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Nieuwsbrief nr. 06/2016 (juni) – 29 mei 2016 – DNR60  
 

Beste Lid,  
Beste Thailandliefhebber,  
 

Hier ben ik dan met mijn 60ste nieuwsbrief, die van juni 2016.  
 

Zoals beloofd zou ik de lezers van tijd tot tijd enkele reportages brengen die ik destijds heb gemaakt voor ‘Sawasdee’, het prachtige 
driemaandelijkse ledenblad van de vzw Thaibel waarvan ik van januari 2008 t/m december 2010 redacteur ben geweest. De reportages 
zijn wel een aantal jaren oud maar nog altijd het lezen waard.  
 

In mijn nieuwsbrief van april (DNR58) kon men de eerste reportage lezen. De titel luidde: “De Mabri of de Geesten van de Gele 
Bladeren”. Het was een verhaal over een primitieve stam in Thailand waarvan de meeste lezers nog nooit gehoord hadden.  
 

In mei (DNR59) bracht ik mijn tweede reportage met als titel: “Kanchanaburi en het werkelijke verhaal van de Brug over de Kwae 
Rivier”. Nadat je het verhaal gelezen had, wist je meer over de befaamde brug dan een plaatselijke gids je er over kon vertellen.  
 

Thans volgt mijn derde reportage met als mysterieuze titel: “Geloof het of niet, believe it or not”. Het is een straf verhaal dat 
misschien niet iedereen zal willen geloven, vandaar ook de titel. Nochtans is al wat ik vertel de zuivere waarheid en heb ik het samen 
met anderen meegemaakt tijdens een bezoek aan Thailand in december 2009.  
 

Via mijn nieuwsbrieven, die iedere maand gratis naar méér dan 1000 leden en/of Thailandliefhebbers worden verstuurd, of met mijn 
toestemming door andere verenigingen worden doorgezonden naar hun leden, of op hun Facebook account of blog worden gezet 
zodat men ze kan downloaden, wil ik u blijven informeren over onze vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en u op de hoogte brengen 
van allerlei nieuwtjes die u als Thailandliefhebber ongetwijfeld zullen interesseren.  
 

U wordt niet alleen geïnformeerd over komende evenementen met een Thais tintje, maar we trachten ook een kort verslag te brengen 
van voorbije festivals of optredens van bijvoorbeeld onze dansgroep The Thai Belles.  
 

Mijn nieuwsbrieven hebben niet de pretentie om volledig te zijn. Bijna iedere week is er wel ergens een Thais feest in België of 
Nederland en het is niet mogelijk om ze allemaal te vermelden, zeker niet wanneer sommige verenigingen nog steeds nalaten om ons 
tijdig op de hoogte te brengen van hun festiviteiten. Spijtig voor hen want hierdoor missen ze heel wat gratis reclame voor hun 
evenement.  
 

Doordat de nieuwsbrieven ook naar expats in Thailand worden verstuurd, zullen we trachten om belangrijke evenementen van in 
Thailand gevestigde Belgische of Nederlandse verenigingen eveneens aan te kondigen in onze nieuwsbrieven. In zulk een geval 
vermelden we als datum ook het Thaise (boeddhistische) jaartal.  
 

Geïnteresseerden die onze nieuwsbrief nog niet zouden ontvangen, kunnen hem gratis krijgen door een mailtje te sturen naar 
guido.goossens@thaivlac.be met verzoek hun e-mailadres aan onze verzendingslijsten toe te voegen. De e-mailadressen worden niet 
doorgegeven of verkocht aan derden. Er moet dan ook niemand bang zijn dat hij via ons allerlei spam in zijn mailbox zal krijgen.  
 

Om te weten of men al dan niet een nieuwsbrief heeft gemist, heb ik sinds oktober 2013 een bijkomende nummering toegevoegd aan 
de brieven, namelijk het DNR-nummer (doorlopende nummering). Wanneer er door omstandigheden geen nieuwsbrief is geweest in 
een bepaalde maand, kan men dit zien aan de hand van deze nummering.  
 

Een speciale oproep doen we aan: 
 

1. Bestuursleden van op Thailand gerichte verenigingen.  
Als uw vereniging Thais getinte activiteiten plant die we eventueel kunnen publiceren in een volgende nieuwsbrief, mail ze ons dan 
door. Voeg er tevens, in voldoende resolutie, uw advertentie of logo bij. Verstuur alles tijdig! Het maken van onze nieuwsbrief vergt 
heel wat werk en tijd, en last-minute aanpassingen zijn niet altijd mogelijk.  
 

2. Lezers van onze nieuwsbrieven.  
Als u op de hoogte bent van Thaise festivals of andere op Thailand gerichte evenementen in uw stad of streek, laat het ons weten en 
bezorg er ons een digitaal affiche van of verwijs ons naar een website of een eventuele aankondiging op Facebook, zodat we er iets 
kunnen over vertellen in onze nieuwsbrieven.  
 

3. Personen of firma’s die graag zouden adverteren in onze nieuwsbrieven.  
Vooraleer we reclame wilden maken voor adverteren in onze nieuwsbrieven, wilden we eerst een groot aantal geadresseerden hebben. 
Tevens wilden we eventuele adverteerders een idee geven van de inhoud van onze nieuwsbrieven. Nu zowat iedereen de inhoud 
ervan kent en weet naar wie ze zoal verzonden worden, denk ik dat sponsors niet meer moeten aarzelen.  
 

 

Aangezien de lezers van onze nieuwsbrieven voor 95% uit Thailandliefhebbers bestaan die woonachtig zijn in 
België, Nederland of Thailand (expats), beschikken we over het ideale doelpubliek voor personen of firma’s die 
op Thailand gerichte advertenties willen plaatsen.  

 

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar info@thaivlac.be of telefoneer naar 0495-273.286 (00 32 495 273 286) en laat ons 
weten wat u juist verlangt. We nemen dan zo vlug mogelijk contact met u op. Meer informatie hierover vind je op pagina 21, artikel 19. 
Voor een vereniging zonder winstoogmerk zoals Thaivlac vzw, is de voornaamste bedoeling van een commerciële sponsoring onze 
vereniging meer financiële middelen te geven om haar doelstellingen te verwezenlijken. 
 

Evenementen met een link naar Thailand kondigen we steeds gratis aan in onze nieuwsbrieven. Wel behoudt het bestuur van onze vzw 
zich het recht voor om sommige advertenties te weigeren of te laten aanpassen wanneer ze in strijd zijn met bepaalde normen en 
waarden die onze vzw hanteert, of als ze concurrentieel zouden zijn met de eigen activiteiten van de vzw Thaivlac.  
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1. Belangrijk bericht van onze educatief coördinator i.v.m. de Thaise taallessen! 
 
In september 2016 zouden voor de 14e achtereenvolgende keer de Thaise taallessen voor Nederlandsprekenden starten 
in Antwerpen. Spijtig genoeg is mijn gezondheidstoestand niet zoals hij zou moeten zijn en heeft de ziekte, die ik al 
tweemaal overwonnen heb, voor een derde keer toegeslagen, ditmaal op andere plaatsen. Volgens de dokters is de 
kans op genezing niet zeker. Ik houd de moed er echter in en volg momenteel een chemokuur. Ik ga het wel kalmer aan 
doen. Ik wil immers, samen met mijn lieve echtgenote Lamphan (khroe Oua) die de Thaise lessen geeft en met wie ik dit 
jaar 15 jaar getrouwd ben, nog zo goed mogelijk profiteren van de tijd die ons samen rest.   
 
Op 19 mei 2016 had er dan ook een Algemene Vergadering (bestuurs- en effectieve leden) plaats met als voornaamste agendapunt de 
toekomst van de vzw Thaivlac. Het viel op dat iedereen vol goede voornemens en ambitie zat. De aanwezigen toonden een gezonde 
en realistische inzet en iedereen was opgelucht toen bleek dat er volgend schooljaar nog steeds Thaise taallessen worden 
georganiseerd. Die avond werden er verschillende beslissingen genomen waarvan ik u onderstaand de voornaamste weergeef: 
 
- In het lesjaar 2016-2017 zal er les worden gegeven voor beginners, gevorderden en conversatie gevorderden. De lessen op 
zaterdagvoormiddag (de 2de klas beginners) zouden weg vallen zolang er geen tweede leerkracht wordt gevonden.  
 
- De nieuwsbrief, de administratie (loondienst, financiële zaken, enz...) blijven activiteiten voor mij. Bij het beantwoorden van de mails 
zal ik hulp krijgen van secretaris Erik Verbraeken. Ook voor andere administratieve taken zal er getracht worden om mijn werklast te 
verlichten. 
 
- De dansgroep 'The Thai Belles', die een wezenlijk onderdeel van de vzw Thaivlac vormt, kan blijven rekenen op de verdere inzet van 
khroe Oua en mij.  
 
- De lessen 'Nederlands voor Thais’ blijven een activiteit voor voorzitter Raf Erzeel. 
 
- Het bedelen van de lidkaarten en het opvolgen van de lidgelden zal verder worden bekeken. 
 
- Daar we vanaf volgend lesjaar niet meer in het Cultureel Ontmoetingscentrum Luchtbal les kunnen geven, zullen ondervoorzitter Willy 
Ghys en secretaris Erik Verbraeken dringend op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Afhankelijk hiervan bestaat de mogelijkheid dat de 
dagen waarop de Thaise lessen worden gegeven misschien wijzigen en naar een andere dag verschuiven.  
 
Als oprichter van de vzw Thaivlac ben ik zeer tevreden dat onze vereniging er niet mee stopt maar aan een nieuwe doorstart begint.  
 
Mijn beste dank voor iedereen die zich hier voor inzet. 
 
Guido Goossens,  
Educatief coördinator Thaivlac 
 

2. Thaivlac is op zoek naar bekwame leerkrachten Thai voor de lessen in Antwerpen!  
 

 

De vzw Thaivlac is voor haar werfreserve in Antwerpen nog steeds op zoek naar bekwame 
leerkrachten Thai. De kandidaten moeten een degelijke kennis hebben van de Thaise taal. Ze moeten 
ze niet alleen foutloos kunnen spreken maar ook schrijven. Een goede kennis van de Thaise 
spraakkunst (grammatica) is eveneens onontbeerlijk.  
 

Daar de voertaal in onze klassen het Nederlands is, dienen ze deze taal tamelijk goed te beheersen, 
zodat ze niet alleen de nodige uitleg kunnen geven bij de lessen maar ook de vragen van onze 
studenten naar behoren kunnen beantwoorden. Een perfecte kennis van het Nederlands is echter niet 
vereist. 

 

Kandidaten die menen over de nodige capaciteiten te beschikken, kunnen een mailtje sturen met hun Curriculum Vitae (C.V.) en een 
foto naar taallessen@thaivlac.be. Voor bijkomende inlichtingen kan men zich steeds wenden tot educatief coördinator Guido Goossens 
op het nummer 0495-273.286.  
 

3. Het Facebook account van ‘Thaivlac’ vind je terug onder “Guido Goossens (Thaivlac)” 
 

 

Het Facebook account van Thaivlac vind je terug onder de naam “Guido Goossens 
(Thaivlac)”. Momenteel tellen we een 890-tal Facebookvrienden. Het account op 
Facebook is vooral bedoeld om geïnteresseerden te laten kennismaken met onze vzw. 
Het is tevens een gemakkelijke manier om foto’s te delen.  

 
Lezers die eens een kijkje willen nemen op onze Facebook account kunnen dit doen via http://www.facebook.com/#!/thaivlac.vzw.  
 
Nazien wat voor foto’s, filmpjes, boodschappen, nieuwsberichten, reacties, meningen of andere zaken er allemaal door derden op mijn 
account worden geplaatst is, met zulk een groot aantal Facebookvrienden, onbegonnen werk, tenzij ik de ganse dag niets anders zou 
doen. Mochten er toch zaken op komen die niet overeenstemmen met de normen en waarden die Thaivlac hanteert, kan ik alleen maar 
zeggen dat dit buiten mijn medeweten is gebeurd en ik hiervoor op het begrip en het gezond verstand van de lezers reken. Hetzelfde 
geldt voor ‘likes’. Ik heb niet de tijd om alle ontvangen berichten op Facebook te lezen, waardoor ik berichten die terecht een ‘like’ 
verdienen, wel eens kan overslaan. 
 
Houd er wel rekening mee dat we Facebook niet echt als een communicatiemiddel gebruiken! Vragen aan Thaivlac of aan mij 
dienen dan ook niet via Facebook te gebeuren (opvolging niet gewaarborgd!) maar door een klassiek mailtje te sturen naar het 
algemene e-mailadres info@thaivlac.be of naar guido.goossens@thaivlac.be, mijn persoonlijk e-mailadres. 
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4. In september 2016 gaan we verder met de Thaise taallessen in Antwerpen  
 

Lees ook artikel 1 op pagina 2: “Belangrijk bericht van onze educatief coördinator i.v.m. de Thaise taallessen!” 
 

In september a.s. is het de 14de achtereenvolgende keer dat er Thaise taallessen worden gegeven in Antwerpen. Net zoals in het 
voorbije lesjaar worden de lessen in 2016-2017 georganiseerd door de vzw Thaivlac. Onze lerares is opnieuw khroe Oua. In deze 
lessen leer je niet alleen de Thaise taal spreken, maar ook lezen en schrijven.  
 

Het lesjaar begint in september 2016 om in mei of juni 2017 te eindigen. Zoals steeds volgen de lessen de cyclus van de Vlaamse 
scholen met als enig verschil dat er wegens het hoogseizoen in Thailand geen lessen zijn in november en december; veel van onze 
studenten zijn dan immers met vakantie in het land van de glimlach.  
 

Men heeft nog steeds de keuze uit drie leerniveaus, namelijk beginners (1e leerjaar), gevorderden (2e leerjaar) en conversatie 
gevorderden (3e leerjaar). De tweede klas beginners (op zaterdagvoormiddag) valt weg zolang we geen tweede leerkracht hebben.  
 

Daar het ‘cultuurcentrum’ Luchtbal werd omgevormd tot een ‘cultureel ontmoetingscentrum’ zal er in de toekomst voor heel wat 
activiteiten die nu plaats vinden, geen ruimte meer zijn. Bovendien gaat men er met verbouwingswerken beginnen. Met spijt in het hart, 
maar met heel veel goede herinneringen, zullen we onze vaste stek moeten verlaten en dienen we het komende lesjaar uit te kijken 
naar een nieuw lokaal. Hierdoor kan het gebeuren dat de Thaise lessen op een andere dag worden gegeven dan nu het geval is. 
 

Wel zullen we trachten om in dezelfde buurt te blijven. De studenten hebben ook aan Thaivlac gevraagd om er voor te zorgen dat de 
nieuwe locatie over een cafetaria of café beschikt zodat ze bij aankomst en tijdens de pauze iets kunnen drinken, en… last but not 
least, na de les de ‘après Thai’ kan blijven doorgaan.  
 

 
De zaterdagklas beginners van het lesjaar 2015-2016 

 

4.1. Heb je interesse voor de Thaise taallessen in Antwerpen? 
 

Hoewel de nieuwe locatie en de juiste lesdagen nog niet 100% vast ligt (er zijn al wel besprekingen aan de gang), kan je nu al 
inschrijven door een mailtje te sturen met je naam en voornaam, volledig adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres en de 
lesdag van uw keuze naar taallessen@thaivlac.be.  
 

Je kunt ook inschrijven via onze website www.thaivlac.be. Indien je op http://www.thaivlac.be/site/index.php/taallessen/inschrijfverzoek 
klikt, kom je rechtstreeks op het inschrijvingsformulier terecht. Wanneer je deze nieuwsbrief ontvangt is de kans groot dat de website, 
die niet door mij wordt beheerd, nog niet is aangepast. Het systeem werkt echter. Houd er wel rekening mee dat we voorlopig nog de 
lesdagen van de huidige locatie vermelden. Je kunt dus enkel kiezen tussen: 
 

- beginners op vrijdag** (1e leerjaar) te Antwerpen. De lesdag kan nog wijzigen, afhankelijk van de nieuwe locatie; 
- gevorderden op woensdag** (2 e leerjaar) te Antwerpen. De lesdag kan nog wijzigen, afhankelijk van de nieuwe locatie; 
- conversatie gevorderden op donderdag** (3e leerjaar) te Antwerpen. De lesdag kan nog wijzigen, afhankelijk van de nieuwe locatie. 
 

Beschik je niet over internet, dan kan je een briefje, met dezelfde gegevens, schrijven naar Thaivlac vzw, Oostergeest 25/11, bus 3, 
2180 Ekeren-Antwerpen.  
 

4.2 Lesgeld 
 

Het lesgeld voor 2016-2017 is het volgende: 
 

1. Cursus voor Beginners (1
e
 leerjaar): lesgeld voor 25 lessen van 2,5 uur: € 219  

 

25 lessen (examen inbegrepen), telkens van 19.00 tot 21.30 u. Minimum 15, maximum 25 studenten per klas 
 

2. Cursus voor Gevorderden (2
e
 leerjaar)*: lesgeld voor 25 lessen van 2,5 uur: € 269  

 

25 lessen (examen inbegrepen), telkens van 19.00 tot 21.30 u. Minimum 15, maximum 25 studenten per klas. 
 

3. Conversatie Gevorderden (3
e
 leerjaar)*: lesgeld voor 20 lessen van 2,5 uur: € 269  

 

20 lessen, telkens van 19.00 tot 21.30 u. Minimum 10, maximum 15 studenten per klas. 
 

4. Duo-pakket Gevorderden (2
e
+3

e
 jaar)*: lesgeld voor 45 lessen van 2,5 uur: € 439  

 

25 lessen gevorderden + 20 lessen conversatie = totaal 45 lessen, telkens van 19.00 tot 21.30 u.  
 
