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Beste Lid,
Beste Thailandliefhebber,
Hier ben ik dan met mijn 65ste nieuwsbrief, die van november 2016.
Eerst en vooral willen we onze oprechte deelneming aanbieden aan de Thaise Koninklijk familie en het Thaise volk voor het
grote verlies dat hun land trof. In de nieuwsbrief van november zal je dan ook een overzicht vinden van wat Koning Bhumibol
Adulyadej allemaal voor zijn land en zijn volk heeft gedaan. We tonen eveneens een aantal reacties en beelden van het volk dat in
diepe rouw is. We hopen dat het Thaise volk de nalatenschap van de Koning zal blijven koesteren. Dit is de beste manier om hun
respect aan de Koning te tonen. In deze nieuwsbrief zal je dit keer ook geen reportages vinden over grote Thaise festivals. Het is thans
meer tijd om te bezinnen dan om te feesten. Houd er tevens rekening mee dat wegens de rouwperiode na het overlijden van de
Koning de kans bestaat dat in deze brief aangekondigde evenementen kunnen worden afgelast of naar een latere datum
verschoven. Controleer het voor je vertrekt!
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 h un
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 on s 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 23, artikel 34.
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.

1. De Thaise Koning Bhumibol Adulyadej is op donderdag 13 oktober 2016 overleden
De Thaise Koning Bhumibol Adulyadej is op donderdag 13
oktober 2016 op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het
Thaise paleis bevestigd, nadat er eerder nog onduidelijkheid
was over zijn lot. Bhumibol is de langst regerende vorst
ter wereld. Hij was sinds 1946 aan de macht.
De gezondheidstoestand van de Thaise Koning was al
langer zorgwekkend. Zondag 9 oktober werd nog
bekendgemaakt dat zijn toestand onstabiel was, nadat hij
een bloedvergiftiging en een ontsteking in zijn linkerlong had
opgelopen. Hij sukkelde al langer met verschillende kwalen.
Sindsdien was het paleis karig met informatie over de gezondheidstoestand van de Koning. Zijn slechte gezondheid zorgde namelijk
voor een negatief effect op de Thaise beurs. Het is daarom dat de Thaise regering er de afgelopen dagen alles aan deed om negatieve
berichten de kop in te drukken, maar nu heeft het paleis zijn overlijden toch bevestigd.
Sinds bekend werd dat zijn toestand ernstig was, verzamelden de laatste dagen honderden burgers voor het ziekenhuis om te bidden
voor hun staatshoofd. De Thaise Koning verblijft al enkele jaren in het Siriraj-ziekenhuis in Bangkok en werd voor het laatst in het
openbaar gezien op 11 januari 2016, toen hij zijn paleis bezocht.
Bhumibol Adulyadej - spreek uit: ‘Phumiphon Adunyadet’ - werd op 5
december 1927 geboren in de Verenigde Staten als zoon van prins Mahidol
Adulyadej - een zoon van Koning Rama V - en prinses Somdej Phra Sri
Nakarindhara. Hij volgde zijn broer Rama VIII op nadat deze in 1946 dood was
aangetroffen in zijn slaapkamer. Op 5 mei 1950 - nadat hij zijn studies rechten
en politiek had afgerond in Zwitserland - werd hij ook tot koning gekroond.
De nieuwe Koning die beter bekend was als Rama IX of Bhumibol de Grote,
was de 9e Koning van de Chakri-dynastie in Thailand en was koning van
Thailand van 9 juni 1946 tot 13 oktober 2016. Daarmee werd hij niet alleen het
langst regerende staatshoofd ter wereld en de langst regerende vorst, maar
vermoedelijk ook de meeste geliefde koning ter wereld. Zijn zoon, de 63-jarige
kroonprins Maha Vajiralongkorn die geregeld in Duitsland verblijft, volgt hem
op.
Bhumibol werd koning in een tijd waarin de militairen het voor het zeggen
hadden. Vooral vanaf 1973 droeg de Koning veel bij aan de vestiging van een
redelijk stabiele parlementaire democratie in zijn land. Gedurende zijn regering
vonden vele militaire staatsgrepen plaats, maar een aantal keer dirigeerde de
Koning de troepen terug naar de kazernes. Andere keren bemiddelde hij
tussen het opperbevel en de burgerregering.
De Koning liet vaak openlijk kritiek horen op regeringen tijdens zijn redevoeringen op de dag vóór zijn verjaardag. Zo uitte hij in 2003 in
een rede kritiek op minister-president Thaksin Shinawatra. De Koning berispte Thaksin op 4 april 2006, waarna deze beloofde af te
treden, maar toch doorging als "waarnemend" premier.
In mei/juni 2006 werd zijn 60-jarig jubileum als koning groots gevierd in Thailand. Ook internationaal ontving de Koning erkenning,
getuige de uitreiking van de allereerste Human Development Lifetime Achievement Award van de Verenigde Naties door secretarisgeneraal Kofi Annan op 26 mei 2006. De Koning legde ook veel staatsbezoeken af en ontving talloze staatshoofden.
Op 28 april 1950 trouwde Koning Bhumibol met Mom Rajawongse Sirikit Kitiyakara en op 5 mei 1950 werd hij tot koning gekroond.
Met haar had hij 4 kinderen:
Prinses Ubol Rattana, geboren op 5 april 1951. Zij is sinds 1998 gescheiden. De prinses heeft drie kinderen, twee dochters en een
zoon die tijdens de tsunami in Phuket omkwam.
Kroonprins Maha Vajiralongkorn, geboren op 28 juli 1952. Hij kreeg op 29 april 2005 een zoon en opvolger genaamd Dipangkorn
Rasmijoti.
Prinses Maha Chakri Sirindhorn, geboren op 2 april 1955.
Prinses Chulabhorn, geboren op 4 juli 1957. De prinses is gescheiden en moeder van twee dochters.
Galyani Vadhana was de enige (oudere) zus van Bhumibol.
Op 5 mei 1987 kreeg hij de eretitel ‘de Grote’ toebedeeld. Vanaf 2 juli 1988 was hij de langst heersende koning in de Thaise
geschiedenis en vanaf 23 mei 2000 de oudste koning die Thailand ooit had gehad. Vanaf 2000 was hij ook de langstzittende nog
levende monarch in de wereld; hij had hierin een voorsprong van zes jaar op Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk.
De Koning was een groot muziekliefhebber: hij was saxofonist, componist en jazzcomponist. Er zijn talloze
cassettebandjes en cd’s in Thailand in omloop met composities van de koning. Hij schreef ook een aantal
werken voor harmonieorkesten. Een foto van de Koning met Elvis Presley is ook een foto (zie volgende
pagina) die men op zeer veel plaatsen in Thailand tegenkomt.
De Koning wordt in Thailand onder andere vereerd doordat vóór een film in de bioscoop en vóór of na een
concert, muziek ter ere van de Koning wordt gespeeld, waarbij iedereen gaat rechtstaan. In de bioscoop
worden dan foto's van zijn activiteiten getoond. Er wordt dan een van zijn eigen composities gespeeld of
een speciale Koninklijke hymne.

