrijwilligers van destijds werden opnieuw bijeengebracht voor een gezellig samenzijn. 

Mooie herinneringen en anekdotes werden opgehaald. Ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een verdienstelijk lid speciaal in de bloemetjes te zetten. Op het einde van de 

avond keerde iedereen blij en voldaan terug naar huis. 

Meer info erfgoed: https://erfgoeddagmijnstreek.be/herinneringen 

Meer info LimPRo: http://www.limpro.be 
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Noteer deze data alvast in je 

agenda  

 
➢ ADR Contactdag in Tessenderlo, De Kriekel op 20 

november 2021. 
➢ Gedecentraliseerd forum, Thomas More- Campus Geel op 

23-24-25 maart 2022. 
 

24 september was een warme en speciale 

avond in Limburg. 
 

                             
 

De Limburgse vrijwilligers hebben op 24 september in Kuringen Jef Vanhoof bedankt 

voor zijn jarenlange inzet en samenwerking. Ook werd zijn echtgenote Hilde in de 

bloemetjes gezet. 

Jef je was voor ons allen steeds een inspiratie. Wij danken jou oprecht voor je prikkelend 

optimisme en warme vriendelijkheid. We hebben van jou genoten en wensen je een 

fantastisch pensioen. 

 

 
 

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 

Ond. Nr. 525.668.140          OID nr. E10167925 

Zetel vzw: Lichtveld 53/101, 3980 Tessenderlo 

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

Website:    www.limpro.be  
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