* Studenten voor de cursussen ‘gevorderden’ die geen ‘Thai voor beginners’ hebben gevolgd, dienen een test af te leggen voor ze worden 
toegelaten tot de lessen. Ze dienen het Thaise schrift te kunnen lezen en schrijven!  
 

** Afhankelijk van de beschikbaarheid van het nieuwe leslokaal, bestaat de mogelijkheid dat de lesdagen wijzigen en ze niet op een woensdag-, 
donderdag- of vrijdagavond plaatsvinden. Indien dit het geval zou zijn, dan worden de ingeschrevenen hiervan tijdig op de hoogte gebracht.  
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4.3 Lidgeld Thaivlac 
 
Om de lessen te kunnen volgen dien je gedurende het ganse lesjaar 2016-2017 lid te zijn van de vzw Thaivlac. Voor de periode van 
heden tot eind 2017 (!) bedraagt het lidgeld voor studenten slechts 15 euro.  
 
Studenten die in 2016 al lid waren van de vzw Thaivlac dienen enkel het lidmaatschap voor 2017 te betalen, namelijk 10 euro.  
 

4.4 Handleiding Thaise taallessen (niet begrepen in het lesgeld) 
 
De vzw Thaivlac beschikt over een eigen handleiding, speciaal gemaakt voor Nederlandssprekenden. Ze telt meer dan 250 
pagina’s en bevat het grootste deel van zowel de leerstof voor beginners als voor gevorderden. De studenten dienen ze niet op  
voorhand aan te schaffen. Ze wordt hen tijdens de eerste les in de klas aangeboden tegen contante betaling van 49 euro. Meer uitleg 
over onze handleiding vind je op de laatste pagina van deze nieuwsbrief.  
 
Fotokopieën die tijdens de les in de klas worden uitgedeeld zijn gratis. 
 

 
De vrijdagklas beginners van het lesjaar 2015-2016 

 

4.5 Betaling van het les-en lidgeld 
 
Doordat nog niet alles vast ligt betekent een inschrijving voor een van onze cursussen nog niet dat je het les- en lidgeld onmiddellijk 
moet betalen. Het betekent wel dat je interesse hebt om de cursus te volgen. Moest je nadien van gedacht veranderen, laat het ons 
dan wel - liefst met een mailtje - onmiddellijk weten.  
 
Eens we de nieuwe locatie en de lesdagen kennen, zullen alle ingeschrevenen een mail ontvangen met daarin de nodige gegevens 
i.v.m. de Thaise taallessen 2016-2017, evenals het te betalen bedrag aan les- en lidgeld.  
 
Indien je de lessen wilt volgen (wat we natuurlijk hopen), word je verzocht het verschuldigd bedrag te betalen door overschrijving op 
rekeningnummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift-code KREDBEBB) van de vzw Thaivlac te 2180 Ekeren met vermelding van uw 
naam en de gekozen lesdag (woensdag, donderdag of vrijdag, of andere dagen indien dit zou wijzigen op de nieuwe locatie!).  
 
Uw inschrijving wordt slechts als geldig beschouwd na ontvangst van het volledige lesgeld en het in orde zijn met het 
lidmaatschap van de vzw Thaivlac. Indien er aan één van deze twee voorwaarden niet voldaan werd, is er geen geldige inschrijving. 
Ingeval er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen, geldt de betalingsdatum van het lesgeld en lidgeld als criterium voor de 
toekenning van de plaatsen. U hebt er dus alle belang bij om na ontvangst van ons bericht zo spoedig mogelijk te betalen.  
 

 
De conversatieklas gevorderden op donderdag van het lesjaar 2015-2016 

 
Indien u nog vragen hebt in verband met onze Thaise taallessen, kan je deze steeds stellen door te telefoneren naar het nr. +32 495-273 286 of 
een mailtje te sturen naar guido.goossens@thaivlac.be. 
 
Hopelijk tot ziens in september 2016.  
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5. Word lid van de vzw Thaivlac (of hernieuw uw lidmaatschap voor 2016) 
 

 

De Thais-Vlaamse Cultuurvereniging of verkort Thaivlac, is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die 
tot doel heeft om buiten elke levensbeschouwelijke of politieke overtuiging de kennis van de Thaise taal en de 
Thaise cultuur, gaande van het artistieke tot het culinaire, te promoten in België of enig ander land. Ook het 
bevorderen van de integratie van Thaise mensen in België en van niet-Thaise mensen in Thailand, behoort tot 
de doelstellingen. De vzw zal eveneens trachten om de vriendschappelijke betrekkingen met Thailand te 
ontwikkelen en te verbeteren en dit zowel op cultureel, sociaal, economisch als toeristisch vlak. 
 

Momenteel zijn de voornaamste drie doelen van de vzw Thaivlac: 
 

1. het organiseren van Thaise taallessen voor Nederlandssprekenden in Antwerpen en indien mogelijk 
opnieuw in Hasselt; 
2. het onderwijzen van het Nederlands aan Thais in Antwerpen; 
3. het promoten en aanleren van Thaise klassieke dansen en volksdansen. De leerlingen van de Thaise 
danslessen treden dan ook regelmatig op onder de naam ‘The Thai Belles’, de Thaise Schoonheden. 

 

Wie zijn nu al die mensen die er voor zorgen dat onze vereniging draait en successen boekt? Eerst en vooral zijn dat onze leden, onze 
sponsors en de studenten van onze Thaise taallessen. Zij zorgen immers voor de financiële middelen. Zonder hen zou er geen vzw 
Thaivlac mogelijk zijn. Dan zijn er de bestuursleden, de effectieve leden, onze vrijwilligers en alle anderen die er voor zorgen dat het 
geld van onze vzw op een goede manier en in overeenstemming met haar doeleinden wordt gebruikt.  
 

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: 
 

Voorzitter: Raf Erzeel Secretaris: Erik Verbraeken 
Ondervoorzitter: Willy Ghys Penningmeester: Guido Goossens 
 

Verder zijn er nog volgende belangrijke functies:  
 

Educatief coördinator: Guido Goossens  Assistent-feestbestuurder: Gentilla Van den Berghe 
Educatief coördinator Limburg: René Devriese  Assistent-feestbestuurder: Jozef Vanderhoven 
Assistent educatief coördinator: Mario Dours  Assistent-feestbestuurder: Daniël Haymans 
Redacteur Nieuwsbrief: Guido Goossens  Lerares Thai te Antwerpen: Lamphan Sanjamla (khroe Oua) 
Webmaster: Theo Van Oers  Lerares Thai (Hasselt): Nittaya Tongprasong (khroe Nit) 
Feestbestuurder: Willy Ghys  Leraar Nederlands (voor Thais): Raf Erzeel 
Assistent-feestbestuurder: Jan Leys  Lerares Thaise dansen: Lamphan Sanjamla (khroe Oua) 
 

Onze vzw bestaat vijf jaar en heeft in die korte tijdspanne al heel wat verwezenlijkt. Zo kennen haar Thaise taallessen een groot succes 
(tijdens het lesjaar 2015-2016 waren er 93 studenten waaronder een groot deel Nederlanders) en wordt haar dansgroep ‘The Thai 
Belles’ regelmatig gevraagd voor optredens in zowel binnen- als buitenland.  
 

Ze draagt ook het hart op de goede plaats en steunt goede doelen in Thailand wat ze meermaals bewees door arme studenten 
financieel te helpen om hun studies te betalen of hun eindwerk te maken. Ook in 2015 heeft ze weer een aantal Thaise studenten van 
het Kalasin College of Dramatic Arts geholpen met het betalen van hun studies.  
 

Wil je onze vereniging steunen, dan kan je dit doen door lid te worden van Thaivlac vzw. Hiervoor volstaat het een e-mail te sturen naar 
info@thaivlac.be met vermelding van uw naam en voornaam, volledig adres en telefoon- en/of gsm-nummer. Voor slechts 10 euro 
per persoon ben je lid tot eind 2016. Je kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift-code 
KREDBEBB) van Thaivlac te 2180 Ekeren, met vermelding “nieuw (of hernieuwing) lidmaatschap tot eind 2016”. 
 
 

Lid zijn van de vzw Thaivlac is één van de voorwaarden om onze taal- en danslessen te kunnen volgen. Thaivlacleden 
genieten echter ook nog andere voordelen: 
 

- ze worden uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie van Thaivlac waar ze kunnen genieten van allerlei oosterse en westerse hapjes; 
- ze genieten 10% korting op aankopen bij Let’s Go Bananas (kleding en accessoires), Hoogstraat 23, 2000 Antwerpen; 
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant Take-A-Thai, Kasteelpleinstraat 1, 2000 Antwerpen; 
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant One Thai, Kerkhofblommenstraat 4, 2170 Merksem; 
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant Khawhom, Kapelsesteenweg 308, 2930 Brasschaat; 
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant Thai Take-Away, Schransstraat 34, 2280 Grobbendonk; 
- ze genieten 5% korting bij het boeken van een bungalow bij Paradise Bungalows, 98/12 Moo 4 Kae Bae, Koh Chang, Trat 23170. 
 

(Voor meer details in verband met deze kortingen: zie verder in deze brief bij “Thaise Afhaalrestaurants” en “Onze Sponsors”) . 
 

 

Lidkaart Thaivlac 
 

Daar ik zowat 95% van het administratieve werk van de vzw deed, bleef het versturen van de lidkaarten al eens liggen. Personen die 
een lidkaart willen om bijvoorbeeld van bovengenoemde voordelen te genieten, kunnen er steeds een aanvragen door een mailtje te 
sturen naar guido.goossens@thaivlac.be met vermelding van naam, adres en de datum van betaling van het lidgeld voor 2016. 
 

6. Word fotograaf en/of reporter voor onze Nieuwsbrief  
 

 

Hiermede doe ik een oproep aan alle would-be fotografen en reporters die graag een handje willen toesteken bij 
het samenstellen van onze nieuwsbrief.  
 

Heb je interessante verhalen of foto’s, laat het me dan weten. Je kunt me steeds contacteren via een mail aan 
guido.goossens@thaivlac.be of telefonisch op het nummer 0495-273.286 (00-32-495.273.286).  

 

Als je een verhaal schrijft, hoef je niet bang te zijn voor eventuele stijl- of taalfouten. Waar nodig wordt uw verhaal aangepast door onze 
redacteur en u krijgt het ontwerp te zien vóór publicatie in de nieuwsbrief.  

mailto:info@thaivlac.be
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7. Beleef het leven als AFS-gastgezin: uitwisselingsorganisatie zoekt gastgezinnen  
 

 

Net zoals de vorige jaren is AFS, wat de afkorting is van “American Field Service”, op zoek naar 
gastgezinnen. In augustus 2016 komen 160 buitenlandse AFS-studenten op uitwisseling naar 
Vlaanderen, waarvan 30 uit Thailand! Ze gaan hier naar school en verblijven volgend schooljaar 
in een gastgezin. AFS biedt 160 gezinnen de kans om een onvergetelijk intercultureel avontuur 
aan te gaan! 
 

AFS is de eerste organisatie die een omkaderd en uitgewerkt programma voor gastgezinnen 
heeft ontwikkeld. AFS-gastgezinnen worden door ervaren vrijwilligers en stafleden begeleid vóór 
en tijdens dit internationale avontuur in eigen land.  

 

“Onze gastgezinnen omschrijven hun ervaring vaak als ‘op uitwisseling gaan in eigen land’. Je zorgt voor extra leven in de brouwerij, 
komt in contact met enthousiaste jongeren van over de hele wereld en je leert veel nieuwe mensen kennen die een gelijkaardige 
ervaring beleven of beleefd hebben. Bovendien breng je je kinderen of je omgeving in contact met een andere cultuur en taal!” aldus 
Koen Baetens, woordvoerder van AFS. 
 

Iedereen kan gastgezin worden, ongeacht de samenstelling van het gezin. Ook 
alleenstaanden, holebi-koppels of mensen zonder kinderen, kunnen perfect gastouder 
worden. Tweeverdieners in het hartje van de stad of gepensioneerden op het 
platteland… al wie over een gezonde portie nieuwsgierigheid beschikt, geïnteresseerd 
is in andere culturen en graag met jongeren omgaat, is welkom! AFS gaat op zoek 
naar een gastzoon of -dochter die het best bij het gezin past. 
 

Geïnteresseerden kunnen telefonisch contact opnemen met AFS op het nummer 015-
795010, of een mailtje sturen naar beleef@afs.org. Meer informatie vindt men op hun 
website www.afsvlaanderen.be/beleef of op https://www.facebook.com/afs.vlaanderen 
 

Klik ook op https://youtu.be/MGu9TOen4XQ en bekijk het filmpje waarin enkele 
gastgezinnen en AFS-studenten over hun ervaringen vertellen.  
 

Om te eindigen wil ik nog een persoonlijke noot toevoegen aan dit artikel:  
 

Een oud-studente van onze Thaise taallessen in Antwerpen, namelijk Katrien Franquet, heeft in 2010 bijna een jaar in Thailand 
verbleven bij een superlief - zo drukte Katrien het zelf uit - gastgezin in Kuraburi, Phang Nga. Ze heeft indertijd haar wedervaren verteld 
in een artikel dat in 2012 in ‘Chookdee magazine’ verscheen. Ze schreef toen: “Wat uniek is bij een AFS-programma is dat studenten in 
gastfamilies terechtkomen, wat voor een hechtere band met het land zelf zorgt”.  
 

Hopelijk ondervindt binnenkort een aantal Thaise jongeren hetzelfde in een Vlaams gastgezin. 
 

8. Tuk-Tuk oplichting 
 
In Thailand is het een nationale sport: tuk-tuk oplichting. Een voorbeeld: ‘Temple closed, sir’, zegt de tuk-tuk-chauffeur met een stalen 
gezicht als je de Wat Phra Kaew (Tempel van de Smaragdgroene Boeddha) noemt. Als je vraagt: “Waarom”, is het antwoord “Buddhist 
Day”. 
 
Maar de chauffeur weet wel iets anders. Hij biedt je een tochtje aan door de stad voor 
maar twintig bath. Een koopje toch? Je glimlacht echter en bedankt vriendelijk. De 
volgende tuk-tuk brengt je wel waar je wilt zijn. Deze en andere oplichterijen maken dat 
je altijd op je hoede moet zijn als je zo’n ratelende driewieler instapt, zeker in Bangkok. 
 
Tuk-Tuks zijn grappige voertuigen om te zien en ze bevolken de grote steden als 
mieren. Je ziet ze met duizelingwekkende snelheden door het verkeer laveren en je 
vraagt je af hoeveel ongelukken er mee gebeuren. 
 
Het is een gemakkelijk vervoersmiddel om ergens snel te komen als het niet te ver weg 
is, maar helaas zit er veel kaf onder het koren. Want menig argeloze toerist wordt een 
tuk-tuk ingelokt voor een heel andere rit dan hij voor ogen had.  
 
Een van de trucs is de volgende: bij de grote toeristische trekpleisters zoals het Grand Palace, de beroemde Wat Pho of een nationaal 
park staat een officieel uitziende gids of zogenaamde medewerker op je te wachten. Hij vertelt je dat de attractie helaas gesloten is, 
meestal wegens een ‘Buddhist Day’, of een andere aannemelijke klinkende reden zoals overlast door malariamuggen. Maar dan is er 
altijd een tuk-tuk in de buurt die je wel ergens anders naar toe wil brengenen. Voor weinig geld een leuke rondrit. 
 
Als je door de hitte vermoeid bent kun je soms niet ontsnappen aan de Thaise overtuigingskracht die je totaal overdondert. En voordat 
je het weet scheur je langs souvenirwinkels, sieradenshops en kledingzaken, waar je bijna gedwongen wordt om iets te kopen. En je 
bent altijd te duur uit. Want de chauffeur, de behulpzame gids en de winkelier moeten eraan verdienen. De tip is dan ook: negeren, 
doorlopen naar de ingang en zelf kijken of die geopend is en daar je entreekaartje kopen. Want de kaartjes die buiten worden 
aangeboden zijn duurder of nep. 
 
En niet alleen als je naar iets toeristisch wilt kan het mis gaan. Als je bijvoorbeeld van het station naar je hotel wilt presteren ze het om 
ergens anders langs te rijden voor hun commissie. Gewoon blijven zitten en eisen dat men je naar de opgegeven bestemming brengt 
voor hetzelfde afgesproken bedrag.  
 
Voor langere afstanden is de driewieler eigenlijk ongeschikt. Als passagier heb je geen uitzicht behalve asfalt, autowielen, de rug van 
de chauffeur en je ademt uitlaatgassen in. Omdat er geen meter is moet je steeds weer onderhandelen over de prijs. Met als gevolg dat 
het tarief meestal hoger is dan met de taxi die sneller, comfortabeler en vooral veiliger is. 
 
Bron: http://www.hieristhailand.nl/tuk-tuk-oplichting-in-thailand/ 
 

mailto:beleef@afs.org
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9. Onze nieuwe sponsor ‘Let’s go Bananas’ geeft aan Thaivlacleden een korting van 10% 
 

Als een Antwerpenaar zondags een wandeling door de stad maakt, is de kans groot dat hij een bezoek brengt aan de Hoogstraat, 
zeker wanneer zijn echtgenote of vriendin hem vergezelt. De straat loopt, evenwijdig met de Schelde, van de Grote Markt naar de Sint-
Jansvliet, waar de toegang tot de voetgangerstunnel zich bevindt. Het is niet alleen een van de oudste straten van de stad, maar 
bovendien is ze ook autovrij. En… wat haar vooral zo aantrekkelijk maakt voor dames, is dat in tegenstelling tot de andere zaken in de 
stad, de winkels in de Hoogstraat open zijn op zondag.  
 