Er hangt in vrijwel alle Thaise huizen een portret van de koning. Iedere dag om 8 uur en 18 uur wordt het volkslied op alle radio- en tvstations gespeeld. Ook dan worden er hoogtepunten uit zijn leven getoond. Het journaal op de tv heeft altijd een onderdeel met
koninklijk nieuws. Dat gaat in de eerste plaats over de activiteiten van de Koning, maar ook over activiteiten van andere leden van de
Koninklijke familie. In het bijzijn van de Koning wordt iedereen geacht lager te zitten dan hij en mag niets direct in zijn handen worden
gegeven. De verjaardag van de Koning, 5 december, is een nationale feestdag en ook Vaderdag. De verjaardag van de koningin, 12
augustus, is Moederdag. Thais geloven dat de huidige koning een Bodhisattva is, een wezen dat naar verlichting streeft.
Weliswaar is verering van de koning een Thaise traditie, maar Koning Bhumibol
heeft zich in zijn lange werkzame leven wel degelijk ingezet voor zijn volk. Hij heeft
altijd zeer actief alle delen van zijn koninkrijk bezocht, en waar hij misstanden of
problemen aantrof adviezen gegeven om deze op te heffen. Dit heeft vaak
geresulteerd in Royal Projects (Koninklijke Projecten).
Het bekendst in dit opzicht is zijn actieve bemoeienis om de opiumteelt in het
noorden van Thailand te vervangen door andere gewassen. In zijn paleistuin heeft
hij daartoe diverse proeven gedaan. Na een mislukking om de aardbeienteelt als
alternatief voor de opiumteelt in te voeren, zijn veel boeren met succes
overgeschakeld op het verbouwen van koffie en thee en is de opiumteelt in
Thailand vrijwel verdwenen. Deze voor Thailand nieuwe producten worden deels
door de overheid (en aan de overheid gelieerde bedrijven als Thai Airways
International) afgenomen, wat een inkomensgarantie voor de betreffende boeren
betekent.

The “King of rock ‘n’ roll” meets the “King of Thailand”

Een ander Royal Project omvat het tegen een zeer lage prijs ter beschikking stellen van een waterbuffel (in het Thai ‘kwai’) aan boeren.
Enerzijds worden de boeren hiermee beschermd tegen de op termijn hoge onderhoudskosten van een tractor, en anderzijds wordt een
oude traditie in ere gehouden.
Koning Bhumibol heeft zijn creativiteit ook verder gebruikt om oplossingen
te bedenken ten behoeve van zijn volk. Zo is hij de uitvinder van de Chai
Pattana water aerator, een relatief eenvoudig apparaat om zuurstofarm
water te voorzien van zuurstof. Hij heeft voor dat apparaat in Thailand een
octrooi aangevraagd en gekregen. Dat deed hij niet ter meerdere glorie van
zichzelf, maar om anderen te beletten het (populaire) apparaat
commercieel uit te buiten. Ook is hij de initiator geweest om proeven te
doen met biodiesel, een brandstof voor voertuigen, op basis van een
mengsel van diesel en uit landbouwproducten verkregen alcohol. Koning
Bhumibol wordt in Thailand ook wel de "Vader van de Thaise technologie"
genoemd.
De Koning wordt niet alleen door de Thais gerespecteerd maar ook door de “farangs” (Westerse vreemdelingen). Ook Thaivlac
respecteerde steeds de Thaise Koning. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de Thaise les op donderdag 13 oktober 2016 begon met
een minuut stilte ter ere van Koning Bhumibol. Een Thaise vriendin van ons heeft zelfs haar verjaardagsfeestje dat op vrijdag 14
oktober moest plaatshebben, afgelast. Het overlijden van de Koning maakte ook ons verdrietig. Daarom leven we mee met het Thaise
volk dat hem zo lief had. Ook Jocelyn Timmermans, de Thaise ereconsul voor Vlaanderen, liet me dezelfde dag in een mail weten dat
er “vandaag een groot man was heengegaan en hij zich barslecht voelde”, waarop ik hem antwoordde: “Volledig akkoord met u! Khroe
Oua en ik voelen hetzelfde”.
Ook de Vlaamse media hechtte veel belang aan wat de Thaise Koning voor de Thais betekende. Zo kreeg ik op vrijdag 14 oktober rond
de middag een telefoontje van radioreporter Jelle Cleymans met de vraag of hij me mocht interviewen in verband met het overlijden van
de Koning en of het interview mocht worden uitgezonden op de radio. Ik stemde onmiddellijk toe. Ik was immers blij dat ik mocht
vertellen wat een groot man de Koning altijd is geweest en wat hij voor de Thais betekende. Voor hen was hij als een vader geweest
die heel wat voor het land en zijn inwoners heeft gedaan.
Het interview was niet alleen in België te horen maar ook in Thailand. Zo kreeg ik een tijdje later een mailtje van Patrick en Ro si, twee
studenten van de conversatieklas (3e leerjaar) die momenteel met vakantie zijn in Thailand. Zij schreven het volgende:
“Hoi Guido,
We hoorden je hier pas op de radio.
Je hebt dat geweldig uitgelegd!
Warme groeten uit Hua Hin”
Of ik het inderdaad geweldig heb gedaan laat ik over aan het oordeel van Patrick en Rosi, maar hun mailtje deed me wel plezier.
Van de Thaise Ambassade in Bangkok ontvingen we van Nicolas Nihon, zaakgelastigde van België in Bangkok a.i., volgend bericht:
“Beste Landgenoten,
Na de aankondiging van het overlijden van Zijne Majesteit Koning Bhumibol op 13 oktober 2016 wenst de Ambassade van België in
Bangkok haar medeleven te betuigen aan de Koninklijke Familie en het Thaise volk.”
De lokale autoriteiten hebben een nationale rouwperiode afgekondigd. Het is passend deze rouw te respecteren en de richtlijnen van
de overheid te volgen.
De Ambassade adviseert aan de Belgische onderdanen op de hoogte te blijven via het volgen van de lokale media.
Gelieve er rekening mee te houden dat de gegeven omstandigheden de dagelijkse werking van de Ambassadediensten kunnen
beïnvloeden (ook gezien een deel van het personeel de Thaise nationaliteit heeft).
Met dank voor uw begrip.”

De Nederlandse Koning Willem-Alexander heeft op 13 oktober 2016 het volgende laten weten:
“Met ontroering ontving ik het bericht van het overlijden van Koning Bhumibol Adulyadej van Thailand.
Voor het Thaise volk was hij gedurende zijn lange regeerperiode van meer dan zeventig jaar een baken
van stabiliteit, ook in woelige tijden. Steeds weer beklemtoonde hij de waarden van harmonie en
vreedzame samenwerking. Met warmte denken mijn vrouw, mijn moeder en ik terug aan de
ontmoetingen die wij met hem hadden. Onze gedachten gaan uit naar Koningin Sirikit en de andere
leden van de Koninklijke Familie.”
Bron: http://www.koninklijkhuis.nl/
Ook Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vanuit Bangkok namens Nederland zijn medeleven betuigd aan de Thaise
bevolking na het overlijden van Zijne Majesteit Bhumibol Adulyadej:
“Hij was een zeer gerespecteerd en geliefd vorst die 70 jaar lang de troon heeft bekleed. Decennia lang was de Koning een symb ool
voor eenheid onder de Thaise bevolking en bezat achter de schermen grote politieke invloed”, aldus Koenders. De minister was vanaf
donderdag in de Thaise hoofdstad Bangkok om deel te nemen aan een bijeenkomst van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties
(ASEAN) en de Europese Unie.
Volgens de minister heeft Thailand onder leiding van koning Bhumibol, een belangrijke ontwikkeling en welvaart gekend. “Ook heeft de
Koning als stabiliserende factor in politiek woelige tijden een grote rol gespeeld in het land”, aldus Koenders. “De komende dagen zijn
van groot belang gezien de politieke situatie in het land en de opvolging van de Koning.”
Vanwege het overlijden van koning Bhumibol volgt er een lange periode van rouw in Thailand waarin het sociale leven wordt ing eperkt.
Feestelijke activiteiten en alcoholgebruik zijn in die periode niet toegestaan.
Thailand zal een jaar lang rouwen om het verlies van koning Bhumibol. Een maand lang zullen alle tv-kanalen zwart-wit beelden van de
Koning uitzenden.
Aan kroonprins Maha Vajiralongkorn zal gevraagd worden zijn overleden vader op te volgen; dat is in 1972 vastgelegd in de wet. Of de
kroonprins daadwerkelijk de troon zal bestijgen is nu niet duidelijk. Hij wil eerst rouwen om zijn vader en heeft tijd nodig, zo liet hij
premier Prayut weten.
De regering heeft verder laten weten dat er voorlopig geen sprake kan zijn van feestelijkheden. Wat dat precies gaat betekenen is nu
nog niet duidelijk. Er zijn wel gevolgen voor het uitgaansleven. Dat varieert van geen muziek tot geheel gesloten. Wie Thailand kent
weet dat zoiets zelfs per provincie kan verschillen. Nog even afwachten dus.
Tevens lijkt het er op dat er geen verplichting geldt voor het dragen van zwarte kleding, zoals bij het overlijden van de moe der van
koning Bhumibol. Prayut heeft laten weten dat iedereen moet rouwen op een manier die hij passend acht.
Uit de hele wereld zijn er condoleances overgebracht aan de Koninklijke Familie en het Thaise volk.
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Thailand aangepast. Op de website is de volgende tekst
verschenen:
“Op 13 oktober 2016 is de koning van Thailand overleden. Er volgt een lange periode van rouw waarin veel sociale activiteiten zullen
worden beperkt. Feestelijke activiteiten zullen in deze periode niet zijn toegestaan. Houd er rekening mee dat uitgaansgelegenheden
voor een bepaalde periode worden gesloten.
Respecteer de lokale gebruiken en de beperkingen die door de autoriteiten aan het sociale leven worden opgelegd. Deze zullen strikt
worden gehandhaafd. Vermijd kritische uitspraken of discussies over het Koningshuis.
Mogelijk worden extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Zorg dat u zich altijd kunt identificeren. Blijf op de hoogte van actuele
ontwikkelingen via de lokale media. Volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten.”
Het lichaam van Koning Bhumibol werd overgebracht naar het Grand Palace.
Geduldig wachtten tienduizenden Thais zondagmiddag 14 oktober vele uren in de hitte om getuige te zijn van het overbrengen van het
lichaam van Koning Bhumibol van het Siriraj ziekenhuis naar het Grand Palace in Bangkok.

Beelden genomen tijdens de overbrenging van het lichaam van de Thaise Koning naar het Grand Palace (Foto’s Bangkok Post)

Bijzonder was ook dat Hare Majesteit de Koningin weer in het openbaar te zien was. Zij zat in een volgauto van de rouwstoet en
zwaaide af en toe naar het publiek. De Koningin is de afgelopen jaren zelden in het openbaar gezien. Op 12 augustus van dit jaar is zij
84 jaar geworden.

Van het Siriraj ziekenhuis…

…tussen duizenden mensen…

…naar het Grand Palace
De Thaise overheid zette (gratis) extra vervoer in voor publiek dat naar Bangkok wou komen om te rouwen. Vanaf enkele metrostations
reden er gratis bussen. Busmaatschappijen en spoorwegen zetten extra transportmiddelen in. De minister van transport waarschuwde
dat er ernstige verkeersopstoppingen konden voorkomen in Bangkok.
De TV- en radiostations hebben hun uitzendingen weer hervat. De programmering werd op last van de regering
aangepast. Presentatoren en gasten dienden gekleed te zijn in zwart of wit.
Doordat kroonprins Vajiralongkorn tijd heeft gevraagd om te rouwen is er voorlopig nog geen troonopvolging.
De 96-jarige Prem Tinsulanonda, voorzitter van de Privy Council, werd daarom tijdelijk aangesteld als regent. Prem is
sinds 1988 voorzitter van de Privy Council, een adviesorgaan van de koning. Vanaf 1980 was hij acht jaar premier.
In het Grand Palace vond op zondag 16 oktober 2559 de rituele wassing plaats. Op zaterdag gebeurde dat al symbolisch. Alle
boeddhistische tempels in binnen- en buitenland hebben van de Sangha Supreme Council de opdracht gekregen om gedurende een
maand dagelijks een ritueel voor de Koning uit te voeren.
In de Bangkok Post viel te lezen dat alleen door daden van de Thais de erfenis van Bhumibol kan worden voortgezet. Een sticker met
de tekst ‘Rao Rak nai Luang’ (We Love the King) op de auto, op huizen en zelfs op een bureau plakken, is niet voldoende. Slechts
weinig mensen beseffen dat. Er is veel meer voor nodig dan een simpel bericht om hun liefde en loyaliteit aan de monarchie te tonen.
Dus… treed in zijn voetsporen.
De nalatenschappen van de Koning zijn ontelbaar. Bhumibol is erkend als de World’s Development King. Op gezondheidszorg,
onderwijs, muziek, sport, wetenschappelijke innovaties en plattelandsontwikkeling paste hij zijn filosofie van ‘begrijpen, toegang en
ontwikkeling’ toe en toonde zo dat met de juiste houding, echte zorg voor mensen en volharding, een weg naar succes kan worden
gevonden.
Nog belangrijker dan het concept van de duurzame economie waarop de koning hamerde, het kunstmatig opwekken van regen of
watermanagement, vindt de Bangkok Post dat zijn belangrijkste en meest relevante advies betrekking heeft op eenheid, consensus en
samenwerking in de maatschappij. Om hun respect aan de Koning te tonen, zullen de Thais moeten leren goed om te gaan met de
Koninklijke erfenissen.
Bronnen:
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https://www.thailandblog.nl/koning-bhumibol/koenders-condoleances-thaise-bevolking-overlijden-koning/
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https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/koning-bhumibol-overgebracht-naar-grand-palace/
http://www.thailandgek.com/t2485-de-koning-is-overleden-leve-de-nieuwe-koning-vajiralongkorn#8351

Foto’s: Internet

2. Thaise kroonprins: ‘Kroning pas na een jaar’
De Thaise kroonprins, Maha Vajiralongkorn, heeft premier Prayut laten
weten nog minstens een jaar te willen wachten met zijn kroning. Hij wil dat
voorlopig alles hetzelfde blijft als vóór het overlijden van de Koning, zegt
vicepremier Wissanu.
De crematie van de Koning zal maar eerst na een jaar gebeuren. Pas
daarna zal er een troonsbestijging plaats vinden. Voor de kroning krijgt de
prins de titel Somdet Phrachao Yu Hua en daarna Phrabat Somdet
Phrachao Yu Hua.
Prem Tinsulanonda, een vertrouweling van de overleden Koning en
voorzitter van de Privy Council, is tijdens de interim periode, regent.
Over de opvolging van Koning Bhumibol hoeft geen discussie of speculatie
te ontstaan, zegt Wissanu. De Koning heeft kroonprins Vajiralongkorn op
28 december 1972 als zijn opvolger aangewezen.
Bron: Bangkok Post
Bron: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-kroonprins-kroning-jaar/