    
 

Een van de winkels waar bijna alle dames - heren zijn natuurlijk ook welkom - een bezoek aan brengen is ‘Let’s go Bananas’, de 
gekende zaak voor kleding en accessoires in de Hoogstraat 23 te 2000 Antwerpen. Ze is alle dagen open van 11.00 tot 18.00 uur 
en er is keuze voor iedereen. Zo is er kledij voor dames, heren en kinderen. 
 

   
 

Doordat de zaakvoerders Frank en Marc respectievelijk een student en een oud-student zijn van onze Thaise taallessen, wilden zij iets 
extra doen voor onze Thaivlacleden. Zo krijgen deze op vertoon van een geldige lidkaart maar eventjes 10% korting op hun 
aankopen. De korting is wel niet verenigbaar met andere promoties. Meer informatie over de zaak vind je door op hun Facebookpagina 
https://www.facebook.com/letsgobananasfashion/ te klikken. Het telefoonnummer is 03-232 93 33.  
 

  
 

https://www.facebook.com/letsgobananasfashion/


10. Het regenseizoen in Thailand 
 
Het regenseizoen in Thailand loopt, afhankelijk van waar men zich bevindt, grofweg van juni-
juli t/m oktober-november. Het weer wordt dan gedomineerd door de zuidwest moesson. In 
oktober valt gemiddeld de meeste regen in Thailand.  
 
Er zijn echter regionale verschillen. De oostkust (Koh Samui) heeft bijvoorbeeld minder last 
van de moesson dan de westkust (Phuket). 
 
Reizigers en toeristen die een vakantie naar Thailand plannen willen graag weten wanneer 
het regenseizoen in Thailand aanvangt. Begrijpelijk want als je uit Nederland of België komt 
heb je meestal wel genoeg regen gezien en wil je vooral een strak blauwe lucht met een 
uitbundige zonneschijn. 
 
Thailand heeft een tropisch klimaat dat echter beïnvloed wordt door moessonwinden uit het 
zuiden en het noorden. Je kunt het hele jaar door in Thailand reizen, ook al zijn er seizoenen 
die het weer beïnvloeden. Thailand kent er drie:  
 

Maart – juni: het hete seizoen (zomer) met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheidsgraad. 
 

Juni – oktober: het regenseizoen met meer neerslag dan in de andere seizoenen, de regenbuien zijn vaak kort en hevig. 
 

November – februari: het droge seizoen (winter). Vooral deze periode wordt gezien als de meest ideale periode om Thailand te 
bezoeken, want de kans op regen is zeer gering, de temperatuur is aangenaam en de luchtvochtigheid is lager. 
 

Even een korte samenvatting: 
 

De gemiddeld laagste dagtemperatuur in Thailand is 20°C, de gemiddeld hoogste temperatuur is 37°C. April is de heetste maand, dan 
kan het 40 graden of meer worden. Desondanks kan het leuk zijn om in deze maand naar Thailand te reizen om bijvoorbeeld Songkran 
(Thaise Nieuwjaar en waterfeest) mee te maken. Enige verkoeling, bijvoorbeeld aan zee, is wel aan te raden. 
 

In de winter kan het vooral in het noorden en noordoosten ‘s avonds en ‘s nachts koud worden. Gemiddeld is het ‘s nachts een graad of 
15, maar lager kan ook. Een sweater of jacket is dan aan te bevelen. Als de zon opkomt, is het snel weer 30 graden of meer. 
 

De beste reistijd naar Thailand is november t/m februari. De wintermaanden brengen de koelste dagen. Het regent het minst en het is 
niet zo benauwd. Er zijn leuke Thaise festivals die toeristen kunnen bezoeken zoals Loy Krathong, vermoedelijk het mooiste feest in 
Thailand. Deze periode is echter ook het hoogseizoen in Thailand. Dat betekent meer drukte en hogere prijzen voor accommodaties. 
 

Voor strandliefhebbers is er goed nieuws. De twee kustlijnen van Thailand hebben verschillende regenseizoenen, waardoor toeristen 
vrijwel het hele jaar door kunnen genieten van zonnige stranden.  
 

De kust van de Andaman zee of de westkust (Phuket, Krabi, en de Phi Phi eilanden) staan onder invloed van de zuidwest moesson. 
Van april tot oktober brengt deze (soms) zware stormen, terwijl op de stranden aan de Golf van Thailand of de oostkust (Koh Samui, 
Koh Phangan en Koh Tao) de meeste regen valt tussen september en december. 
 

Voordelen van reizen in het regenseizoen 
 

Het positieve aan een vakantie in het regenseizoen is dat er in deze periode minder toeristen zijn en de hotelprijzen een stuk lager 
liggen. Dat betekent dat je in deze periode een goede accommodatie kunt vinden tegen een redelijke prijs.  
 

Daarnaast zijn flora en fauna op zijn best. Het is echter belangrijk om goed voorbereid op reis te gaan. Hier zijn enkele dingen die je 
moet weten voordat je je reis gaat maken. 
 

Als je een bezoek brengt aan Thailand tijdens het regenseizoen regent het niet non-stop. Hoewel het elke dag kan regenen, regent het 
vaak bepaalde periodes van de dag. Meestal is er wel een zware regenbui rond de middag waarna de hemel weer snel openbreekt. 
Vaak duurt een regenbui 1 of 2 uur. 
 

Houd in de regenperiode wel rekening met eventuele overstromingen. Het komt elk jaar voor, vooral in Zuid-Thailand richting de 
Andamanse zee. De overstromingen kunnen er voor zorgen dat lokale bewoners hun huizen dienen te verlaten. We geven je de raad 
het weerbericht goed in het oog te houden. 
 

Wanneer je je koffers pakt is het aan te raden om watervriendelijke schoenen mee te nemen die een goede grip hebben tijdens 
jungletrekkingen of wandeltochten. 
 

Vermijd het dragen van jeans aangezien het daar te warm en te vochtig voor is. Draag lichtgewicht sneldrogend materiaal dat 
comfortabel en koel aanvoelt. Zelfs tijdens het regenseizoen zijn de temperaturen vrij hoog. 
 

De beste plaatsen om te bezoeken tijdens het regenseizoen zijn Koh Tao, Koh Pha Ngan of Samui. Ze krijgen veel minder regen dan 
de rest van het land. Ook het noorden en centraal Thailand zijn redelijk stabiel. Er wordt wel aangeraden de Andamanse zee te 
vermijden in deze periode. Vrouwen dragen best geen witte kleding. Je weet maar nooit wanneer een regenbui je kleding doorzichtig 
maakt en je er uitziet als een ‘Miss wet t-shirt’. Misschien leuk voor de mannelijke toeristen maar minder leuk voor de dame in kwestie. 
 

Wees vooral voorzichtig bij het lopen door ondergelopen straten. Trottoirs en straten hebben veel kuilen wat voor gevaarlijke situaties 
kan zorgen. Bescherm ook uw camera en telefoon met een waterdichte cameratas of plastieken zak die je altijd binnen handbereik 
hebt. 
 
Bronnen:  http://www.thailandblog.nl/weer-en-klimaat/thailand-regenseizoen/ 

 

http://blog.bezoekthailand.nl/wat-u-moet-weten-wanneer-u-thailand-het-regenseizoen-bezoekt/ 
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11. Boek uw vakantie bij Adventures Globe! 
 

 

Ontdek de wereld op uw eigen manier. Daar staat Adventures Globe voor! We richten ons op 
diverse reisbestemmingen en reistypen waarbij de reisbeleving van onze klanten altijd centraal staat. 
Iedere reis is een unieke belevenis voortkomend uit hoe u de vakantie beleeft en de wereld ontdekt, 
of het nu gaat om een spannende rondreis, een reis vol natuur en culturele ontdekkingen of een 
ontspannen strandvakantie. Daarom hanteert Adventures Globe het concept 'reizen zoals u dat wilt’. 
Persoonlijk advies gebaseerd op deskundigheid en ervaring vormt daarvoor de basis. We werken 
samen met de beste lokale partners en kunnen daarom het meest uitgebreide assortiment 
aanbieden tegen de beste prijs. In ieder land waar u reist, bieden we u het programma en de 
begeleiding die u wenst.  
 

Voor meer informatie kijkt u op onze website www.adventuresglobe.nl of stuurt u een mailtje naar 
info@adventuresglobe.nl. U kunt ook bellen naar het telefoonnummer +31 10 750 9858. 

 

12. Op 4 en 5 juni 2016 vindt ‘Groetjes uit Thailand’ opnieuw plaats in Almere (Flevoland) 
 

Op zaterdag 4 (van 10.00 tot 21.00 uur) en zondag 5 juni 2016 (van 10.00 tot 20.00 uur) heeft de zevende editie plaats van het 
‘Groetjes uit Thailand’ Festival in Flevoland. Ditmaal heeft het echter plaats op een nieuwe locatie, namelijk het TMG partycentrum 
op de Sumatraweg 22 te 1335 JM Almere, waar de festiviteiten onder alle weersomstandigheden kunnen plaatsvinden.  
 

De nieuwe locatie is zowel met het openbaar vervoer als met de trein prima bereikbaar en beschikt over vele gratis parkeerplaatsen. 
De toegang is zoals steeds gratis.  
 

In en rond de nieuwe locatie heeft de Thaise gemeenschap opnieuw alles uit de kast gehaald om bezoekers te laten genieten van de 
Thaise cultuur, keuken en sfeer, met onder meer stands en talloze optredens.  
 

Het thema voor dit jaar is ‘Thai Food: proef de verrukkelijke smaken van Thailand’. Tijdens het festival brengen meer dan 20 
standhouders het beste wat Thailand op culinair gebied heeft voortgebracht.  
 

Daar het festival in zeer sterke mate afhankelijk is van de inkomsten uit de verkoop van drank op de festivallocatie, is het niet 
toegestaan om zelf etenswaar of drank mee te nemen. Alleen dan kunnen de organisatoren ook volgend jaar een gratis festival 
aanbieden. Houdt er dus rekening mee dat de beveiligingsmedewerkers het recht hebben om in geval van twijfel uw tas te controleren. 
‘Groetjes uit Thailand’ dankt u bij voorbaat voor uw begrip hiervoor! 
 

Meer informatie vind je op de website http://www.groetjesuitthailand.nl/. Geniet die dagen met de ganse familie van de Thaise 
gastvrijheid! 
 

  
 

13. ‘Aziatische Thaise Markt’ op zaterdag 11 juni 2016 te 9060 Zelzate (Oost-Vlaanderen) 
 

Op zaterdag 11 juni 2016 heeft er van 10.00 tot 20.00 u een Aziatische Thaise Markt plaats op de Grote Markt te 9060 Zelzate, met 
een optreden van de Thaise dansgroep Thai Esaan Entertainment uit Nederland.  
 

http://www.adventuresglobe.nl/
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14. Songkran Ceremonie op zondag 3 april 2016 te 1410 Waterloo (Waals-Brabant) 
 

Op zondag 3 april 2016 had bij Wat Thai Dhammaram, Chaussée de Louvain 71 te 1410 Waterloo, een Songkran Ceremonie 
plaats. Het was de eerste van een aantal Songkran (Thais Nieuwjaar) vieringen die in april wekelijks zouden plaats vinden in de een of 
andere tempel of feestzaal in de Benelux.  
 

   
 

Zoals het de gewoonte is bij een boeddhistische viering werd er voedsel verstrekt aan de monniken (foto’s boven) en het zou ook geen 
echt Thais feest zijn indien men er geen voedsel kon kopen om ter plaatse te verorberen of mee naar huis te nemen (foto’s onder) 
 

   
 

Wat op een Thais feest ook niet mag ontbreken zijn Thaise dansen. Aan Thaise danseressen was er die dag dan ook geen gebrek. 
 

   
 

Natuurlijk was er ook een Missverkiezing (foto onder). Zo te zien deden er heel wat mooie Thaise dames mee en was het een hele 
karwei om de mooiste er uit te halen. Het was echter de jongste deelneemster die het kroontje en de beker zou winnen (zie foto’s op de 
volgende pagina). 
 

 



 

  
De winnares van de Missverkiezing met een aantal van haar sympathisanten 

 

Ook Elisa, de dochter van onze vrienden Chris en Wandee uit Vlaams-Brabant, was van de partij en bracht de parasoldans die ze op 
23 januari op de nieuwjaarsreceptie van Thaivlac had gedanst. Ook hier genoot ze heel wat bijval. 
 

    
Elisa tijdens haar optreden (foto’s Facebook) 

 
Tot slot nog enkele foto’s van danseressen waaronder een van het jongste en leukste kandidaat-danseresje (foto rechtsonder). 
Momenteel is ze nog wat jong om solo op te treden, maar de lieveling van het publiek is ze al. 
 

   
Danseres Julie Danseres Kan (met de vele armen) Een toekomstig danseresje 

 
Foto’s: Mario Dours en Luka 
 



15. Word klant bij onze sponsors! (deel 1) 
 

 

RaanAsia is een conceptwinkel in Aziatische voeding, groenten en non-food, 
gelegen te 8000 Brugge (Sint-Pieters), Oostendsesteenweg 135. Men vindt 
er allerlei originele voedingsproducten uit Thailand (hun specialisatie), de 
Filippijnen, Japan, China, Maleisië, India, Indonesië, Vietnam, Laos, Korea, 
Singapore, Hong Kong, Sri Lanka, enz. RaanAsia streeft naar een compleet 
assortiment met prijzen die gemakkelijk de concurrentie aankunnen. Meer 
informatie over RaanAsia vind je op de website www.raanasia.be.  

 
 

 

Bezoekers van Thaise markten en festivals in België en Nederland zijn haar al regelmatig 
tegengekomen. In haar stand of kraam kan je terecht voor allerlei oosterse hebbedingentjes, zoals 
fantasiejuwelen, handtassen, kleding, decoratieve voorwerpen, enz. Alles wordt rechtstreeks 
ingevoerd vanuit Thailand zodat Nattaya haar waren aan zeer scherpe prijzen kan aanbieden. 
Tenzij Nattaya die dagen op een Thaise markt staat, kan je ook terecht in haar winkel in de 
Kerkstraat 1 te 1560 Hoeilaart. Hij is open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 u. tot 18.00 u. 
Voor meer informatie, bezoek haar website www.nattaya-boutique.com of bel naar 00 (32) 2 304 
68 80 (winkel) of 00 (32) 487 340 162 (gsm). Haar e-mailadres is nattaya79@hotmail.com. 

 

 

 

Siam Olie, ook wel ‘de gouden vloeistof met het groene dopje’ genoemd, is een zeer veelzijdig 
product. Zo is Siam olie niet alleen ideaal als massageolie, maar is het ook geschikt voor de 
huidverzorging en kan het worden gebruikt bij huidaandoeningen.  
 

Als geen ander volk ter wereld kennen de Thais immers de kunst van de massage en weten ze dat 
Siam Olie hen hierbij kan helpen. De olie vergemakkelijkt niet alleen het glijden van de handen over 
de huid maar geurt ook prettig. De etherische extracten van lotusbloesem en jasmijn hebben een 
ontspannende werking, waardoor de huid fris en zacht aanvoelt.  
 

Ook voor huid-, gezicht- en haarverzorging is Siam Olie geschikt voor het hele lichaam, vooral als 
bodylotion na bad, zon of zonnebank. De olie wordt gemaakt op basis van amandelolie en Aloë Vera 
met daaraan toegevoegde extracten van lotusbloesem en jasmijn. Siam Olie verzorgt en voedt de 
huid en wordt onmiddellijk opgenomen waardoor ze niet vettig aanvoelt. Wil je meer weten over 
Siam Olie ga dan eens kijken op hun website www.siamolie.be langs waar je de olie kan bestellen. 
Eventuele vragen mail je naar info@siamolie.be. 

 

 

Op de Kuringersteenweg 82 te 3500 Hasselt bevindt zich Thai Supermarket. 
Dit is een supermarkt die zich toespitst op Thaise producten voor liefhebbers 
van de Thaise keuken en avontuurlijke zielen die op culinair gebied iets nieuws 
willen ontdekken. Neem eens een kijkje in hun ruim assortiment. Je zult er altijd 
met een glimlach geholpen worden en een antwoord krijgen op al jouw vragen. 
Meer informatie vind je op hun website www.thaisupermarket.be.  

 

 

Isaan Thai café, karaoke en lounge is een klein maar knus en modern café in de 
Breydelstraat 26 te 2018 Antwerpen. Gelegen tussen het Centraal Station, de 
Franklin Rooseveltplaats en Chinatown, bevindt het zich echt in hartje Antwerpen. In 
dit veelzijdig café kunt u zowel lekker aan de bar hangen, als gezellig in de lounge 
hoek zitten. ’s Avonds verandert het café in een karaoke lounge waar u een liedje 
mee kan zingen in het Engels of het Thai. Iedere vrijdag en zaterdag hebben ze er 
een Thaise en Belgische DJ die er met de juiste muziek weer een groot feest van 
maken. Soms zijn er gastoptredens van Thaise zangers of andere activiteiten. Het 
café is alle dagen, behalve zondag, open van 2 uur ’s middags tot diep in de nacht. 
Meer over Isaan Thai café vind je op hun website www.isaanthaicafe.be, die zowel 
in het Nederlands, Thai als Engels is. Het e-mailadres is info@isaanthaicafe.be.  

 
 

 

Huur in vertrouwen een prachtig nieuw luxe vakantieappartement in Phuket in het zuiden van 
Thailand op slechts 700 meter van het mooie strand van Patong Beach. De eigenaars ervan, 
Bert en Kim van Hees, spreken beiden Nederlands. Het vakantieappartement bevindt zich in 
‘The Haven Lagoon’ in een rustige zijstraat op 75 meter van de hoofdstraat naar het centrum. 
Als huurder mag je gratis gebruik maken van de fitnessruimte, het zwembad en de overdekte en 
bewaakte parking. Op hun website www.vakantiehuisphuketthailand.nl vind je alle nodige 
informatie. Je kan Bert en Kim ook contacteren via een mailtje naar gvhees@hetnet.nl of een 
telefoontje naar 00 31 (0)6-2277 1029.  