3. Actuele Informatie over de Nationale Rouwperiode in Thailand
Adviezen van TAT over Koninklijke religieuze rituelen en de status van attracties
& evenementen tijdens de rouwperiode.
Aangezien Thailand momenteel in een periode van nationale rouw is na het overlijden
van de geliefde monarch Zijne Majesteit Koning Bhumibol Adulyadej, hebben duizenden
rouwenden zich verzameld rond het Grand Palace in Bangkok (zie foto’s hieronder) om
aanwezig te zijn bij de Koninklijke religieuze rituelen en ceremonies die plaatsnemen om
hun respect te uiten aan de vader van de natie.
De toeristische dienst van Thailand (Tourism Authority of Thailand of TAT) wil het
publiek vragen om op de hoogte te blijven via media aankondigingen en mededelingen
van het Bureau van het Koninklijk Huis en de Koninklijke Thaise Regering om verzekerd
te zijn van correcte informatie. Wij vragen ook dat de plechtigheid van deze rituelen in
acht genomen kan worden en dat bezoekers – lokaal en internationaal – respectvolle
kleding dragen.
In de periode van nationale rouw zijn sommige festiviteiten en activiteiten in het Koninkrijk geannuleerd of uitgesteld. Andere
evenementen gaan door zoals gepland, maar kunnen worden afgezwakt ten teken van respect.
De toeristische dienst raadt daarom alle bezoekers met reisplannen aan om door hun reisagent te laten bevestigen of bepaalde
evenementen nog doorgaan of naar een latere datum werden verschoven. Ook dient men de lokale media regelmatig te checken,
evenals het advies van lokale autoriteiten te volgen voor aankondigingen en updates. Zij moeten zich ook bewust zijn van het feit dat
vervoer in sommige gebieden beïnvloed kan worden. We vragen toeristen en bezoekers voor begrip en geduld in het geval zij
vertraging ondervinden of wanneer sommige routes afgesloten worden voor het verkeer.

Duizenden rouwenden verzamelden zich rond het Grand Palace in Bangkok voor de religieuze rituelen en ceremonies

4. Gratis zwarte shirts voor Thais met een laag inkomen
Er ontstaat in Thailand, vooral op sociale media, ergernis over Thais die geen zwarte of witte kleding dragen ten teken van rouw.
Premier Prayut deed na het overlijden van de Koning immers een oproep om door de kledingdracht te tonen dat men rouwt om de
geliefde vorst.
Regeringswoordvoerder Sansern zegt daarover dat het dragen van een zwart lintje of eenvoudige kleding ook is toegestaan indien
mensen geen geld hebben om zwarte kleding te kopen.
Er is een grote vraag naar witte en zwarte kleding en mogelijk is deze plaatselijk uitverkocht. Sansern vraagt begrip voor het feit dat
sommige mensen het zich niet kunnen veroorloven om nieuwe kleding te kopen: “De premier wil dat de mensen begrip hebben voor de
beperkingen van sommigen. Dit moet een tijd zijn om verbondenheid te tonen en niet om boos te worden”.
Doordat een groot deel van de arme bevolking geen geld heeft om zwarte kleding te kopen, gaan de staatsbanken gratis zwarte shirts
uitdelen aan 8 miljoen Thais. De banken hebben een van budget 400 miljoen baht voor de productie van zwarte shirts. Somchai van
het Ministerie van Financiën benadrukt dat het dragen van zwarte kleding niet verplicht is, maar de regering wil het arme deel van de
bevolking wel in de gelegenheid stellen om dit te doen.
Om het tekort aan zwarte kleding op te lossen heeft vicepremier Somkid de kledingproducenten gevraagd om de productie op te
voeren. Veel winkels en kramen zijn door hun voorraad heen. Tussen 21 en 23 oktober worden er door de regering in supermarkten en
winkels goedkope zwarte shirts verkocht. Op meerdere plaatsen in het land worden er demonstraties en instructies gegeven hoe men
kleding zwart kan verven.
Vanaf 28 oktober kan men in het Grand Palace in Bangkok afscheid komen nemen van de Koning.
Bron: Bangkok Post
Bronnen:

https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/gratis-zwarte-shirts-thai-laag-inkomen/
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-regering-wees-boos-op-mensen-geen-zwart-dragen/

5. Zwart lint als teken van rouw
Stel je bent in Thailand en je hebt alleen maar luchtige en fleurige kleding ingepakt,
terwijl nu iedereen in Thailand iedereen in het zwart of wit gaat. Er is een oplossing:
een zwart lint als teken van rouw.
Thailand is een tropisch land waar de temperatuur zelden beneden de 20 graden
Celsius komt. Normaal stop je jouw koffer dus vol met korte rokjes, korte broeken,
bikini’s en zwemkleding. We blijven echter Noord-Europeanen en vertrouwen het
weer nooit helemaal. Dus, een lange broek en een hemd met lange mouwen vindt
ook een plekje, zij het helemaal op de bodem van de koffer. Vaak zijn de kleren die
wil inpakken kleurig en fleurig. Je gaat op vakantie, vrijheid blijheid. Dat wil je
uitstralen. En dat doe vaak je met vrolijke kleren.
Zwart is niet bepaald de lievelingskleur van iedereen. Integendeel, het wordt vaak gezien als de kleur van sombere en sobere
stemming. Vermoedelijk heb je niet eens iets met de zwarte kleur in je kast hangen. Of het moet dat nette pak of mantelpakje zijn dat je
op begrafenissen en bruiloften draagt. Wat nu? Er is sprake van een rouwperiode, waarin iedereen zwart of wit draagt. En je wilt
respect tonen of in ieder geval niet beschuldigd worden dat je de (klik) rouwperiode niet respecteert.
Je hoeft niet meteen te gaan winkelen en op jacht te gaan naar zwarte korte broeken en shirts. De Thaise regering denkt met je mee en
heeft bepaald dat je ook een zwart lint als teken van rouw mag dragen. Je spelt het op je fleurige en kleurige shirt en het probleem is
opgelost. Je toont respect, de Thais vinden het fijn dat jij als buitenlander met hun meeleeft. En je hoeft niet een nieuwe (zwarte of
witte) garderobe aan te leggen.
Bron: https://www.hieristhailand.nl/zwart-lint-als-teken-rouw/

6. Prayut: Geen eigen rechter spelen bij vermeende beledigingen van de monarchie
Premier Prayut wil dat men op straat geen eigen rechter gaat spelen bij zaken die het Koningshuis betreffen. Vermeende beledigingen
afstraffen met geweld is niet de juiste weg. De overheid moet juridische actie ondernemen tegen degenen die de wet overtreden, zegt
hij. “Het is nu belangrijk dat wij Thais ons verenigen”, aldus regeringswoordvoerder Sansern.
De oproep van Prayut is een reactie op enkele incidenten in Phuket, Surat Thani, Phang Nga, Bangkok en Chonburi waarbij Thais
werden belaagd omdat ze op sociale media of in het openbaar beledigende opmerkingen over de koning hadden gemaakt, of
respectloos over hem spraken.
Vaak gaat het hierbij om Thais met een psychische stoornis of zwakbegaafde personen. Een vrouw en een jongen werden door een
woedende menigte gedwongen om voor een portret van de koning te knielen en hun excuses te maken. De zwakbegaafde jongen werd
meermalen hard in zijn gezicht geschopt toen hij op de grond lag.
De overheid houdt honderd personen in de gaten die verdacht worden van het plaatsen van beledigende opmerkingen op sociale
netwerken. Het ministerie van Digital Economy and Society waarschuwt voor toepassing van het wetsartikel tegen majesteitsschennis
en de Computer Crime Act wat vele jaren gevangenisstraf kan betekenen. Volgens minister Prajin zijn 600 webpagina’s ongepast, 200
zijn al geblokkeerd.
De regering heeft gisteren een team geformeerd dat op zoek gaat naar overtredingen op het internet. Volgens Prajin duurt het twee
weken om een website te blokkeren; er moet eerst toestemming van de rechter worden verkregen.
Bron: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/prayut-geen-eigen-rechter-spelen-vermeende-beledigingen-monarchie/

7. De Portretten van de Thaise Koning in de Boeddhistische Tempels in België
Het overlijden van de Koning Bhumibol Adulyadej op 13 oktober 21016 werd niet alleen herdacht in Thailand maar ook in de tempels in
België en Nederland.
Reporter Luka is zo vriendelijk geweest om tijdens die periode een bezoek te brengen aan de vier Thaise tempels in België. Hij heeft er
wel niet alle ceremonies kunnen bijwonen, maar kwam toch terug met een aantal foto’s dat hij genomen had in de Boeddhistische
tempels in Mechelen, Belsele (Sint-Niklaas), Lede en Waterloo. Waar er geen plechtigheid bezig was, had hij een foto genomen van
het portret van de Koning. In Lede kreeg hij van de monniken foto’s van een voorbije ceremonie voor publicatie in onze nieuwsbrief.

Twee portretten van de Koning in Wat Dhammapateep te Mechelen

Wat Buddharama te Belsele (Sint-Niklaas)

Foto’s van een plechtigheid bij Wat Phra Dhammakaya Benelux in Lede

Foto’s genomen in Wat Thai Dhammaram te Waterloo

Foto’s: Luka en Wat Phra Dhammakaya Benelux

8. De Ceremonie in de Koninklijke Thaise Ambassade te Brussel op 19 oktober 2016
Op woensdagnamiddag 19 oktober 2016 had er in de Koninklijke Thaise Ambassade te Brussel een ceremonie plaats naar aanleiding
van het overlijden van Koning Bhumibol Adulyadej. Die dag was ik, samen met Thaivlac-ondervoorzitter Willy Ghys, zijn echtgenote
Bayon en khroe Oua, naar Brussel gereden om de ceremonie bij te wonen. Na een lange rit in de plassende regen kwamen we, mits de
nodige files, in Brussel aan. Eerst werden de dames afgezet aan de ambassade, waarna Willy en ik op zoek gingen naar een
parkeerplaats voor de auto. Na een zoektocht van een 10-tal minuten hadden we eindelijk een plaatsje gevonden voor mijn wagen.

De vier monniken

Portret van de Koning

Boeddhabeeld met bloemen en kaarsen

De ceremonie had plaats in een tent die stond opgesteld binnen de muren van de ambassade

De ceremonie had plaats in een tent die stond opgesteld binnen de muren van de Koninklijke Thaise Ambassade. Er was echter zo
veel volk aanwezig dat een deel van het publiek de plechtigheid rechtstaand moest volgen.

Thaivlacstudent Fred

Danseres Kan

Thaivlac-ondervoorzitter Willy

Khroe Oua

Nadien kon men, binnen in de ambassade, het rouwregister tekenen. Daar er te veel kandidaten waren mocht slechts één persoon per
groep dit doen. Koning Bhumibol Adulyadej is inderdaad een geliefd persoon.

Boonserm, Julie en Joe

Foto’s: Guido Goossens, Luka en Facebook Julie Julie

Student Fred

Inthira, Julie en Lek

9. De TAT benadrukt dat iedereen Thailand gewoon kan bezoeken
De Tourism Authority of Thailand (TAT) laat weten dat iedereen Thailand gewoon kan bezoeken. Wel dient men zich respectvol te
gedragen in het openbaar. Toeristen hoeven geen zwarte kleding te dragen. Om respect en medeleven te tonen kan men een zwart
lintje opspelden. Dezen zijn gratis verkrijgbaar op o.a. de internationale luchthaven Suvarnabhumi.
De rouwperiode voor het grote publiek duurt tot en met 14 november 2016. Tijdens die periode zullen de meeste Thais in het zwart of
wit gekleed over straat gaan. Voor de regering en ambtenaren geldt een rouwperiode van een jaar (tot en met 12 oktober 2017).
De overleden Koning Bhumibol ligt opgebaard in de Grand Palace in Bangkok. Dit is dan ook tot en met vrijdag 28 oktober 2016
gesloten voor het publiek. Daarna kunnen de Thais afscheid nemen van de Vorst. Gezien de enorme toestroom van rouwende Thais
kunnen toeristen het Grand Palace en omgeving beter mijden.
Voor een bezoek aan de nationale musea en historische parken hoeft men in heel Thailand t/m 31 januari 2017 geen entree te betalen.
Dit geldt niet voor de nationale parken die een duaal prijsbeleid hebben. Toegangsprijzen zijn er tot 4 keer zo duur voor buitenlanders.
Restaurants, winkels, attractieparken en bioscopen zijn normaal geopend. Het uitgaansleven in Thailand is t/m 14 november ver soberd.
Dat betekent in de praktijk geen muziek en de lichten gedimd. Men kan wel gewoon een bar bezoeken en alcohol drinken.
Het volledige artikel kan je lezen op: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/evenementen-thailand-gaan-tijdens-periode-rouw/.

10. Word lid van de vzw Thaivlac (of hernieuw uw lidmaatschap voor 2017)
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 zor gen 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:
Ondervoorzitter:

Raf Erzeel
Willy Ghys

Secretaris:
Penningmeester:

Erik Verbraeken
Guido Goossens

Verder zijn er nog volgende belangrijke functies:
Educatief coördinator:
Educatief coördinator Limburg:
Assistent educatief coördinator:
Redacteur Nieuwsbrief:
Webmaster:
Feestbestuurder:
Assistent-feestbestuurder:

Guido Goossens
René Devriese
Mario Dours
Guido Goossens
Theo Van Oers
Willy Ghys
Jan Leys

Assistent-feestbestuurder:
Assistent-feestbestuurder:
Assistent-feestbestuurder:
Lerares Thai te Antwerpen:
Lerares Thai (Hasselt):
Leraar Nederlands (voor Thais):
Lerares Thaise dansen:

Gentilla Van den Berghe
Jozef Vanderhoven
Daniël Haymans
Lamphan Sanjamla (khroe Oua)
Nittaya Tongprasong (khroe Nit)
Raf Erzeel
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 vorig jaar 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 2017 (!). 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 2017”.
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 of 2017.