 

 

Dasy Design International Co., Ltd. is een toonaangevend bedrijf dat niet 
alleen kwalitatief hoogstaande merken nagellak, kunstnagelproducten en spa 
producten importeert, maar daarnaast ook een opleidingscentrum heeft. 
Hier worden door internationaal gecertificeerde docenten cursussen 
verzorgd van het niveau van beginner tot opleider en dit zowel in het Thai als 
in het Engels. Dasy Design vind je in Thailand op het adres Sukhumvit Villa, 
28/20 Sukhumvit Rd. 36, Klongton Klongtoey, 10110 Bangkok, Thailand. 

 

Het telefoonnummer is +66-22 58 22 68. Meer informatie vind je op hun tweetalige (Engels en Thai) website www.dasydesign.com. 
Klik ook op www.facebook.com/dasydesigninternational om hun Facebookpagina te bezoeken. 
 

 

 

Goed nieuws voor onze leden en lezers! Zij krijgen nu 10% korting (in plaats van 5%) 
wanneer ze bij Paradise Bungalows, 98/12 Moo 4 Kae Bae, Koh Chang, Trat 23170, 
een bungalow online boeken via de website www.paradisebungalows.net. Ze dienen 
wel eerst een mailtje te sturen naar info@paradisebungalows.net waarna ze een 
"corporate/promotie code" per mail teruggestuurd krijgen die ze moeten invullen in het 
boekingsprogramma. Voor foto’s zie https://www.facebook.com/paradisebungalows.  
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mailto:gvhees@hetnet.nl
http://www.dasydesign.com/
http://www.facebook.com/dasydesigninternational
http://www.paradisebungalows.net/
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16. Geloof het of niet, believe it or not 
 

Van januari 2008 t/m december 2010 ben ik redacteur geweest van ‘Sawasdee’, het prachtige driemaandelijkse ledenblad van de vzw 
Thaibel dat toen op papier en in kleur verscheen. Een kostelijke zaak, vandaar dat het blad enkel naar leden, sponsors en bijzondere 
geadresseerden zoals de Thaise ambassade in Brussel, werd verstuurd.  
 

Ik heb destijds in het blad heel wat reportages en verhalen geschreven, meestal onder de pseudoniemen ‘GeeTwee’ of ‘ErGee’. Ook al 
zijn die reportages een aantal jaren oud, sommige zijn nog altijd de moeite waard om te lezen. Om dit te bewijzen volgt hieronder een 
lichtjes aangepaste versie van ‘Geloof het of niet, believe it or not’, een verhaal dat in januari 2010 in het ledenblad verscheen.  
 

De kans is groot dat sommige lezers het verhaal niet zullen geloven. Dat is hun goed recht, er zijn nu eenmaal ‘believers’ en ‘non-
believers’ in deze wereld. Zelfs onder de apostelen van Christus was er een ‘ongelovige Thomas’. Het enige wat ik kan zeggen is, dat 
al wat ik hier ga vertellen de waarheid is en ik het samen met anderen heb meegemaakt tijdens een bezoek aan Thailand in december 
2009. Vraag me echter geen verklaring van al wat ik gehoord of gezien heb. Ik ben slechts een reporter die een waarheidsgetrouw (!) 
verslag heeft gemaakt van wat er zich op 15 en 19 december 2009 heeft afgespeeld op twee verschillende locaties in de omgeving van 
Bangkok. Op sommige cruciale momenten heb ik bewust geen foto’s genomen, gewoon omdat ik het ongepast vond en het een gebrek 
aan respect zou betekenen tegenover bepaalde personen. Uiteindelijk was ik een Sawasdee-reporter en geen paparazzo. 
 

Telkens mijn echtgenote Lamphan (khroe Oua) en ik met vakantie zijn in Thailand, 
krijgen we er het gezelschap van onze Thaise vriend Noy. We hebben Noy voor 
het eerst ontmoet in 1998 in België toen wij zijn gids waren in Antwerpen en 
Brugge. Het jaar nadien hebben we hem terug ontmoet in Bangkok en sindsdien is 
onze vriendschap gebleven en hebben we dank zij hem al vele plaatsen in 
Thailand bezocht waar menig farang nog nooit van gehoord heeft. Ook dit keer 
kwam hij weer met iets speciaals op de proppen: hij wou ons meenemen naar een 
tempel in Bangkok waar een ceremonie zou plaatsvinden waarbij de geest van een 
overleden Thaise prins zou spreken via een medium.  
 

De prins in kwestie is de 28ste zoon van Koning Chulalongkorn (Rama V) en hij is 
gekend onder twee namen, namelijk “Prins Apakornkhietiwong Chumporn Ket 
Udomsak” (afgekort Prins Apakorn) en “Admiraal Abhakara Kiartiwongse, Prins 
van Chumporn”. Hij werd geboren op 19 december 1880 en studeerde in het 
Grand Palace in Bangkok waar hij ondermeer Engelse les kreeg.  
 

Op 1 december 1892 stuurde zijn vader hem naar Groot-Brittannië om er een 
marine opleiding te krijgen. Nadat hij in 1900 afstudeerde werd hij bevorderd tot 
Lieutenant Junior Grade. Later werd hij bevelvoerder op de HTMS 
Maruthawasitsawat. Op 16 september 1901 werd hij Deputy Commander op het 
Navy Department waar hij de Thaise marine herstructureerde en moderniseerde.  
 

Prins Apakorn studeerde ook medicijnen, vooral kruidengeneeskunde. Hij 
gebruikte zijn kennis voor de behandeling van patiënten van alle klassen en 
nationaliteiten. Op 19 mei 1923 overleed hij op 42 jarige leeftijd aan hoge koorts 
ten gevolge van een griep. De Thais beschouwen hem als “The Father of the Thai 
Royal Navy” en hebben 19 mei, de dag van zijn overlijden, uitgeroepen tot 
‘Apakorn Day’.  

 
Beeld van Prins Apakorn (foto Internet) 

 

Veel Thais vonden dat hij bovennatuurlijke gaven bezat waardoor ze hem gingen beschouwen als een van de “108 godheden in de 
hemel”. Hij wordt nog steeds gerespecteerd door alle lagen van de bevolking. Sommige Thais bidden tot hem voor de vervulling van 
hun wensen. Zo werd er o.a. voor de prins een heiligdom, het Prince Abhakara Shrine (zie onderstaande foto), opgericht te 
Bangkhunthian, Bangkok. Ook vindt men verscheidene standbeelden van hem in het land, waaronder een in Pattaya.  
 

 

De tweede persoon in het verhaal is khoen Withuphol (spreek uit: 
Withoephon) Phayakkhachart, een Thais medium. Toen hij jong was, had hij 
een zwakke gezondheid. Hij mediteerde echter veel en tijdens een van zijn 
meditaties kreeg hij een visioen waarin hem werd gemeld dat hij moest bidden 
tot de overleden Prins Apakorn.  
 

Thaise mensen hebben nu eenmaal een grote verering voor hun vorsten. Dit 
geldt niet alleen voor de huidige vorst, maar ook voor zijn voorgangers. Je ziet 
dan ook regelmatig Thais hun respect betuigen of bidden voor een beeld van 
Rama V of, verder in de geschiedenis, van Naresuan de Grote, de prins die in 
1591 in een persoonlijk duel op de rug van een olifant de Birmese kroonprins 
Minchit Sra versloeg. Zij geloven dat de geest van de overleden vorsten hen 
kan helpen.  
 

Volgens onze vriend Noy, die een believer is en al jaren dergelijke 
ceremoniën bijwoont, ons vertelde, zou de geest van Prins Apakorn via khoen 
Withupol spreken. Om de geest van een overleden persoon met de levenden 
in contact te brengen is er een medium nodig dat gevoelig is voor signalen 
van ‘Gene Zijde’.  
 

Je kunt het vergelijken met radiosignalen. Als je in België of Nederland een 
Thaise zender wilt ontvangen, volstaat een gewone radio niet. Ook al zijn de 
radiosignalen er, de radio kan ze niet ontvangen. Gebruik je echter een 
wereldontvanger die over een korte golf band beschikt, dan kan je, mits je op 
de juiste frequentie afstemt, de Thaise radiozender wel horen. Hetzelfde 
principe geldt voor een medium. Enkel zij die over bijzondere gaven 
beschikken kunnen signalen van ‘Gene Zijde’ opvangen.  Het Prince Abhakara Shrine (foto Internet) 

 



Dinsdag 15 december 2009 / 2552 
 

Rond 17 uur kwam Noy ons met zijn wagen ophalen om naar het Prince Abhakara Shrine te rijden waar de ceremonie zou 
plaatshebben. Na een rit via de snelweg en nog een rit door allerlei straten, kwamen we aan het heiligdom dat zich in de nabi jheid van 
enkele appartementsgebouwen bevond. De parking was al zo goed als vol toen we arriveerden. Het eerste wat me opviel was dat er op 
de zijgevel van het heiligdom een beeld van de hindoegod Ganesha was aangebracht. Toen ik het plein voor de tempel betrad, dacht ik 
eerst in een hindoetempel te zijn beland. Er stonden beelden van Brahma, Shiva, Parvati en Ganesha. Andere beelden, zoals die van 
twee witte olifanten, twee koeien en een tijger, deden me nog meer aan Indië denken. Er waren ook beelden uit de Thaise mythologie 
aanwezig, zoals dat van de Godin van de Aarde en van een Yak, de Thaise reus die als tempelwachter dient. Er lag ook een groot 
zilverkleurig scheepsanker op het plein, vermoedelijk een verwijzing naar het admiraalsverleden van Prins Apakorn.  
 

  

Shiva, Ganesha en Parvati Een van de witte olifanten 
 

Ik merkte op dat, op een paar uitzonderingen na, de meeste aanwezigen in het wit waren gekleed. Ik viel dus twee keer op, ten eerste 
als farang en ten tweede door mijn gekleurde kleding. Dit was echter geen probleem. Ik ben nog nooit op een plaats geweest waar je 
zo vriendelijk door de aanwezigen werd onthaald als hier. Iedereen lachte naar mij of gebaarde dat ik ergens mocht gaan zitten. Al was 
ik een vreemde eend in de bijt, ik voelde me er zeker niet ongewenst.  
 

   
Foto van Rama V en prins Apakorn De gelovigen wachten op de komst van khoen Withupol Beeld van Brahma 

 

De volgelingen, zoals ik ze maar zal noemen, zaten op stoelen of op een tapijt op de grond. In het midden van het plein stonden er 
tafels met erop allerlei bai sri’s, een soort van bloemstukken die voor een groot deel zijn gemaakt uit gevouwen bananenbladeren. Mijn 
echtgenote nam, samen met onze vriend Noy, ergens op een trede plaats aan de ingang van het plein. Daar het nog licht was, besloot 
ik verder te gaan en zoveel mogelijk foto’s te maken met mijn digitale compact camera.  
 

  



Ik wandelde rustig rond, nam foto’s en kwam aan de plaats waar khoen Withupol intussen had plaatsgenomen in zijn zetel. Toen hij me 
zag sprak hij me vriendelijk aan in het Engels en stelde de klassieke vraag: “Where do you come from?”. Ik antwoordde hem dat ik uit 
België kwam en getrouwd was met een Thaise. Toen ik hem vroeg of ik een foto van hem mocht maken, antwoordde hij echter: “Nu 
niet, later wel” en wenste me een prettige avond. Ik wandelde verder en besloot een plaats uit te kiezen waar ik een goed zicht zou 
hebben op het ganse gebeuren. Alle stoelen waren echter volzet en ik besloot dan maar om op het einde van de rij plaats te nemen op 
de grond. Toen khoen Withupol echter zag dat ik op de grond zat, gaf hij een van zijn medewerkers de opdracht een stoel voor mij te 
zoeken. Die was er niet meer maar men vond wel een houten krukje waar ik kon op zitten.  
 

  
Het gamelanorkest Khoen Withupol in zijn zetel met op de voorgrond de bai sri’s  

 

Op het terras van het heiligdom zat er een gamelanorkest dat de ganse tijd voor de muzikale achtergrond zorgde. Ik moet eerlijk 
zeggen dat ik, sinds ik in Indonesië ben geweest, van dit soort muziek houd. Ze heeft iets mythisch en men kan het ritme ervan 
opdrijven tot ongekende hoogten. Het was dan ook de ideale muziek voor wat er later zou gebeuren. 
 

  

Wierook was er genoeg, zelfs een beetje te veel Onze vriend Noy steekt enkele wierookstokjes aan 
 

Khoen Withupol zat nog steeds in zijn zetel terwijl er een lange rij volgelingen naar hem kwam om hem respect te betuigen en met hem 
te praten. Ik weet nu niet of het Prins Apakorn was die zogezegd door hem sprak of het medium zelf. Hij was in ieder geval heel 
vriendelijk en luisterde aandachtig naar de vragen. Tijdens de gesprekken dronk hij voortdurend whisky en rookte hij sigaren die, 
doordat hij soms te lang sprak, regelmatig terug moesten worden aangestoken door zijn medewerkers. Toch leek hij niet dronken te 
worden van de whisky. Vele volgelingen waren intussen begonnen met het aansteken van wierookstokjes. Ook al speelde alles zich af 
in open lucht, toch vond ik dat er te veel wierookgeur rond het plein hing.  
 

  



De zon was intussen ondergegaan maar enkele grote schijnwerpers zorgden voor de nodige verlichting. Khoen Withupol begon thans 
met het opzeggen van korte zinnen in het Sanskriet, of was het Pali, die door de aanwezigen werden herhaald. De bai sri’s die door de 
volgelingen waren meegebracht of aangekocht, werden nu van de tafels genomen en door de vrouwen op hun schoot gezet. Het 
gamelanorkest begon met het spelen van een lied dat, zo vertelde men mij later, “Calling the Gods” heette. Hun muziek werd alsmaar 
sneller terwijl het plein zich meer en meer vulde met de reuk en de rook van de wierook. Steeds sneller en sneller speelde het orkest en 
ik zag dat er iets scheen te bewegen tussen de massa. De vrouwen sloten hun ogen en zette de bai sri op hun hoofd, zoals vrouwen in 
Bali dit doen met manden fruit die ze moeten vervoeren. Het orkest verhoogde het ritme van de muziek en de wierook drong nog dieper 
in je neusgaten. 
 
Khoen Withupol zat niet meer in zijn zetel maar was gaan rechtstaan en dirigeerde als een orkestleider het hele gebeuren. De muziek 
ging nog sneller en doordringender en ik zag dat sommige dames niet meer meester waren over hun lichaam. Met gesloten ogen 
begonnen ze bewegingen te maken met een hand, terwijl anderen dan weer hun voeten bewogen. Het was of een onzichtbare kracht 
hen gebood om te dansen, wat ze later ook zouden doen. Ik keek gefascineerd toe en vroeg me af of dit nu echt of fake was.  
 

  
Terwijl khoen Withupol recht staat in zijn zetel  
houden de vrouwen de bai sri op hun hoofd  

De dames hebben nu de bai sri op hun hoofd gezet  
en geraken stilaan in trance 

 
Plots voelde ik dat iemand mijn rechterhand vastgreep en er hard in kneep. Het was een Thaise dame die een tijdje eerder als 
voorlaatste van de rij naast mij was komen zitten toen er een andere Thaise dame deze plaats verliet. Doordat ze niet in het wit was 
gekleed, was ze vermoedelijk geen believer. Ze bleef mijn hand vasthouden en er in knijpen, zoals een drenkeling ergens houvast 
zoekt bij een stuk wrakhout. Ik was de andere dames onmiddellijk vergeten en concentreerde me enkel op haar. Het was een niet 
onaardige dame van ongeveer middelbare leeftijd.  
 
Plots, alsof ze het hele gebeuren wilde ontvluchten, stond ze op en wou ze zich in de richting van een bijgebouwtje begeven dat zich 
een tiental meter van ons bevond. Een andere, in het wit geklede dame, die niet had meegedaan aan het dansen, kwam naar ons en 
begon tot haar te spreken. Ze zei dat ze moest blijven zitten en legde een hand op haar schouder om haar te kalmeren.  
 
De Thaise dame hield nog steeds mijn hand vast en ik zag dat ze beefde en de tranen over haar wangen liepen. Intussen waren, naar 
men mij later vertelde, de andere dames aan het dansen gegaan. Doordat de dame naast mij al mijn aandacht opeiste, besteedde ik 
geen aandacht aan wat er zich verder op het plein afspeelde. Stilaan kalmeerde de dame naast mij echter en stopte ook het dansen bij 
de andere dames. Hoewel ik geen direct verband zag tussen Prins Apakorn of het medium, wist ik toch dat hier onverklaarbare dingen 
waren gebeurd. 
 

   
Foto’s genomen binnen in het heiligdom 

 
Die avond was er ook een jonge Thaise dame aanwezig die pas terug was uit Canada, waar ze zes jaar had verbleven. Ze sprak zeer 
goed Engels en had, samen met haar moeder, het hele gebeuren gezien en wou natuurlijk weten wat er gaande was. Ze had met de 
dame gesproken die mijn hand had vastgehouden, evenals met de dame in het wit die haar had aangeraden om te blijven zitten, en 
wou ook met mij een gesprek hebben. Evenals haar moeder droeg ze geen witte kleding zodat ik mocht aannemen dat ze geen 
volgelinge was en ze op een objectieve manier verslag zou uitbrengen.  



 

Wat was er in feite gebeurd? Toen iedereen begon te dansen voelde de 
dame in kwestie dat er iets of iemand bezit wou nemen van haar lichaam 
en haar er wou toe aanzetten om mee te dansen. Ze wou dit echter niet 
toelaten. Ze vond dat ze zich belachelijk zou maken indien ze plots begon 
te dansen en verzette zich er tegen. Toch was de kracht die zich van haar 
meester wou maken niet slecht of negatief. De tranen die over haar 
wangen liepen waren er geen van pijn of verdriet, maar van vreugde. Ze 
wist dat ze iemand zijn hand had vastgehouden, maar wist niet dat het de 
hand van de farang was geweest.  
 