11. In september 2016 zijn de Thaise taallessen in Antwerpen opnieuw gestart.
Op maandag 5 september 2016 was het de 14de achtereenvolgende keer dat er Thaise taallessen werden gegeven in de wijk
Luchtbal te 2030 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 eind mei of begin juni 2017 te eindigen. Zoals steeds worden er in november en december
geen lessen gegeven. Het is dan hoogseizoen in Thailand en veel van onze studenten zijn met vakantie in het Land van de Glimlach.
Men heeft de keuze uit drie leerniveaus, namelijk beginners (1e leerjaar) op donderdag, gevorderden (2e leerjaar) op maandag en
conversatie gevorderden (3e leerjaar) op vrijdag. De tweede klas beginners (vroeger op zaterdagvoormiddag) valt weg zolang we
geen tweede leerkracht hebben.
Daar het ‘cultuurcentrum’ Luchtbal werd omgevormd tot een ‘cultureel ontmoetingscentrum’ was er in de toekomst voor heel wat
activiteiten die er vroeger plaats vonden, geen ruimte meer. Bovendien ging men er met verbouwingswerken beginnen. Met spijt in het
hart, maar met heel veel goede herinneringen, hebben we onze vaste stek verlaten en onze intrek genomen in een zaal van café
Centrum, Canadalaan 109 te 2030 Antwerpen.
De nieuwe locatie, welke zich in de nabijheid van het COC Luchtbal bevindt, beschikt over voldoende parkeerplaatsen in de omgeving.
Ze bracht wel enkele veranderingen met zich mee. Zo dienden we zelf een schoolbord te kopen en moesten we de lesdagen wijzigen.
Onderstaand vindt u achtereenvolgens een foto van het eerste, het tweede en het derde leerjaar 2016-2017.

Indien u nog vragen hebt in verband met onze Thaise taallessen, kan je deze steeds stellen door te bellen naar 00 32 495 273 286 of
een mailtje te sturen naar taallessen@thaivlac.be of naar guido.goossens@thaivlac.be.

12. Thaivlac, méér dan een school!
Bij het begin van het lesjaar is het bij Thaivlac de gewoonte dat nieuwe
studenten in aanmerking komen voor twee prijzen. Zo krijgt de student
die het verste van het klaslokaal woont een fles wijn cadeau. Dit jaar
was het Karla Lambert uit 8460 Oudenburg (West-Vlaanderen) die de
prijs won.
Een tweede prijs wordt toegekend aan de nieuwe student die als eerste
het les- en lidgeld heeft betaald. Ook hier was het weer Karla die in
aanmerking kwam voor de prijs en de snelste betaler was.

Tijdens de eerste week van het lesjaar 2016-2017 lag Guido in
het hospitaal waar hij het bezoek kreeg van vijf Thaise dames

Normaal worden deze prijzen de eerste lesdag uitgereikt aan de
gelukkige winnaars, maar aangezien ik bij het begin van het lesjaar in
het hospitaal lag (zie foto hiernaast) en niet de gelegenheid had gehad
om uit te zoeken wie de winnaars waren, werd de prijs tijdens de laatste
lesdag van 2016 aan Karla overhandigd door ondervoorzitter Willy Ghys
en lerares khroe Oua. Die avond ging onze West-Vlaamse studente dan
ook naar huis met een fles rode en een fles witte wijn.

Sommige lezers zullen zich afvragen waarom alleen de nieuwe studenten in aanmerking kwamen voor een prijs en niet de anciens die
al een jaar of meer les hebben gevolgd. Hun beurt komt nog. In juni 2017 heeft de proclamatie (rapportdag) plaats en wordt er telkens
een fles wijn toegekend aan de beste leerling van zowel de beginners als van de gevorderden. Aangezien de anciens van de klas voor
beginners minstens een jaar langer les hebben gevolgd dan de nieuwelingen hebben ze meer kans om als eerste te eindigen.

Ondervoorzitter Willy en khroe Oua overhandigen ieder een fles wijn aan winnares Karla

Foto’s: Guido Goossens en Facebook New Kanja

13. Thaivlac is op zoek naar bekwame leerkrachten Thai voor Antwerpen en Hasselt!
De vzw Thaivlac is op zoek naar een bekwame leerkracht Thai voor haar tweede klas beginners in
Antwerpen en voor haar werfreserve in Antwerpen en Hasselt. De kandidaten moet 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 zij 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.

14. Nieuwe website van “Vlamingen in de Wereld”, speciaal met nieuws uit Thailand
Van mijn goede vriend Eddy Bull, vertegenwoordiger voor Thailand van ‘Vlamingen in de Wereld’ (VIW), kreeg
ik op 17 oktober een mailtje waarin hij me, na eerst naar mijn gezondheidstoestand te hebben geïnformeerd, liet
weten dat hij een nieuwe website had gemaakt voor VIW, speciaal met nieuws uit Thailand.
Daar er in de rubriek “Interessante organisaties, verenigingen, forums, blogs, websites, enz.” al een banner
bestaat die naar de algemene website van VIW verwijst, heb ik er een tweede bijgemaakt met onder het logo van
VIW de vermelding ‘Thailand’.
Eddy heeft van mij ook de toelating gekregen om mijn nieuwsbrief op zijn website te zetten en eventuele artikelen
of mededelingen van Thaivlac over te nemen.
Om zijn website te bezoeken, klik je op: http://ebsservices.wixsite.com/viw-thailand of ga je naar de rubriek op pagina 30. Om onze
nieuwsbrieven te downloaden (er staan er al een aantal klaar) klik je op: http://ebsservices.wixsite.com/viw-thailand/thaivlac-info.

15. Vier Oudejaarsavond in het Thaise eetcafé ‘Nok-Thai’ te 2100 Deurne (Antwerpen)
Zin om mee oudejaarsavond te vieren in het Thaise eetcafé Nok-Thai?
Op vraag van hun klanten organiseert Nok-Thai, Ter Heydelaan 318 te 2100
Deurne (zie ook pagina’s 19 en 20) op zaterdag 31 december 2016 om 20.00 u.
een Oudejaarsparty met Dj en met muziek van de jaren 70, 80 en 90...
De prijs bedraagt, buffet en één aperitief inbegrepen, 35 euro per persoon.
Reservatie is gewenst. Dit kan via: info@nok-thai.be
Meer info: Telefoon 03/324 50 88 – Gsm 0495/44 29 19

16. 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 965-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 op mijn account
worden geplaatst is, met zulk een groot aantal Facebookvrienden, onbegonnen werk, tenzij ik de ganse dag niets anders zou doe n.
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.
Ik stel wel vast dat mijn Facebook account de laatste tijd veelvuldig gebruikt wordt om er politiek getinte boodschappen op te zetten,
iets waar ik persoonlijk niet aan meedoe. Ik verwijder ze echter niet omdat de officiële media in België, op een paar uitzonderingen na,
niet aan objectieve berichtgeving doet. Belangrijk nieuws dat iedereen zou moeten weten, wordt soms verzwegen omdat het niet
‘politiek correct’ zou zijn. Door sommige artikelen die op mijn Facebook account worden geplaatst, ben ik echter, evenals de lezers van
mijn account, al zaken te weten gekomen die ik niet in de ‘officiële’ pers had kunnen terugvinden, wat ik een pluspunt vind.
Het plaatsen van een bericht of artikel in mijn Facebook account wil echter niet zeggen dat ik met ieder bericht akkoord ga. Ik
respecteer echter de vrijheid van mening en laat iedereen, zowel van links als van rechts, zijn zegje doen. Zo weten de lezers wat er
tussen het volk leeft.
Mochten er dus zaken op komen die niet overeenstemmen met de normen en waarden die Thaivlac of onze sponsors hanteren, kan ik
alleen maar zeggen dat ik hiervoor op het begrip en het gezond verstand van de lezers reken.
Daar mijn account overspoeld werd door allerlei advertenties, heb ik mijn account gewijzigd van ‘openbaar’ naar ‘vrienden’. Wil men
een advertentie plaatsen, dan kan men dit steeds via onze nieuwsbrief doen. De prijs hiervoor is zeer democratisch.
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.