Toen ze wou opstaan om naar het bijgebouwtje te gaan, voelde ze dat ze 
niet op een normale manier kon gaan. Het hele verhaal bevestigde wat ik 
had gezien en waargenomen, alleen wist ik niet welke kracht haar er had 
willen toe aanzetten om plots te gaan dansen. Ik dacht toen aan William 
Shakespeare die meer dan 400 jaar geleden Hamlet tot zijn vriend Horatio 
liet zeggen: “There are more things in heaven and earth, Horatio, than are 
dreamt of in your philosophy”. We zullen het daar maar bij houden.  

 

Verder hebben we nog een bezoek gebracht aan het heiligdom zelf waar we het gelijkvloers en de 1e verdieping verkenden. Op 
sommige plaatsen vertoonde het heiligdom een Chinees tintje. Zo was er ondermeer een Chinese muurschildering en stond er een 
Boeddhabeeld met een swastika (hakenkruis) op de borst, iets wat je wel meer ziet bij Chinese Boeddhabeelden. Toen ik van op het 
balkon naar buiten keek zag ik dat khoen Withupol (of was het Prins Apakorn?) nog steeds bezig was met het geven van goede raad 
aan zijn volgelingen. Na met enige moeite - bij het parkeren van hun auto houden Thais weinig rekening met anderen - van de parking 
te zijn geraakt, bracht Noy ons terug naar ons hotel. Hij liet ons weten dat er op zaterdag 19 december terug iets te doen was omtrent 
Prins Apakorn en khoen Withupol, ditmaal op een andere plaats. Zoiets moet je natuurlijk geen tweemaal zeggen tegen een reporter.  
 

Zaterdag 19 december 2009 / 2552 
 

Ditmaal was het al donker toen Noy ons, samen met Tuy, een vriend van 
hem, rond 19 u kwam ophalen aan het hotel. Deze keer duurde de rit langer 
en was het einddoel een - zo leek het toch op het eerste gezicht - Chinese 
tempel iets buiten Bangkok. Er was meer volk aanwezig dan vorige keer en 
al waren er hier ook personen in het wit gekleed, ze vielen minder op tussen 
de menigte. Opmerkelijk was dat vele dames mooie lange kleren aan 
hadden. Ze droegen niet alleen Thaise, maar ook Chinese, Indische en zelfs 
Tibetaanse kleren. Er waren ook een drietal politieagenten aanwezig.  
 

De grootste verrassing was echter khoen Withupol zelf. Hij was gekleed in 
een uniform van de marine (vermoedelijk een admiraalsuniform zoals Prins 
Apakorn er destijds een had gedragen) en zat op een troon waarvan de 
achterzijde bestond uit van bananenbladeren gemaakte slangen. Een hele rij 
mensen stond aan te schuiven om hem te begroeten. Plots kreeg hij mij in 
het oog, nam een microfoon en zei zodat het iedereen het kon horen: 
“Welkom aan de man uit België”. Hij was me dus nog niet vergeten. 
 

Ik begon eerst wat rond te lopen in de tempel en foto’s te nemen. Een 
digitale camera heeft het voordeel dat je niet op een fotootje meer of minder 
moet zien. Ik had graag een foto genomen van khoen Withupol op zijn 
slangentroon, maar ik beschikte slechts over een compactcamera met een 
kleine telelens. Een goed toestelletje voor zijn prijs maar niet met de 
mogelijkheden van een reflexcamera met verwisselbare lenzen.  
 

Er was echter nog een andere mogelijkheid om zulk een foto te nemen: 
gewoon aanschuiven tussen de Thais zodat ik vlak bij khoen Withupol zou 
komen. Waarom ook niet? Hij scheen me immers sympathiek te vinden. 
Dus… op de knieën aanschuiven tussen de andere Thais en wachten tot het 
mijn beurt was. 

 
Khoen Withupol op zijn slangentroon 

 

 

Als men in Thailand niet te veel wil opvallen, moet men zich gewoon als een Thai 
gedragen. Tijdens het aanschuiven keek ik dan ook nauwkeurig naar wat de Thais 
rondom mij deden.  
 

Toen ik bij khoen Withupol kwam, was hij aangenaam verrast om me te zien. Ik 
maakte een mooie wai en zei dat ik hem kwam groeten en mijn respect betuigen. 
Deze woorden misten hun doel niet. Hij begon onmiddellijk een gesprek met mij in 
het Engels. Hij vertelde wat over mijn vorige leven en zei dat ik veel moest 
mediteren.  
 

Hij had ook een geschenk voor mij (de andere bezoekers hadden niets gekregen). 
Hij gaf me een mooi medaillon met op de voorzijde de beeltenis van Prins 
Apakorn en op de keerzijde een beeltenis van Ganesha, de hindoegod met het 
olifantenhoofd; deze is de god van kennis en wijsheid die hindernissen wegneemt. 
Hij is ook de beschermheilige van reizigers. Voor een reporter de ideale 
beschermgod.  Sommige dames waren heel mooi gekleed 

 

Ik vroeg aan khoen Withupol of ik een foto van hem mocht nemen. “Ja”, zei hij, “maar dan een met u erbij”. Na even aandringen mocht 
ik er twee nemen, eentje van hem alleen en - de gelegenheidsfotograaf heeft het goed gedaan - eentje van ons beiden. Voor ik 
wegging zei hij nog dat het vandaag zijn verjaardag was en vroeg me om ditmaal wat langer te blijven dan de vorige keer. Pas later, 
toen ik aan het schrijven van deze reportage begon, heb ik vastgesteld dat 19 december de geboortedag was van… Prins Apakorn.   
 



  
Khoen Withupol ontvangt de mensen die hem willen spreken Mensen schuiven aan om khoen Withupol te begroeten 

 

Terwijl de mensen bleven aanschuiven om met khoen Withupol te praten, werden er intussen mooie dansen opgevoerd. Het waren 
geen professionele dansers, maar ze hadden wel prachtige en kostbare kostuums aan. Ik maakte eveneens gebruik om de Chinese 
tempel, of was het een tweede Prince Abhakara Shrine, verder te verkennen. Op vele plaatsen trof ik foto’s, schilderijen of beelden aan 
van Prins Apakorn.  
 

  
Noy, khroe Oua en Tuy tijdens het feest Guido toont het geschenk dat hij van khoen Withupol heeft gekregen 
 

Daar de muziek in de tempel meestal te hard stond, nam ik regelmatig mijn toevlucht tot een klein zaaltje waar er airco was. Het was er 
niet alleen fris, maar je hoorde ook niet te veel van het lawaai. Meestal waren er maar enkele Thais aanwezig die, op de grond gezeten, 
met elkaar aan het praten waren. Ik ontdekte dat daar ook de zetel stond waarin khoen Withupol vorige dinsdag had plaats genomen. 
Ik wist toen nog niet dat er zich later in deze kamer iets zou afspelen waarvan maar weinig mensen ooit getuige zijn geweest.  
 

  
 

Om de tijd te doden zwierf ik wat rond in de tempel en op het omringende terrein, waar er enkele verkoopstalletjes stonden. Overal was 
de sfeer opperbest. Iedereen scheen van de avond te genieten. Khoen Withupol had intussen een admiraalshoed opgezet en ontving 
nog steeds mensen.  
 



  
Tijdens het feest werden er prachtige dansen uitgevoerd 

 
Na een van mijn vele rondjes kwam ik terug bij hem terecht en zag dat een mooi geklede dame hem juist verliet. Bij het afdalen van de 
treden moest ze door enkele mensen geholpen worden. Ze knipperde regelmatig met haar ogen en leek zeer verward. Ik zag weer een 
andere dame naar beneden komen die dezelfde verschijnselen vertoonde en ook moest geholpen worden. Ook een derde dame kwam 
strompelend naar beneden en moest ondersteund worden. Ik hield haar speciaal in het oog en zag hoe ze op een stoel op de eerste rij 
ging zitten tussen andere dames met mooie kleren aan. Ze keek verdwaasd en sloot regelmatig haar ogen. 
 

  
Heel wat van de personen op de voorste rijen zouden later gaan dansen  Fontein met beeld van de Bodhisattva Kwan Yin 

 
Het verwonderde me niet dat ik iets later de dames zag opstaan en dansen. Het dansen gebeurde traag en op een vreemde manier. Ze 
strekten hun armen naar alle kanten en hoewel ze meestal hun ogen gesloten hielden, botsten ze niet tegen elkaar aan. In 
tegenstelling tot die dinsdagavond kon ik er ditmaal wel foto’s van nemen.  
 
Plots… Wie zag ik daar zitten op de rand van de fontein waarin het beeld van Kwan Yin stond? Het was de Thaise dame die dinsdag 
mijn hand had vastgehouden. Ze keek rustig, maar ietwat dromerig, naar het ganse gebeuren. Ze had me niet opgemerkt en het leek 
me dan ook het ideale moment om ongezien een foto van haar te maken. Mijn hand ging naar mijn camera en… op dat ogenblik 
veranderde haar gezicht plotseling. Het scheen of er een schok door haar heenging en ze onderhevig was aan hevige stress. Ze stond 
op en liep, of beter, strompelde weg naar het zaaltje met de airco. Ze had moeite om normaal te stappen. Ik besloot haar te volgen. 
Doordat ik al verscheidene keren in dat zaaltje was gaan uitrusten zou mijn aanwezigheid er niet opvallen.  
 

   
Chinees altaar De dames dansten met hun ogen toe, maar botsten niet  Figuur uit de Chinese mythologie 

 



Toen ik het zaaltje betrad zat ze op haar knieën op de grond. Ze had haar handen gevouwen alsof ze leek te bidden. Ik zag hoe haar 
gezicht allerlei uitdrukkingen aannam en de tranen over haar wangen liepen. Volgens wat me vorige keer werd verteld, was de kracht, 
die bezit van haar wou nemen, niet negatief en hoewel ik wat haar overkwam vreemd vond, wist ik dat het geen gevaar opleverde. De 
dame kalmeerde stilaan en bleef in het zaaltje zitten. Ik besloot om hetzelfde te doen.  
 

Na een tijd gingen de deuren ineens open en kwam khoen Withupol, ondersteund door twee van zijn medewerkers, het zaaltje binnen. 
Hij zag er zeer vermoeid uit en werd in de zetel gezet waarin hij vorige dinsdag had plaatsgenomen. Terwijl een derde medewerker de 
gordijnen dichtschoof zodat buiten niemand kon zien wat er binnen gebeurde, begonnen de andere twee met het afnemen van zijn 
degen en met het losmaken van zijn uniform. De enkele Thais die in de kamer aanwezig waren, gingen op hun knieën zitten en 
vouwden hun handen samen. Ik besloot hetzelfde te doen, maar hield tezelfdertijd alles nauwkeurig in het oog. Van het gebeuren een 
foto nemen vond ik echter totaal ongepast. Ik wou het vertrouwen dat khoen Withupol in mij stelde, niet beschamen. 
 

 

Ineens scheen er een stuiptrekking door zijn lichaam te gaan. Hij 
stak zijn armen op een verkrampte, bijna spastische manier in 
de lucht en boog zijn hoofd heel ver naar achter terwijl zijn mond 
zich wijd opende. Het scheen of er ‘iets’ uit zijn lichaam kwam. 
Het deed me een beetje denken aan zo’n Amerikaanse film 
waarbij er een ‘entiteit’ uit een lichaam treedt.  
 

Een weinig later kwam khoen Withupol terug tot rust en werden 
zijn bewegingen opnieuw normaal. Zijn medewerkers deden zijn 
hemd uit, zodat hij enkel nog een lange broek droeg en een wit 
T-shirt met een zwarte tekening er op. Hij maakte enkele kleine 
sprongetjes en zei tot zijn medewerkers dat hij terug in orde was; 
daarna verdween hij door een zijdeur. 
 

Buiten zijn drie helpers, een viertal Thais en ik, was niemand 
getuige geweest van wat er zich had afgespeeld. De eerste 
gedachte die door mijn hoofd ging, was: werd hier een stukje 
toneel opgevoerd of was alles echt? Als het een show was, 
waarom werden dan de gordijnen gesloten? Of was het juist de 
bedoeling dat slechts een paar mensen het mochten zien, die 
het dan ongetwijfeld zouden voortvertellen en zo de mythe nog 
vergroten?  

De gordijnen van het airco-zaaltje waren dichtgeschoven  
zodat niemand kon zien wat er zich binnen afspeelde 

 

Mij leek het dat khoen Withupol geen komedie speelde en er, buiten zijn wil, iets gebeurd was met zijn lichaam. Ik laat de lezer echter 
vrij in zijn oordeel. Geloof het of niet, believe it or not. 
 

We hebben khoen Withupol toen een hele tijd niet meer gezien. Het feest ging verder onder leiding van een jonge man. Na ongeveer 
een uur - Oua, Noy, Tuy en ik zaten toen juist op de grond in de hoofdhal van de tempel, die naast het zaaltje met de airco gelegen was 
- zag ik dat de Thais rondom ons plots op hun knieën gingen zitten en hun handen vouwden. De deur van het airco-zaaltje was open 
gegaan en khoen Withupol, terug gekleed in zijn admiraalsuniform, was naar buiten gekomen. Toen hij mij passeerde, kwam hij plots 
naar mij, boog zich voorover en kneep me vriendschappelijk in de wang. Mijn echtgenote moet nog altijd lachen als ze er aan denkt.  
 

   
Beeld van Prins Apakorn  Ook vuurwerk mocht niet ontbreken op het verjaardagsfeest 

 

Khoen Withupol nam de ceremonie terug over. Nadien waren er nog optredens van khon-dansers en was er ook een mooi vuurwerk. 
Toen we rond 23.00 u weggingen was het feest nog steeds aan de gang. Voor mij was het een verjaardagsfeest om nooit meer te 
vergeten. 
 

Enkele jaren later, toen het verhaal al verschenen was in het ledenblad Sawasdee, ben ik samen met Noy en khroe Oua terug naar het 
Prince Abhakara Shrine geweest om khoen Withupol, die er die dag verbleef, een exemplaar van het blad te overhandigen. We zaten 
toen met een aantal Thais in een speciale kamer waar normaal geen bezoekers zijn toegelaten en er niet mag worden gefotografeerd.  
 

Ook toen heb ik weer eigenaardige zaken meegemaakt. Een ervan had betrekking op mezelf. Khoen Withupol vroeg me of ik hem 
vertrouwde en ik iets durfde doen wat je normaal niet doet. Ik hoefde niets te vrezen. Hij gaf me een klein stukje metaal (ik heb het thuis 
nog liggen) dat me zou beschermen. Uit nieuwsgierigheid heb ik toen de uitdaging aanvaard. Op zijn verzoek heb ik het zelfs een 
tweede keer gedaan, zonder enige lichamelijke schade op te lopen. Hij gaf Oua de toestemming om alles te filmen met haar iPad. 
Spijtig genoeg heb ik er geen foto’s van. Ik ga hier echter niet vertellen wat hij me liet doen. Ik ben echter altijd bereid om dat verhaal 
eens ‘tussen pot en pint’ (een frisdrank is ook goed) te vertellen. Wat je ook over khoen Withupol mag denken, ik vind hem een 
bijzondere man en hoop hem ooit nog eens te ontmoeten.  
 

Het is trouwens niet de eerste keer dat ik in Azië onverklaarbare dingen heb meegemaakt. Het gebeurde twee keer in Myanmar (Birma) 
en één keer tijdens mijn laatste bezoek aan Thailand in 2013-2014. Ik heb altijd getracht om voor wat er toen geschiedde een logische 
verklaring te zoeken - ik ben niet naïef of lichtgelovig wat sommigen misschien zullen denken - maar kon ze nooit vinden.  
 

Foto’s: Guido Goossens 



17. Thaise ‘Au Pair’ voor de opvang van uw kinderen 
 

 

Bent U op zoek naar een Thaise Au Pair voor de opvang van uw kinderen? 
Contacteer dan vrijblijvend ‘Au Pair Sawadee’: contact@aupairsawadee.be. 
 

Are you looking for a Thai Au Pair for taking care of your children? 
Feel free to contact ‘Au Pair Sawadee’: contact@aupairsawadee.be 
 

Etes-vous à la recherche d'une Au Pair Thaï pour la garde de vos enfants? 
Pour tout renseignement: contact@aupairsawadee.be’ 
 

คุณก ำลงัมองหำออแพร์ไทยเพื่อดูแลลกูๆของคุณหรือไม่ โปรดไว้วำงใจตดิต่อกับ ออแพร์สวัสดี 
หำข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ contact@aupairsawadee.be                  Website: www.aupairsawadee.be ออแพร์สวัสด ี

 

18. Wegens het grote succes: verdelers gezocht voor Siam Olie 
 

 

Siam Olie is een zeer veelzijdig product dat niet alleen ideaal is als massageolie, maar ook 
geschikt is voor de huidverzorging. Het kan eveneens gebruikt worden bij huidaandoeningen.  
 
Siam Olie is geschikt voor het hele lichaam, vooral als bodylotion na bad, zon of zonnebank!  
 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat wegens het grote succes Siam Olie wil uitbreiden en 
op zoek is naar verdelers in België en Nederland. Zeer hoge inkomsten mogelijk! 
 
Bent u geïnteresseerd en wil u hierover meer weten, mail dan gewoon naar info@siamolie.be of 
neem contact op via de website: www.siamolie.be. 

 

19. Plaats een advertentie in onze nieuwsbrief en word sponsor van de vzw Thaivlac 
 

 

Wil je ook sponsor worden van Thaivlac en je advertentie in onze nieuwsbrief plaatsen? 
Stuur dan een mailtje naar info@thaivlac.be of telefoneer naar 0495-273.286 (00 32 495 273 286) en 
laat ons weten wat je juist verlangt. 
 

Een volledig standaardpakket kost slechts 150 euro! Voor deze prijs krijg je in onze nieuwsbrief 
een eenmalige reportage van een volledige pagina over je zaak en 13 ‘banners’ met vermelding van je 
logo (of foto), een korte tekst in verband met uw bedrijf, je website en/of e-mailadres. De eerste banner 
verschijnt samen met de reportage, de andere in 12 achtereenvolgende nieuwsbrieven.  

 

Wil je enkel de banner plaatsen, dan betaal je 75 euro en wordt je banner in 12 achtereenvolgende nieuwsbrieven geplaatst. 
Voorbeelden hiervan vind je voldoende in deze nieuwsbrief.  
 

Wie iets speciaals doet voor leden van Thaivlac - een Thaise take-away geeft bijvoorbeeld 5% korting aan onze leden - kan, mits 
akkoord van onze vzw, de banner gratis laten plaatsen.  
 

Wil je ietsje meer reclame maken voor je zaak, dan betaal je 350 euro voor een advertentie van een ½ pagina (horizontale affiche) en 
500 euro voor een hele pagina. De advertentie wordt dan in 12 achtereenvolgende nieuwsbrieven geplaatst. Indien nodig kan de 
advertentie steeds worden gewijzigd.  
 

Vergeet niet dat meer dan 1.000 Thailandliefhebbers in België, Nederland en Thailand (expats) je advertentie kunnen lezen. En 
dan spreken we nog niet over de vele lezers die onze nieuwsbrieven downloaden via bevriende Facebookgroepen, blogs of forums, of 
ze van vrienden of andere verenigingen krijgen doorgestuurd.  
 

20. Feestkalender 2016 / 2559 (onder voorbehoud van wijzigingen) 
 

2016 / 2559 

 

- zat-zon 4 en 5 juni:  
- zaterdag 11 juni:  
- zaterdag 11 juni: 
- zaterdag 18 juni:  
- zondag 19 juni (om 9 u):  
- zaterdag 25 juni 2016:  
- zondag 10 juli 2016:  
- vrijdag 19 augustus:  
- zaterdag 20 augustus:  
- zaterdag 10 september:  
- zaterdag 5 november:  
- zat-zon 12-13 november:  

Groetjes uit Thailand, 1335 JM Almere (Flevoland) 
Aziatische Thaise Markt, 9060 Zelzate (Oost-Vlaanderen) 
Thai Summer Party, Zaal Valentino, 8870 Izegem (West-Vlaand.) 
Thaise Avond, Heist-Goor (provincie Antwerpen) 
Geven aan boeddhistische Monniken, 1012 JW Amsterdam 
Feest in ’t Park, Minnewaterpark, 8000 Brugge (West-Vlaand.) 
Wijdingsplechtigheid boeddhistische monniken, 9340 Lede 
Concert Kratae & Kratai, 8450 Bredene (West-Vlaanderen) 
Thaise Markt en Thai Party, 8450 Bredene (West-Vlaanderen) 
Thai Festival ‘Thai de Wandeling’, 2300 Turnhout (prov. Antw.) 
Loy Krathong feest Thaiclub, 8680 Koekelare (West-Vlaand.) 
17de Kerst- & Geschenkenbeurs Fatima Center, 2970 Schilde 

 

21. Opendeurdagen op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 bij RaanAsia te 8000 Brugge  
 

 

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 viert RaanAsia, de bekende conceptwinkel in 
Aziatische voeding, groenten en non-food, gelegen te 8000 Brugge (Sint-Pieters), 
Oostendsesteenweg 135, zijn 4de verjaardag in Brugge met opendeurdagen.  
 
Zoals steeds worden dit weer leuke dagen met spetterende promoties en een lekkere 
welkomstdrink. En… bij aankopen in de winkel krijg je dubbele spaarpunten! 
 
Natuurlijk is er weer een tropisch terras en zijn er verschillende eetstandjes. 
 
Iedereen is van harte welkom! 

 

mailto:contact@aupairsawadee.be
mailto:contact@aupairsawadee.be
mailto:contact@aupairsawadee.be
mailto:contact@aupairsawadee.be
http://www.aupairsawadee.be/
mailto:info@siamolie.be
http://www.siamolie.be/
mailto:info@thaivlac.be


22. Baan Yuuna, een nieuwe Thai Take-away & Foodbar in Antwerpen 
 

 

Goed nieuws voor alle liefhebbers van de Thaise keuken! 
Op 3 april 2016 had de opening plaats van Baan Yuuna, een 
nieuwe Thai Take-away & Foodbar, gelegen op de Tabaksvest 
69 te 2000 Antwerpen. De zaak is alle weekdagen, behalve op 
maandag, open van 11.00 tot 21.30 uur. Op zaterdag, zondag 
en feestdagen is de zaak open van 17.00 tot 21.30 uur. 

 

Zoals het bij veel Thaise zaken de gewoonte is, was er op de opening ook een boeddhistische monnik aanwezig om de zaak in te 
wijden. Voor deze ceremonie had men beroep gedaan op Phra Somsak Subhalert, de sympathieke abt van Wat Dhammapateep, de 
tempel in Mechelen. 
 

  

Zaakvoerster Ploy, samen met de abt, tijdens de boeddhistische plechtigheid 
 

De genodigden op de opening werden die dag niet alleen vergast op een lekker Thais buffet en drank naar keuze, er werd ook een 
stukje Thaise cultuur getoond. Begin april was het prachtig weer zodat er buiten, voor de zaak, een aantal Thaise dansen konden 
worden opgevoerd. Daar die dag ook de ‘Vogelenmarkt’ plaats had en Baan Yuuna vlak aan de Oudevaartplaats ligt, trokken de 
danseressen heel wat kijklustigen. Een betere reclame kon men zich niet wensen. 
 

   

 

De danseressen tijdens de uitvoering van hun dansen 
 

  

 



Dit was dan een korte kennismaking met deze nieuwe Thai take-away & foodbar, die ook een sponsor is van Thaivlac vzw. Het eten 
dat ik heb mogen proeven op de receptie was veelbelovend. Ik heb echter niet de tijd gehad om er later nog eens langs te gaan om de 
kennismaking te hernieuwen. Mijn echtgenote is er al enkele malen gaan lunchen met Thaise mensen (de dag van de opening was zij 
in Wat Thai Dhammaram, de tempel van Waterloo) en ook zij vond het eten heel lekker.  
 

  
Buiten- en binnenzicht van Baan Yuuna 

 
Overtuig je daarom zelf en loop eens een keer binnen bij Baan Yuuna of ga er iets uithalen. De prijzen zijn zeer democratisch. Meer 
gegevens vind je op de website www.baanyuuna.be. Het telefoonnummer is 03-430.60.02 en het e-mailadres: info@baanyuuna.be. 
Smakelijk! 
 

 

Wil je Ploy haar Thaise gerechten proeven dan kan je hiervoor ook op andere 
plaatsen terecht. De zaak beschikt immers over een Foodtruck die je elke 
zaterdag van 8 tot 16 u. aantreft op de ‘Vreemdelingenmarkt’ in Antwerpen. 
Deze markt bevindt zich op de Oudevaartplaats, aan de Antwerpse 
stadsschouwburg en dankt haar naam aan de vele exotische groenten en 
fruitsoorten die je hier kan kopen. Naast Turkse, Marokkaanse en zuiderse 
specialiteiten vind je er ook lokale producten.  
 
Opgelet! Verwar de ‘Vreemdelingenmarkt’ niet met de ‘Vogelenmarkt’, die door 
Nederlanders vrijwel altijd ‘Vogeltjesmarkt’ of ‘Vogelmarkt’ wordt genoemd. 
Deze zondagsmarkt, die haar oorsprong vindt in de 16e eeuw, is onder toeristen 
de populairste markt van Antwerpen. Ze wordt iedere zondag, inclusief alle 
feestdagen, gehouden van 08.00 tot 13.00 uur. De kraampjes staan op de Oude 
Vaartplaats, het Theaterplein, het Arsenaalplein, de Graanmarkt, het 
Blauwtorenplein en de Tabakvest, waar Baan Yuuna gevestigd is.  

 
Je treft de foodtruck ook aan op de meeste feest-, jaar- en avondmarkten van de Algemene Markthandelaars Vereniging. Voor de juiste 
data en plaatsen klik je op: http://www.antwerpsemarkten.be/marktenlijst.php. 
 

  
De Foodtruck van Baan Yuuna 

 
Foto’s: Guido Goossens en Website Baan Yuuna 
 

http://www.baanyuuna.be/
mailto:info@baanyuuna.be
http://www.antwerpsemarkten.be/marktenlijst.php


23. Bekend Thais restaurant over te nemen in Gent 
 

 

Doordat dhr. Frans Deckers, de zaakvoerder van het bekende restaurant ‘Witte Olifant - Chang Phuak’ in Gent, 
63 jaar is en nog van zijn pensioen wenst te genieten, zoekt hij een overnemer voor zijn zaak.  
 

Het restaurant, dat gelegen is in de Zwartezustersstraat 32 te 9000 Gent, heeft een groot en trouw 
klantenbestand. De overnameprijs, die overeen te komen is, is aan de lage kant.  
 

Geïnteresseerden kunnen dhr. Deckers contacteren op het Gsm-nummer 0475-738 796 of via zijn e-mailadres 
yinggent@hotmail.com. Meer informatie over het restaurant vind je op http://www.witte-olifant-changphuak.be/. 

 

24. Nieuwe invasie van Chinezen in Thailand, ditmaal per auto of caravan 
 

De laatste jaren komen enorme aantallen Chinezen naar Thailand. Op elke toeristische plek zijn zij in grote aantallen aanwezig. Tot nu 
toe kwamen zij in vliegtuigen naar Thailand. Nu doet zich een ander fenomeen voor. Zij komen op eigen gelegenheid via Laos met de 
auto of caravan naar Thailand en steken in het noorden van het land de grens over. Dit bevalt de Thais echter niet. 
 

De overheid is niet ingespeeld op deze nieuwe ontwikkeling en probeert dit onder controle te krijgen. Alles begon met het Chinese 
nieuwjaarsfeest begin februari, toen plotseling een groot aantal Chinese auto’s en caravans over de grens van Noord-Thailand trokken. 
Op de sociale media verschenen beelden van ongelukken die plaatsvonden en waarbij Chinese voertuigen met Chinese kentekens 
betrokken waren. 
 

Vermoedelijk waren de bestuurders niet op de hoogte van de Thaise verkeersregels en beheersten zij het links rijden niet. Bij de 
Chinese auto’s zit het stuur immers aan de ‘verkeerde’ kant. Op een video was te zien hoe een Chinese auto op de rechterrijstrook 
tegen het verkeer in reed. 
 

Los van het aantal bezoekers veroorzaakten zij overlast door weinig aangepast gedrag. Zo parkeerden zij hun caravans op de 
tempelterreinen waar ze dan uitgebreid gingen koken. In Bangkok hielden zij zich niet aan de parkeerverboden. De regering buigt zich 
nu over dit nieuwe vraagstuk. 
 

Het ministerie van verkeer (LTD) heeft een concept ontworpen, waaraan de buitenlandse voertuigen moeten voldoen alvorens Thailand 
in te reizen. De auto’s mogen niet meer dan 9 zitplaatsen hebben en kleine transportwagens, waaronder caravans vallen, mogen niet 
zwaarder wegen dan 3,5 ton. Tien dagen voor de grensoverschrijding moet dit aangemeld worden. Men moet een internationaal 
rijbewijs kunnen tonden evenals autopapieren. Voor auto’s wordt 500 Baht taks gevraagd en voor motoren geldt 200 Baht taks. Mocht 
een automobilist geen internationaal rijbewijs hebben, dan moet deze een verplichte test afleggen. De voertuigen mogen maar een 
maand in Thailand blijven. 
 

De meeste Chinezen, die met de auto naar Thailand komen, reizen Chiang Rai in via Chiang Khon. Aan de andere kant van de 
Mekong ligt Houayxay in Laos met op 400 kilometer afstand de Chinese grensplaats Jinghong. De bewoners van Chiang Khon maken 
zich grote zorgen over de verkeersveiligheid en verdienen nagenoeg niets aan deze Chinezen. Zij eten en slapen in hun caravans of 
eten onderweg in Chinese restaurants. Surapol, voorzitter van de kamer van koophandel te Phayao, denkt zelfs dat sommige Chinezen 
alleen voor zakelijke doeleinden op deze wijze naar Thailand reizen. 
 

In het jaar 2013 passeerden 3.117 voertuigen de Thaise grens. Tijdens de nieuwjaarsviering van 1 tot 22 februari 2016 waren dat er al 
24.057. Thais, die met hun voertuig naar China willen rijden, staat een veel ingewikkelder procedure te wachten. Zij moeten 3 maanden 
voor hun komst naar China daarvoor toestemming vragen. Bij de grensovergang moet een waarborgpapier overhandigd worden, dat zij 
maar eerst bij terugkeer naar Thailand terug ontvangen. 
 

Bron: http://www.thailandblog.nl/achtergrond/nieuwe-invasie-chinezen-thailand/ 
 

25. Wie helpt er de Wang Nam Kaw School in Thailand? 
 

 

Peter Both, een trouwe lezer van onze nieuwsbrief en een goede 
bekende van mij en khroe Oua, vroeg mij om het volgende in onze 
nieuwsbrief te publiceren.  
 
Het Wang Nam Kaw schooltje in het dorp van zijn vriendin in 
Thailand is afgebrand. Om geld te vinden voor de wederopbouw 
organiseert zij er, samen met andere Thais, allerlei activiteiten. Zij 
vroeg haar vriend Peter dan ook om te helpen, met als gevolg dat 
hij in verschillende Thaise cafés en restaurants in het Antwerpse 
spaarpotten is gaan zetten.  
 
Binnenkort vertrekt hij naar Thailand, zodat hij de inhoud ervan 
kan meenemen en overmaken aan de directie van de school. Het 
zou prettig zijn indien lezers van onze nieuwsbrief ook een steentje 
konden bijdragen. 

 

Ieder beetje helpt en uiteraard is niemand verplicht om iets te geven. Wat voor ons ‘niets’ is, kan daar een wereld van verschil geven. 
 

Daar Peter bij het verschijnen van deze nieuwsbrief vermoedelijk al in Thailand zal zijn, dienen eventuele giften rechtstreeks te worden 
gestort op de bankrekening van de school. Onderstaand vindt u de gegevens:  
 

Name: Wang Nam Kaw School 
A/C No: 606-0-06506-6 
Swift code: KRTHTHBK 
Routing No: 7895 
Bank: Krung Thai Bank public company limited 
Branch: LATYAO 
Adress: 557 M. 6 T.LATYAO A.LATYAO NAKHONSAWAN 
 
Met dank bij voorbaat. 

mailto:yinggent@hotmail.com
http://www.witte-olifant-changphuak.be/
http://www.thailandblog.nl/achtergrond/nieuwe-invasie-chinezen-thailand/


26. Thaise groenten en fruit zitten vol met restanten van bestrijdingsmiddelen 
 

Er werd al vaker over geschreven, maar ook dit onderzoek bevestigd weer het probleem met de groenten en het fruit in Thailand. Ze 
zitten vol met restanten van bestrijdingsmiddelen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid. 
 
Bestrijdingsmiddelen zoals pesticiden worden in verband gebracht met diverse gezondheidsproblemen waaronder kanker. Schokkend 
is het dan ook dat het met de voedselveiligheid in Thailand zeer slecht gesteld is, zo blijkt uit een onderzoek van groenten en fruit naar 
restanten van bestrijdingsmiddelen. Zelfs het Q-keurmerk, ingevoerd door de overheid, blijkt geen garantie voor veilig voedsel. 
 

 

In maart zijn de resultaten van 138 monsters uit Bangkok, Chiang 
Mai en Ubon Ratchathani verzameld. Hiervoor werden zowel 
grootwinkelbedrijven als versmarkten bezocht. Het Thai-Pesticide 
Alert Network liet monsters van de groenten en het fruit in 
Engeland testen. Ze werden onderzocht op 145 residuen van 
bestrijdingsmiddelen. 
 
Meer dan 46 procent van de monsters bevatten resten die hoger 
waren dan het geaccepteerde veiligheidsniveau. Zelfs 57,1 
procent van fruit en groenten met het Q-keurmerk waren 
verontreinigd. Daarnaast waren 25 procent van de producten die 
verkocht werden als organisch, ook verontreinigd en overstegen 
ze de limiet. Producten in grootwinkelbedrijven en versmarkten 
ontliepen elkaar nauwelijks voor wat betreft de verontreiniging: 
respectievelijk 46 en 48 procent. In de monsters werden 11 
verboden stoffen gevonden. Alleen kool en watermeloen bevatten 
geen resten van gevaarlijke bestrijdingsmiddelen, al de andere 
groenten en fruit wel. 

 
BioThai, een organisatie die duurzame landbouw en voedselveiligheid promoot, zegt dat het ministerie van Landbouw actie moet 
ondernemen en ervoor moet zorgen dat het Q-teken werkelijk garant staat voor veilig voedsel 
 
Bron: Bangkok Post 
 
Bron: http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-groente-en-fruit-restanten-bestrijdingsmiddelen/ 
 

27. Thaise boeren kampen met gezondheidsklachten door bestrijdingsmiddelen 
 
Thaise boeren krijgen steeds vaker te maken met gezondheidsklachten omdat ze onbeschermd gif op hun gewassen spuiten (lees ook 
artikel 26). Het ministerie van Volksgezondheid laat weten dat 32 procent van de boeren risico loopt op gezondheidsproblemen door de 
(soms verboden) bestrijdingsmiddelen die ze gebruiken. 
 