17. Veel onduidelijkheid over bomdreiging in Bangkok
In de Bangkok Post van dinsdag 25 oktober 2016 beschrijft de krant de
onduidelijkheid over de bomdreiging die aan het eind van deze maand zou
gelden. Adjunct-hoofdcommissaris Srivara maakte eerder bekend dat er
plannen zouden bestaan om in of rond Bangkok aanslagen met
autobommen te plegen.
Militanten uit het zuiden van Thailand willen daarmee wraak nemen voor de
dood van 85 moslims op 25 oktober 2004 in Tak Bai waarvoor nog steeds
niemand is bestraft.
De verwarring over de mogelijke aanslagen werd al snel groter toen
minister Prawit van defensie liet weten dat het niet om een bomauto maar
om een aanslag met pijpbommen zou gaan.

Militairen controleren in Pattani de restanten van een noodle
shop waar op maandagavond 24 oktober een bom afging.

Ook het bericht van Srivara over de aanhouding van 14 personen in
Ramkhamhaeng (Bangkok), bleek niet te kloppen. Er zijn de afgelopen
periode zeker 44 personen aangehouden. Vijf daarvan zijn serieuze
verdachten en zij zijn overgebracht naar het Ingkayut Borihan Military
Camp in Pattani voor verder verhoor.

De Bangkok Post wijst er op dat de lakse houding van de overheid en het mistgordijn rondom mogelijke aanslagen de situatie alleen
maar verergeren. Meer dan twee weken nadat Srivara de eerste autobomdreiging bekend maakte, hebben de autoriteiten nog steeds
geen bewijs van echt gevaar geleverd.
Het blijft dus onduidelijk of de bewoners van Bangkok reëel gevaar lopen en dat is een droevige constatering.
Op maandagavond 24 oktober 2016 ging er in een noodle shop in Pattani een bom af. Een vrouw werd daarbij gedood en 18 mensen
raakten gewond, twee van hen ernstig waaronder een zevenjarig jongetje. Een meisje dat in de noodle shop werkte, raakte haar been
en haar oog kwijt.
Bron: Bangkok Post
Bron: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/onduidelijkheid-bomdreiging-bangkok/

18. Op 8 oktober 2016 vierde het Thaise afhaalrestaurant ‘Khawhom’ zijn 1ste verjaardag
Op 10 oktober 2015 openden Kim en Noon, de uitbaters van het Thaise afhaalrestaurant ‘Kwawhom’ (wat ‘welriekende rijst’ betekent
in het Nederlands) hun zaak op een nieuw adres in de Kapelsesteenweg 308 te 2330 Brasschaat (Mariaburg). Doordat het thans op
de grens met Ekeren, Kapellen en Merksem gelegen is, is het voor heel wat klanten gemakkelijker bereikbaar dan op het vorige adres
in Brasschaat.

De twee monniken, waaronder de Abt van Wat Dhammatpateep

Een aantal van de genodigden

Aangezien de zaak thans een jaar bestaat op de nieuwe locatie wilden de uitbaters dit heuglijke feit vieren met een boeddhistische
ceremonie. Daar 10 oktober in 2016 op een maandag valt, had de viering plaats op zaterdag 8 oktober. Daar ik Kim en Noon al ken van
op hun vorig adres (zie mijn nieuwsbrief DNR 20 van januari 2013) en zij ook sponsors zijn van de vzw Thaivlac, vond ik dat ze in onze
nieuwsbrief een reportage over deze viering verdienden.

Tijd voor het gebed

Op de voorgrond Suri en Noon

Suri en Kim

Op 10u30, juist vóór de aankomst van de monniken, was ik dan ook ter plaatse om de nodige foto’s te maken. De monniken die voor
de ceremonie zouden instaan kwamen uit de tempel van Mechelen. Een van hen was Phra Khruvinaithorn Somsak Subhalert, de Abt
van Wat Dhammapateep.

Na de ceremonie was het tijd om een maaltijd aan te bieden aan de monniken

Eerst werd er overgegaan tot een gebed en een chanting. Daarna werd de ceremonie onderbroken door een maaltijd die aan de
monniken werd aangeboden. Volgens een van de 227 voorschriften van de Vinaya waaraan monniken zich dienen te houden, moeten
zij hun maaltijd immers nuttigen vóór de middag. Nadien mogen zijn geen echte maaltijd meer gebruiken.

‘Chareun ahaan’ (smakelijk eten)

De Abt geeft een bolletje kleefrijst aan een kind

Het eten ziet er lekker uit

Nadat de monniken hadden gegeten werd er verder gegaan met de cermonie.

Nadat de monniken gegeten hadden, was het tijd om verder te gaan met de ceremonie. De monnik zegende de aanwezigen door water
over hen te sprenkelen. Nadien volgde er nog een laatste gebed en een toespraak door de abt. Die toespraak scheen geen droge
preek te zijn want ik heb de Thaise dames regelmatig zien lachen. Hiermede was de ceremonie beëindigd en werden de monniken
terug naar de tempel gereden.

Nadat de aanwezigen met water worden besprenkeld volgt er nog een laatste gebed en een toespraak door de abt.

Daarna konden de aanwezigen aan tafel gaan. Op vijf farangs na waren er enkel Thaise dames aanwezig op de viering. Zoals te
verwachten was het eten van de beste kwaliteit. Na het dessert en de koffie was voor de genodigden de viering beëindigd. Voor de
zaakvoerders was het tijd om terug aan het werk gegaan, want om 16 u moest de zaak terug open voor de cliënteel.

Iedereen geniet van een lekkere Thaise maaltijd

De peter van Suri en zijn vriendin

Kim, Suri en Noon

Khawhom is open van woensdag tot zondag tussen 16u00 en 22u00. De zaak is gesloten op maandag en dinsdag, behalve op
feestdagen. Personen die het afhaalrestaurant Khawhom niet zouden kennen, kunnen een kijkje nemen op hun website
www.khawhom.be of op hun Facebookpagina ‘Thai Khawhom’. Het e-mailadres is info@khawhom.be. Bestellingen kan men telefonisch
doorgeven op het nummer 0492 92 26 00. Smakelijk!
Vergeet vooral niet dat leden van Thaivlac 5% korting krijgen op vertoon van een geldige lidkaart. Het lidmaatschap dient wel
te worden vermeld bij de bestelling. Personen die geen lidkaart zouden hebben, kunnen er steeds een aanvragen door een mailtje te
sturen naar guido.goossens@thaivlac.be met vermelding van hun naam, adres en de datum van betaling van het lidgeld voor 2016 of
2017. Als je wilt dat je lidkaart geldig blijft tot eind 2017, betaal je best ook al het lidgeld voor volgend jaar.