Tussen 2010 en 2014 is het aantal boeren dat ziek is geworden na het gebruik van chemicaliën, gestegen van 1.851 naar 7.954. Het 
ministerie van Volksgezondheid maakte de cijfers zondag bekend op de National Farmers Day. 
 
Het ministerie is bezig om farm health clinics onder te brengen in klinieken en ziekenhuizen. In 2011 is het daarmee begonnen. Een 
derde van de hospitalen heeft al zo’n kliniek. Dit jaar streeft het ministerie naar 40 procent. 
 
Bron: http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-boeren-kampen-gezondheidsklachten-bestijdingsmiddelen/ 
 

28. Huisdieren in Thailand verspreiden rabiës (hondsdolheid) 
 
Huisdieren in Thailand zijn een belangrijke bron van rabiës omdat de meeste niet zijn gevaccineerd, zegt het ministerie van 
Volksgezondheid. Rabiës, ook wel hondsdolheid genoemd, wordt veroorzaakt door een infectie met het rabiësvirus. Mensen kunnen 
besmet raken via een beet, krab of lik van een geïnfecteerd dier. Infectie bij mensen is in veel gevallen dodelijk. 
 
De eerste verschijnselen treden meestal 20 tot 60 dagen na de besmetting op. De ziekte begint met niet-specifieke ziekteverschijnselen 
zoals rillingen, koorts, braken en hoofdpijn. In een later stadium treden hyperactiviteit, nekstijfheid, spierkrampen en verlamming op. 
Uiteindelijk leiden complicaties zoals slik- en ademhalingsproblemen tot de dood. Preventieve behandeling is uitsluitend mogelijk vóór 
aanvang van de ziekteverschijnselen. Onbehandelde rabiësinfecties zijn altijd dodelijk. 
 
Preventie staat dan ook hoog op de lijst van het ministerie van volksgezondheid in Thailand, sinds vorig jaar de Infectious Disease Act 
van kracht is geworden en gebleken is dat 80 procent van de huisdieren een potentieel gevaar vormt omdat ze niet ingeënt zijn. Dit jaar 
zijn al drie personen overleden aan rabiës, vorig jaar waren dat er vijf. 
 
Men dacht dat de verspreiding van rabiës vooral kwam door zwerfhonden. Een reden om ze te vangen en alsnog te vaccineren. De 
gemeente Bangkok zegt dat zij door middel van campagnes er in geslaagd is het rabiës virus terug te dringen. Sinds 2013 zijn in de 
hoofdstad geen gevallen van rabiës geconstateerd. Desondanks wil de gemeente dat eigenaren hun huisdier laten inenten. Tussen 
1999 en 2012 overleden in Bangkok zeven personen aan rabiës 
 
Het ministerie van Volksgezondheid wil dat Thailand uiterlijk in 2020 rabiës-vrij is, waardoor het voldoet aan de richtlijnen van de World 
Organisation for Animal Health. 
 
Bron: http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-huisdieren-verspreiden-rabies/ 
 
  

http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-groente-en-fruit-restanten-bestrijdingsmiddelen/
http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-boeren-kampen-gezondheidsklachten-bestijdingsmiddelen/
http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-huisdieren-verspreiden-rabies/


29. Van 14 mei tot 19 juni 2016 is er weer alle dagen Sinksenfoor in Antwerpen  
 
In Antwerpen is op zaterdag 14 mei 2016 de jaarlijkse Sinksenfoor officieel van start gegaan. Voor de tweede maal zal ze plaats 
hebben op de site Spoor Oost in Borgerhout (Noordersingel). Na de tegenvallende bezoekersaantallen van vorig jaar, vooral op 
weekdagen, hebben een resem aanvullingen aan het programma en verfraaiingen van het terrein voor nieuwe hoop gezorgd bij de stad 
en de foorkramers.  
 
De Sinksenfoor zal dit jaar officieel vijf weken duren, namelijk tot en met zondag 19 juni 2016, maar in de praktijk wordt er meestal 
een extra week (of zelfs extra weken) toegevoegd aan de periode dat de Sinksenfoor geopend is. Zo zijn er websites die vermelden dat 
de Sinksenfoor er tot zondag 3 juli zou blijven. 
 
Ze biedt plaats aan niet minder dan 150 verschillende kermisattracties of horecazaken en trekt ieder jaar duizenden bezoekers. Het is 
één van de belangrijkste kermissen van Vlaanderen en de grootste van Antwerpen. 
 
De meest spectaculaire attractie op de Sinksenfoor is dit jaar ‘The Tower’. Je gaat er met stoeltjes langzaam naar boven om daarna 
heel snel naar beneden te vallen. Het is de hoogste reizende attractie ter wereld, 90 meter hoog. Er was zelfs toestemming nodig van 
de luchthaven van Deurne om zeker te zijn dat vliegtuigen niet in de problemen zouden komen. 
 
De toegang tot het kermisterrein is gratis. Alle attracties hebben wel hun eigen individuele tarieven. Wil je genieten van 44 
kortingsbonnen, klik dan op http://www.kermis-feest.be/nl/bon-reduction-korting/35/sinksenfoor-antwerpen en print ze uit. Ter 
herinnering: deze bonnen zijn niet geldig op dagen met een verlaagd tarief of cumuleerbaar met andere kortingen.  
 
Parkeren is wel een probleem. Doordat er langs de Singel aan Spoor Oost momenteel wordt gewerkt, is er amper parkeerruimte 
rondom Park Spoor Oost. Doorgaand verkeer is gedeeltelijk beperkt tot 1 rijvak in elke richting. De stad vraagt dan ook om zoveel 
mogelijk met het openbaar vervoer te komen of gebruik te maken van park & rides, om de verkeershinder in de omgeving te beperken. 
 
Meer informatie vind je op de officiële website van de sinksenfoor: http://sinksenfoor.antwerpen.be/#!/m/home. 
 
Veel kermisplezier! 
 

  
 

30. Thaise Avond op zaterdag 18 juni 2016 in feestzaal Ter Molen te 2220 Heist-Goor  
 
Op zaterdag 18 juni 2016 heeft er van 18.00 tot 03.00 u in feestzaal Ter Molen, Pastoor Mellaertsstraat 26 te 2220 Heist-Goor 
(een gehucht van de gemeente Heist-op-den-Berg in de provincie Antwerpen) een Thaise Avond plaats.  
 
De toegang bedraagt 10 euro. 
 

http://www.kermis-feest.be/nl/bon-reduction-korting/35/sinksenfoor-antwerpen
http://sinksenfoor.antwerpen.be/#!/m/home


31. Enkele interessante video’s over Thailand 
 

 

Thailand drone Video - Dji Phantom 3 
 

Klik op: https://youtu.be/6QyQdMDIt2Q 
 

4K Thailand Experience - DJI Phantom 3  Klik op: https://youtu.be/k6mZ3h1vJnA 
 

Train from Bangkok to Hua Hin Klik op: https://youtu.be/Vxeb36czPIQ 
 

Phetchabun, Thailand the Top Things To Do Klik op: https://youtu.be/kNX3PyZBTFg 
 

Bueng Kan Province and it's 'Stairways to Heaven'  
 

Klik op: https://youtu.be/zTDy5Dl6Tjk 
 

 

32. Een gelegenheid om te geven aan Boeddhistische monniken in Amsterdam op 19 juni  
 
Op zondag 19 juni 2016 wordt er om 09.00 uur op het Beursplein 5 te 1012 JW Amsterdam aan iedereen de gelegenheid geboden 
om te geven aan Boeddhistische monniken.  
 
Voor meer informatie kan men terecht op het nummer +31 617 05 45 01 (Jang) of op het nummer +31 634 78 99 99 (Max / Thai Shop). 
 

  
 

33. Op 25 juni 2016 is het weer ‘Feest in ’t Park’ te 8000 Brugge (West-Vlaanderen) 
 

‘Feest in ’t Park’ is een gratis mondiaal festival dat op zaterdag 25 juni 2016 van 14.00 tot 20.00 uur plaats heeft in het 
Minnewaterpark te 8000 Brugge. Het wordt georganiseerd wordt door de Stad Brugge i.s.m. de Noord-Zuidraad.  
‘ 
26 jaar geleden was Feest in ’t Park een kleinschalig initiatief van de toenmalige Derde Wereldraad om de vele Brugse Noord-
Zuidorganisaties een gezicht te geven in de stad. Na al die jaren is Feest in ’t Park uitgegroeid naar hét uithangbord van het Brugse 
Noord-Zuidbeleid en een vaste waarde om de zomer in te zetten voor de vele duizenden bezoekers.  
 
Het stadsbestuur wil via het Feest in ’t Park een forum bieden aan iedereen die zich inzet voor mensenrechten, gezondheidszorg, 
onderwijs, duurzame landbouw, eerlijke handel en waardig werk in het Zuiden.  
 
Ga dus zeker eens langs op de Bazaar en ontdek er de vele projecten, de heerlijke wereldkeuken en de fairtradebar. Feest in ’t Park 
betekent uiteraard ook muziek, dans, workshops, expo’s en kinderanimatie uit alle hoeken van de wereld. Ook dit jaar roept men 
iedereen op om de eigen drank thuis te laten en drank te kopen aan de bar, alleen zo houden de organisatoren het festival gratis voor 
iedereen. 
 
Meer informatie vind je op de website: http://www.feestintpark.be/. 

https://youtu.be/6QyQdMDIt2Q
https://youtu.be/k6mZ3h1vJnA
https://youtu.be/Vxeb36czPIQ
https://youtu.be/kNX3PyZBTFg
https://youtu.be/zTDy5Dl6Tjk
http://www.feestintpark.be/


34. Wijdingsplechtigheden bij Wat Phra Dhammakaya Benelux te Lede (Oost-Vlaanderen) 
 
In Thailand bestaat er al eeuwen lang de traditie van de tijdelijke wijding, waarbij jonge mannen kunnen bijleren over meditatie en het 
Boeddhisme door tijdelijk in te treden als monnik in het klooster. Dit is traditioneel voor de periode van drie maanden van de 
moessonretraite (vassa).  
 
In Wat Phra Dhammakaya Benelux, Ronkenburgstraat 25, 9340 Lede (Oost-Vlaanderen) wordt ook deze gelegenheid geboden. Het 
programma is gedeeltelijk in het Thai en het Nederlands.  
 
De meeste deelnemers zijn Europese jongeren van Thaise origine, maar het programma staat open voor geïnteresseerden in het 
algemeen. De deelnemers komen vanuit geheel Europa, en gaan vervolgens weer terug naar hun eigen land om daar de rest van de 
training te volgen. 
 

  
 

Boven en onder: enkele foto’s van een eerdere monnikenwijding bij Wat Phra Dhammakaya Benelux te Lede 
 

  
 

  
 
Het eerstvolgende programma zal lopen van 4 tot 24 juli 2016. De daadwerkelijke wijdingsplechtigheid vindt plaats op 10 juli 2016, 
van ongeveer 8.30 uur ’s ochtends tot 4 uur ’s namiddags.  
 
Bezoekers kunnen de plechtigheid, die in de Oud-Indische Pali-taal wordt gehouden, bijwonen op verschillende momenten van de dag. 
De ceremonie vindt namelijk doorlopend plaats. Meer informatie vind je op de website http://www.dhammakayabenelux.org/. 
 
Foto’s: Guido Goossens 
 

http://www.dhammakayabenelux.org/


35. Word klant bij onze sponsors! (deel 2) 
 

 

Let’s go Bananas, de gekende zaak voor kleding en accessoires in de 
Hoogstraat 23 te 2000 Antwerpen geeft 10% korting aan Thaivlacleden 
op vertoon van een geldige lidkaart. De korting is niet verenigbaar met 
andere promoties. De zaak is alle dagen, ook op zondag, open van 11.00 tot 
18.00 u, telefoon nr. 03-232 93 33, e-mail: letsgobananasfashion@gmail.com. 
Voor Facebook klik je op: https://www.facebook.com/letsgobananasfashion/. 

 

 

 

Voel je goed zowel innerlijk als uiterlijk want dat geeft je een eigen unieke uitstraling. 
 

Gelaatsverzorging – Pedicure & Manicure – Relaxatiemassage –  
Voetreflexologie – Emotionele begeleiding – meditatie 

 

Voor meer informatie, neem contact op met  
 

Indra Leemans, Fluitbergstraat 38, 2900 Schoten, telefoon 0476-23.92.62. 
 

Neem ook een kijkje op haar website www.indraleemans.be of haar Facebook account. 
 

Enkel behandeling na afspraak – Geen erotische of seksuele handelingen. 

 

 

Interesse in een professionele fotoshoot? Of wil je er één cadeau doen aan je partner? 
Een glamour, fashion, beauty of boudoir shoot? Alles is mogelijk!  
 

Wil je graag een portret aan de muur van je favoriete huisdier? Ben je model en nog op 
zoek naar foto's voor je portfolio? 
 

Contacteer dan Mario Dours Photography in het Nederlands, Frans of Engels!  
 

Tel: 0479-22 81 23 - E-mail: info@mariodours.com  
Website: www.mariodours.com  
Facebook: https://www.facebook.com/mario.dours.photography/ 

 

En… vergeet vooral deze sponsors niet: 
 

 

 

mailto:letsgobananasfashion@gmail.com
https://www.facebook.com/letsgobananasfashion/
http://www.indraleemans.be/
mailto:info@mariodours.com
http://www.mariodours.com/
https://www.facebook.com/mario.dours.photography/


36. Thaise afhaalrestaurants (take away’s) in de provincie Antwerpen 
 

In navolging van wat Chinezen al jaren doen, beginnen nu ook heel wat Thais met een afhaalrestaurant. Volgens mij is dit een goed 
idee want zo leren meer en meer mensen de geneugten van de Thaise keuken kennen.  
 

Zeven van deze afhaalrestaurants hebben aan de vzw Thaivlac gedacht om in haar nieuwsbrief reclame te maken voor hun zaak. Een 
goed idee trouwens, want als men niet weet dat je zaak bestaat, kan men er ook niets komen afhalen.  
 

 

 

Het afhaalrestaurant Take-a-Thai, Kasteelpleinstraat 1 te 2000 Antwerpen, is 
een van de eerste Thaise take away’s in België. De maaltijden worden vers 
bereid door de Thaise echtgenote van de zaakvoerder. Op vertoon van hun 
geldige lidkaart krijgen Thaivlacleden een korting van 5% op hun volledige 
bestelling. Meer gegevens over dit afhaalrestaurant, de openingsuren en de 
menu’s vind je op hun website www.takeathai.be, waarlangs men ook online kan 
bestellen. De zaak is ook telefonisch bereikbaar op de nummers 03-345.40.42 of 
0471-470.980. Het e-mailadres is info@takeathai.be. Smakelijk! 

 
 

 

Thai Take-Away (open: 12-13u & 17-20u) en ’t Koffiehuisje (open: 12-20u), 
beide gevestigd in de Schransstraat 34 te 2280 Grobbendonk, kennen een 
alsmaar groeiend succes, en dit niet in het minst door hun prijs-kwaliteit 
verhouding. Neem een kijkje op hun websites www.thaitakeaway.be en 
www.tkoffiehuisje.com, of beter nog, ga ineens ter plaatse kennismaken. 
Thaivlacleden krijgen 5% korting op vertoon van hun geldige lidkaart. 
Lidmaatschap wel vermelden bij de (telefonische) bestelling!  

Beide zaken zijn alle dagen open, behalve op dinsdag en woensdag, Tel. 014/35.99.29 en 0497/43 59 64. 
 

 

 

One Thai is een take away waar de authentieke Thaise gerechten 
vers bereid worden. Het afhaalrestaurant bevindt zich in de 
Kerkhofblommenstraat 4 te 2170 Merksem. Je kunt er zowel cash 
als met bancontact betalen. Het telefoonnummer is 03-644.46.26 en 
de openingsuren, de menukaart, evenals een plannetje met de ligging 
van de zaak, vind je op hun website www.onethai.be. Thaivlacleden 
krijgen 5% korting op vertoon van hun geldige lidkaart. Men dient 
het lidmaatschap wel te vermelden bij de (telefonische) bestelling! 

 
 

 

 

Khawhom is een afhaalrestaurant gelegen op de Kapelsesteenweg 308 te 
2930 Brasschaat. De gerechten worden elke dag vers bereid door Noon en 
Aphinya. Beiden hebben al jaren ervaring in de authentieke Thaise keuken. 
Khawhom is open van woensdag tot en met zondag en dit telkens van 
16u tot 22u. Ook op feestdagen kan je bij hen terecht. Meer informatie vind 
je op hun website www.khawhom.be. Je kunt ook een mailtje sturen naar 
info@khawhom.be. Telefonisch is de zaak bereikbaar op het nummer 
0492.92.26.00. Thaivlacleden krijgen 5% korting op vertoon van hun 
geldige lidkaart. lidmaatschap wel vermelden bij de bestelling a.u.b. 

 

 

Laan Thai is een take away die u de typische Thaise keuken brengt 
zoals de Thaise keuken echt moet zijn: smaakvol, kleurrijk en op en 
top vers. Het afhaalrestaurant, dat ook restaurant is, bevindt zich in 
de Stationsstraat 48, te 2950 Kapellen. Het telefoonnummer is 
03-344.63.15. De openingsuren, evenals de menukaart, vind je op 
hun website www.laanthai.be. Parkeren kan je vlakbij aan het 
treinstation van Kapellen.  

 

 

 

Baan Yuuna is een Thai Take-away & Foodbar waar men 
elke weekdag, uitgezonderd maandag, van 11.00 tot 21.30 u 
terecht kan. Op zaterdag, zondag en feestdagen is de zaak 
open van 17.00 tot 21.30 u. Het adres is Tabakvest 69, 2000 
Antwerpen en het telefoonnummer 03-430 60 02. Meer 
informatie vind je op hun website www.baanyuuna.be.  

 
 

 

Thai de Wandeling is een Thais afhaalrestaurant gelegen te 2300 Turnhout, 
Steenweg op Zevendonk 179. Men kan er zowel eten komen afhalen als de 
aangekochte gerechten ter plaatse degusteren. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en zondag is de zaak open van 11u tot 22u, en op vrijdag en 
zaterdag van 11u tot 23u. Meer informatie vind je op www.thaidewandeling.be. 
Men kan telefonisch bestellen op het nummer 0494-10.20.90.  
 

Via de uitbaters van ‘Thai de Wandeling’ kan je ook een vakantiehuis huren in 
Hua Hin. Meer inlichtingen vind je hierover op de website www.tj3k.be. Je kan 
ook een mailtje sturen naar huishureninhuahin@hotmail.com of telefoneren naar 
het nummer 0494-10.20.90 (00 32 494 102090).  

 

Bent u zaakvoerder of toekomstige uitbater van een Thaise take-away?  
 

Bent u bereid de vzw Thaivlac te sponsoren door een advertentie in haar nieuwsbrief te plaatsen, zodat heel wat potentiële klanten 
weten dat u een dergelijke zaak hebt?  
 

Neem dan een kijkje op pagina 21, artikel 19, waar u alle uitleg vindt over het plaatsen van een advertentie in onze nieuwsbrief. 

http://www.takeathai.be/
mailto:info@takeathai.be
http://www.thaitakeaway.be/
http://www.tkoffiehuisje.com/
http://www.onethai.be/
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mailto:huishureninhuahin@hotmail.com


37. Concert Kratae & Kratai op vrijdag 19 augustus 2016 in Bredene (West-Vlaanderen) 
 
De Thaise superster Kratae Rsiam komt op vrijdagavond 19 augustus 2016 (deuren open om 18.30 u) naar het Event Center Staf 
Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene en dit voor een exclusief live optreden!  
 
Tijdens haar optreden brengt ze niet alleen al haar hits mee, maar ook haar zus Kratai. Samen zullen ze zorgen voor een verrassend 
optreden. Kratae & Kratai brengen verder nog 4 dansers/danseressen mee uit Thailand.  
 
Het voorprogramma wordt verzorgd door Pednoy Melody.  
 
Mis dit unieke concert op de vooravond van de Thaise markt in Bredene niet! Tickets (staanplaatsen) kosten slechts 28 euro in 
voorverkoop en (indien nog voorradig) 35 euro aan de kassa. 
 
Wil je comfortabel en veilig naar het concert van Kratae & Kratai gaan in Bredene op 19 augustus 2016?  
 
Boek dan een Bus & Ticket package! Opstapplaatsen: Amsterdam, Rotterdam, Hasselt, Antwerpen, Brussel en Gent. Prijs heen-
en-terug: 60 euro, concertticket inbegrepen! De bus rijdt vanaf 40 deelnemers. 
 
Voor meer informatie en/of het boeken van de bus of tickets, surf je naar de vernieuwde website www.thaisemarkt.be. Je 
kunt ook alles volgen op de Facebookpagina https://www.facebook.com/thaisemarkt. 
 

Kaarten zijn ook verkrijgbaar bij RaanAsia, Oostendsesteenweg 135, 8000 Brugge (Sint-Pieters). 
 

 

  

 

38. Thaise Markt & Party op zaterdag 20 augustus 2016 in Bredene (West-Vlaanderen) 
 

Op zaterdag 20 augustus 2015 gaat van 10 tot 22 uur voor het 8ste achtereenvolgende jaar de Thaise Markt door op het terrein naast 
het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys in de Kapelstraat 76 te 8450 Bredene.  
 

 

Met 100 standhouders, 3 podia, een boksring, tientallen danseressen, 
een mega party en meer dan 15.000 bezoekers op één dag, is de 
Thaise Markt & Party in Bredene het grootste Thaise evenement van 
de Benelux en waarschijnlijk ook van gans Europa.  
 

De Thaise Party heeft plaats van 18 tot 24 uur in het Meeting- en 
Eventcentrum Staf Versluys. Thaise ambiance is verzekerd! 
 

De toegang tot de Thaise markt en tot de party is volledig gratis! Mis 
beide evenementen in geen geval. 

 

Voor meer info omtrent het concert op 19/8 en de Markt en Party op 20/8/2016, klik op: http://www.thai-events.org/#!blank/ubcap. 
 

http://www.thaisemarkt.be/
https://www.facebook.com/thaisemarkt
http://www.thai-events.org/#!blank/ubcap


39. Interessante verenigingen, forums, blogs, enz. 
 

Onderstaand vind je een aantal verenigingen, forums, blogs, enz. die een belangrijke rol spelen in België, Nederland of Thailand en 
allen een link met Thailand hebben.  
 

 

Houd je van een vrij, vrank en democratisch forum? Ga dan eens een kijkje nemen bij Thailandgids.be, of 
beter nog, open er een account. Het account is volledig gratis.  
Met meer dan 500 leden is het forum toonaangevend en gekend door alle echte Thailandliefhebbers. Neem gerust 
eens een kijkje op hun website www.thailandgids.be.  

 

 

Thailander.nl is een forum dat zich voornamelijk richt op Nederlandstalige mensen die enige verbintenis met of 
interesse hebben in Thailand. Op dit forum kunt u veel nuttige informatie vinden en vragen stellen. Veel leden 
die er wonen of er vaak mee te maken hebben, kennen soms nog beter de weg dan Thaise mensen of 
instanties. Ook wil men u op de hoogte houden van het dagelijkse nieuws, visa en nog veel meer andere leuke 
en leerzame onderwerpen. Wil je meer weten, kijk dan op www.thailander.nl en registreer u. 

 

 

Een interessante blog is ongetwijfeld Thailandblog.nl. Met 275.000 bezoeken per maand is het 
de grootste Thailand-community in Nederland en België. Je kunt je gratis inschrijven op hun 
elektronische nieuwsbrief die dagelijks verstuurd wordt. Ga naar www.thailandblog.nl en vermeld 
je e-mailadres op de daarvoor voorziene plaats.  

 

 

Hier is Thailand is een Thailand-community van Nederland en België, waar je van alles vindt over 
Thailand. Als onafhankelijke site bieden ze up-to-date informatie over alles wat maar enigszins met 
Thailand te maken heeft. Je kunt je gratis inschrijven op hun dagelijkse nieuwsbrief. Meer 
informatie over deze blog vind je op hun website www.hieristhailand.nl. 

 
 

 

Vlamingen in de Wereld is een actief netwerk van Vlamingen over de hele wereld. VIW wil een band 
smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de uitgeweken Vlamingen in Europa en in andere 
continenten, emigranten en expats. Voor meer informatie, zie hun website www.viw.be. 

 

 

Thailandforum.be is een Belgisch forum voor de liefhebbers van Thailand en zijn bewoners. Toeristen en expats, maar 
ook diegenen die meer willen weten over te vervullen formaliteiten om te trouwen of samen te leven met een Thai of een 
Thaise, vinden hier heel wat informatie.  
Om actief aan het forum deel te nemen dient men zich wel te registreren. Meer informatie hierover vindt men op hun 
website www.thailandforum.be. 

 

 

Marc De Prins is een Thailandliefhebber die zich bezig houdt met het verzamelen en delen van informatie over 
Thaise evenementen zoals Thaise festivals, Thaise party's, evenementen in de tempels en allerhande informatie 
die met Thailand te maken heeft. Op Facebook heeft hij de groep ‘Thailand in Belgium’ opgericht. Hij neemt ook 
veel foto’s van Thaise evenementen of maakt filmpjes die hij op You Tube zet. Wil je meer weten over Thaise 
feesten of festivals, ga dan eens kijken op http://thailandinbelgium.blogspot.be/. 

 

 

De Vlaamse Club Pattaya werd opgericht in maart 2010. De leden ervan 
vergaderen elke eerste woensdag van de maand in Pub/Resto Aroi. Meer 
over deze club vind je op hun website www.vlaamseclubpattaya.com.  

 
 

 

De Belgian Club of Thailand is een verenging die zich voornamelijk richt tot Belgische expats in Thailand. Zij 
promoot niet alleen de sociale en culturele contacten tussen de in Thailand wonende Belgen, maar ook tussen 
Belgen en Thais, en dit zowel in Thailand als in België. Ze onderhoudt ook goede contacten met de Belgische 
Ambassade in Bangkok. Meer informatie vindt men op hun website www.belgianclubthailand.com. 

 
 

 

Bring the Elephant Home (www.bring-the-elephant-home.nl) is een stichting die zich inzet voor een betere 
toekomst voor Thaise olifanten. Ze willen dit bereiken door diervriendelijk ecotoerisme, door het in stand houden en 
creëren van een natuurlijke leefomgeving en het verbouwen van gezond voedsel voor olifanten, het bevorderen van 
alternatieve werkgelegenheid voor olifantbegeleiders en door het oplossen van conflicten tussen mens en olifant. 
Men kan - zoals de vzw Thaivlac dit heeft gedaan - zelfs pleegouder worden van een olifant die leeft in het 
Elephant Nature Park (www.elephantnaturepark.org) in de buurt van Chiang Mai.  

 
 

 

De Thais-Vlaamse Vriendenkring (Thaiclub), Galgestraat 15 te 8680 Koekelare (West-Vlaanderen), is een vzw 
die het bevorderen van de vriendschap tussen Vlaanderen en Thailand, onder andere via culturele uitwisseling, 
socio-culturele activiteiten en wederzijdse contacten, als doel heeft. De vereniging verzekert de opvang van Thais 
en verstrekt hun eventuele hulp door persoonlijke begeleiding. Ze steunt eveneens ontwikkelingsprojecten in 
Thailand en verstrekt informatie over formaliteiten, handel, taal, cultuur, reizen, enz. Meer informatie over deze vzw 
die al sinds 1987 bestaat, vindt men op hun website www.thaiclub.be. 

 
 

 

De Thaise Vrienden Wevelgem, Roeselarestraat 191 te 8560 Wevelgem (West-Vlaanderen), is een vzw die tot doel 
heeft hulp te bieden aan mensen die het minder goed hebben in Thailand, met vooral speciale aandacht voor de 
kinderen. In de ongeveer 10 jaar dat ze bestaan hebben ze al heel wat projecten verwezenlijkt. Ze richten ook heel 
wat activiteiten in om aan het nodige geld te geraken om al deze projecten te financieren. Hun voornaamste activiteit 
is ongetwijfeld het jaarlijkse ‘eetfestijn’ dat ze inrichten. Wil je meer weten over deze dynamische vereniging, neem 
dan een kijkje op hun website www.thaisevriendenwevelgem.be. 

 
 

 

De Vriendenkring Fatimacenter is een vzw die als doel heeft steun te verlenen aan verschillende 
initiatieven opgezet door de Zusters van de Goede Herder in Thailand en Cambodja. Concreet gaat het 
om het Fatima Self Help Center in Bangkok, het Regina Center, ISAN Pottery en Hands of Hope in Nong 
Khai en Fountain of Life in Pattaya en Sihanoukville (Cambodja). De belangrijkste activiteit van de 
vriendenkring zelf is het organiseren van geschenkenbeurzen, Daarnaast organiseren ze op verschillende 
activiteiten een cafetaria en is er jaarlijks een Thais ‘verwendiner’. De opbrengst gaat telkens naar de 
projecten die ze steunen. Meer informatie vind je op hun website www.fatimacenter.be.  

 

http://www.thailandgids.be/
http://www.thailander.nl/
http://www.thailandblog.nl/
http://www.hieristhailand.nl/
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http://www.vlaamseclubpattaya.com/
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http://www.bring-the-elephant-home.nl/
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40. Sluit je aan bij onze dansgroep ‘The Thai Belles’ en… beleef het avontuur van de dans 
 

 

De vzw Thaivlac is steeds op zoek naar Thaise dames of meisjes met een leuk uiterlijk en gevoel voor 
ritme die als Thai Belle de eeuwenoude danscultuur van hun land willen uitdragen. De opleiding 
gebeurt gratis door de gediplomeerde Thaise danslerares van Thaivlac die deze taak als vrijwilligster 
uitoefent. Het enige wat we aan onze leerlingen vragen is dat ze lid worden van de vzw Thaivlac en in 
de mate van het mogelijke deelnemen aan optredens van The Thai Belles. 
 

Tijdens zulk een optreden wordt er niet alleen een verzekering tegen lichamelijke ongevallen 
afgesloten voor onze vrijwillige medewerk(st)ers, maar ontvangen ze ook een vergoeding voor hun 
artistieke prestaties. 
 

Indien u meent over de nodige capaciteiten te beschikken om onze dansgroep te vervoegen, stuur dan 
een mailtje met uw gegevens en enkele foto’s, naar dansen@thaivlac.be. U kunt schrijven in het 
Nederlands, Engels, Frans of Thai. 
 

En dat het onze Thai Belles voor de wind gaat, kan u zien op Facebook. Ga naar “Guido Goossens 
(Thaivlac)” en bekijk de foto’s van het album “The Thai Belles, de dansgroep van Thaivlac vzw”, 
dat al meer dan 185 keer een ‘vind ik leuk’ vermelding kreeg. U zult er een hele hoop foto’s aantreffen 
met naast iedere foto de plaats van optreden, zodat u zelf ontdekt dat ze niet alleen in België hebben 
opgetreden, maar ook in Nederland en Duitsland. Om onmiddellijk naar het album te gaan, klik je op: 
https://www.facebook.com/thaivlac.vzw/media_set?set=a.148592168572368.29910.10000264758200
1&type=3. 

 

Wist u trouwens dat ‘The Thai Belles’ de oudste nog bestaande Thaise dansgroep is in België. In 2016 bestaat ze 19 jaar! 
Khroe Oua startte met Thaise dansen in 1997. Eerst droeg de groep geen naam, nadien werden het de ‘Thaibeldanseressen’. Nadat ze 
in 2011 een essentieel onderdeel werden van de vzw Thaivlac, werd de naam gewijzigd in ‘The Thai Belles’, de Thaise Schoonheden. 
Indien u één of meerdere danseressen wilt boeken voor een optreden, kunt u dit telefonisch doen op het nummer 0495-273 286 (00 32 
495 273 286) of via een mailtje naar dansen@thaivlac.be.  
 

41. Leer Thai, ontdek de handleiding van de vzw Thaivlac! 
 

Dat het leren van de Thaise taal in de lift zit, bewijst het aantal studenten dat onze 
Thaise lessen volgt in het Cultuurcentrum Luchtbal te 2030 Antwerpen. Spijtig 
genoeg heeft niet iedereen de tijd of de mogelijkheid om naar Antwerpen te komen 
om er de lessen te volgen. Een andere mogelijkheid om de Thaise taal te leren is 
door zelfstudie.  
 

Indien iemand een Thaise partner, vriend of vriendin heeft, die hem of haar kan 
helpen met de juiste uitspraak en toonhoogte van de Thaise woorden, kan de 
handleiding die gebruikt wordt bij onze Thaise lessen hiervoor een handig 
hulpmiddel zijn.  
 

De handleiding bevat zowel de leerstof voor beginners als voor gevorderden en 
bestaat uit twee delen, namelijk Thai Spreken (het blauwe boek) en Thai Lezen 
en Schrijven (het rode boek); in totaal meer dan 250 pagina’s.  

  

 

In de cursus Thai Spreken zal men naast de Nederlandse woorden en zinnen niet enkel een voor Nederlandssprekenden 
herkenbare fonetische vertaling terugvinden (wat heel wat anders is dan de onverstaanbare Engelse fonetiek die men in de meeste 
boeken aantreft), maar ook de vertaling in het Thaise schrift. Hierdoor kan de Thaise persoon die u helpt de aan te leren woorden en 
zinnen verstaan zonder dat deze Nederlands moet kennen. 
 

Wenst u Thai te leren en beschikt u over een Thaise persoon die u bij uw studie kan helpen, dan kan u gerust onze handleiding 
bestellen. De kostprijs voor de twee boeken samen bedraagt € 49 (uitgave 2012), verzendingskosten niet inbegrepen. Voor verzending 
in België of naar Nederland bedragen de kosten thans € 10. Voor Nederland nemen wij een deel van de portkosten te onzen laste.  
 

Het bedrag van 49+10 = € 59 dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift code 
KREDBEBB) van de vzw Thaivlac, 2180 Ekeren, met als mededeling “Thaise handleiding”.  
 

Als u uw betaling hebt gedaan, stuur dan nog dezelfde dag een mailtje naar taallessen@thaivlac.be, zodat we u kunnen verwittigen 
wanneer uw handleiding werd afgegeven op het postkantoor.  
 

 

Ziezo, beste lezers,  
 

Dit was dan de nieuwsbrief voor de maand juni 2016.  
 

In mijn volgende nieuwsbrief vinden jullie opnieuw een verhaal uit de 
archieven van het ledenblad Sawasdee. Dit keer geen ‘straf’ verhaal zoals 
in dit nummer, maar een eenvoudige reportage over die keer dat ik eens 
twee uren Franse les ging geven in een Thaise school. Leuk om lezen. 
 

Sawasdee khrap. 
 

Guido Goossens,  
Redacteur Nieuwsbrief Thaivlac  
Educatief coördinator Thaivlac 
Penningmeester Thaivlac 
 

Tel. 0495-273.286 (00 32 495 273 286) 
E-mail: guido.goossens@thaivlac.be  
E-mail: g.guido@skynet.be 
Website: www.thaivlac.be 

 

 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, of hem dubbel zou ontvangen, laat me dit dan weten via een mailtje a.u.b. Om het 
opzoekingswerk voor mij te vergemakkelijken, dient u dit best te doen door de mail waarin de nieuwsbrief verzonden werd, te beantwoorden. 
Indien de nieuwsbrief door derden wordt doorgezonden gelieve u hen te contacteren om het doorsturen van de nieuwsbrief te annuleren.  
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