Liggingsplan van Khawhom op de grens met Ekeren

Foto’s: Guido Goossens

Een foto van de buitenkant van de zaak

19. Word jij het poster-model 2017 van de Thaise markt in Bredene?
Vikanda Vanavatee (zie foto hiernaast) is het eerste poster-model van de Thaise markt in Bredene.
De bedoeling is om vanaf nu ieder jaar een andere Thaise uit België of Nederland voor de lens te plaatsen om
in Thaise klederdracht (!) het gezicht te worden van de Thaise Markt in Bredene.
Heb je zin om in 2017 poster-model te worden, aarzel dan niet om een mailtje te sturen met uw motivatie,
contactgegevens en enkele recente foto’s naar info@thaisemarkt.be.
Indien je verkozen wordt, zal je worden uitgenodigd voor een professionele fotoshoot en komt jouw foto op de
poster en alle promo-publicaties voor de Thaise markt 2017.

20. De 17de Kerst- en Geschenkenbeurs van de Vriendenkring Fatimacenter in Schilde
Al voor de 17de maal gaat de Kerst- en Geschenkenbeurs, de grootste jaarlijkse
activiteit van de Vriendenkring Fatimacenter, door te Schilde (Prov. Antwerpen).
Op zaterdag 12 (11:00-19:00 u) en zondag 13 november 2016 (10:00-18:00 u)
vind je de beurs terug op een nieuw adres, namelijk het Dienstencentrum Schilde,
Schoolstraat 44 te 2970 Schilde.
De formule van de voorbije jaren met een ruime keuze aan artikelen en een gezellig
cafetaria blijft behouden. De beurs is gekend om haar aanbod aan kwalitatief
handwerk dat gemaakt werd in de ateliers van de projecten van het Fatimacenter
in Thailand.
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. Concreet gaat het om het Fatima Self Help Center in Bangkok, het Regina Center in Nong Khai, het
Wildflower Centrum in Chiang Mai, het Good Life Center in Chiang Rai en het Fountain of Life Woman Center in Pattaya.
De belangrijkste activiteit van de vriendenkring zelf is het organiseren van geschenkenbeurzen. Daarnaast organiseren ze op
verschillende activiteiten een cafetaria. De opbrengst gaat telkens naar de projecten die ze steunen. Meer informatie vind je op hun
nieuwe website www.thaisefairtrade-shop.be.
Onderstaand vind je een aantal foto’s van de beurs van vorig jaar.

21. Veiling van geluksnummers voor mobiele telefoons
Aziaten en zo ook Thais, hebben iets met nummers. Men is dan ook bereid om veel geld neer te leggen voor nummers die geluk
moeten brengen zoals het nummer negen. Voor bepaalde kentekennummers worden kapitalen uitgegeven en dat geldt ook voor de
telefoonnummers van mobieltjes. Lang leve het bijgeloof.
In december veilt de Thaise telecomautoriteit NBTC de eerste zestien lucky nummers en daarna volgen er nog een kleine duizend. De
verwachtingen zijn hoog gespannen.
Het wordt de eerste veiling van bijzondere geluksnummers. De absolute toppers zijn de nummers: 099-999-9999 en 088-888-8888.
Deze zijn zeer gewild en daarom alleen weggelegd voor de superrijken. De verwachting is dat ook Chinezen gaan meebieden. Het
nummer met de vele negens zal minstens 20 miljoen baht opleveren, verwacht Takorn van de NBTC.
De veiling van alle duizend nummers moet bij elkaar minstens 1,8 miljard baht opleveren.
Bron: Bangkok Post
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/veiling-geluksnummers-mobiele-telefoons/

22. Thais Feest in 52222 Stolberg bij Aken op zondag 20 november 2016 (Duitsland)
Op zondag 20 november 2016 heeft er in de Rathausstrasse 79 te 52222 Stolberg (bij Aken) een Thais feest plaats met een
optreden van de Thaise zanger Sorn Sinchai.
De toegang bedraagt 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de ingang.

23. Thailand Party in 4711 Walhorn (Lontzen) op zaterdag 26 november 2016 (prov. Luik)
Op zaterdag 26 november 2016 heeft er van 18u00 tot 02u00 een Thailand Party plaats in Haus Harna, Dorfstrasse 40 te 4711
Walhorn (Lontzen), een plaats gelegen in de provincie Luik. Naast het in het onderwijs en door de plaatselijke overheid gebruikte
Duits spreekt de plaatselijke bevolking er ook het regionale dialect ‘Platdiets’, een Limburgs dialect.
De toegang bedraagt 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de ingang.

24. Loy Krathong 2016 op 26 november 2016 te 3620 Smeermaas (Lanaken) in Limburg
Op zaterdag 26 november 2016 heeft in het
Jeugdpark Smeermaas, Maaseikersteenweg 55
te 3620 Smeermaas (Lanaken) ‘Loy Krathong
2016’ plaats.
Deuren open om 18u00. De optredens starten
om 20u00.
Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro. Aan de
kassa 10 euro.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.
Voor meer informatie kan u volgende personen
contacteren:
Kay: 0032-477 844 355
Woen: 0032 468 130 862
Nawin: 0032 478 967 122
Wim: 0031-653 432 059
NL: 031- 611 567 930
E-mail: att777@live.be

25. Opening van de Anne Frank tentoonstelling in Bangkok
In mijn vorige nieuwsbrief (DNR 64) vestigde ik de aandacht op de Anne Frank tentoonstelling die van maandag 3 oktober tot en met
vrijdag 7 oktober 2016/2559 te zien was in de St. Andrews International School in Bangkok. Onderstaand vindt u een verslag van de
opening ervan door Z.E. Mr. Karel Hartogh, de Nederlandse Ambassadeur in Thailand.

Enkele foto’s van de opening van de Anne Frank tentoonstelling door Z.E. Mr. Karel Hartogh, de Nederlandse Ambassadeur in Thailand

In zijn openingstoespraak benadrukte de ambassadeur de belangrijke rol van scholen om de nalatenschap van Anne Frank aan nieuwe
generaties door te geven. Hij herinnerde het aanwezige publiek, waaronder veel studenten, dat de verhalen uit het dagboek van Anne
Frank de meest krachtige herinneringen aan de Holocaust zijn geworden. Door haar verhalen kunnen wij allen, die hebben geleden, in
herinnering brengen.”
De ambassadeur zei ook, dat “Anne Frank ons heeft laten zien dat jonge mensen hun grote dromen hebben over het soort wereld
waarin zij willen leven en waar mensen gelijkwaardig worden behandeld, hetgeen het zo belangrijk maakt om jonge generaties te
betrekken in de pogingen naar een meer tolerante en vreedzame wereld te werken”.
Bron: Facebook pagina van de Nederlandse Ambassade in Bangkok
Bron: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/ambassadeur-opent-anne-frank-tentoonstelling/

26. Drinken in het vliegtuig
Je zweeft boven de wolken, de stewardess komt langs met nootjes en serveert je eerste
biertje. Even later bestel je er nog een. Bij de maaltijd neem je een flesje rode wijn en
straks nog een whisky met ijs. Om daarna even fijn weg te doezelen. Maar is drank hoog
in de lucht wel handig? Drinken in het vliegtuig, wat weten we daarover?
De druk in een vliegtuig is tijdens een vlucht lager dan op de grond. Het is alsof je een
wandeling maakt in de bergen en je je ergens tussen de 1000 en 2000 meter hoog
bevindt. Je neemt daardoor minder zuurstof op wat duizeligheid kan veroorzaken. Het is
dan net alsof je teveel gedronken hebt, terwijl dat niet zo is en er eigenlijk geen echt
probleem is.
Maar die druk in de cabine is nu net de reden waarom alcohol in de lucht sneller ‘inslaat’ als wanneer je dit ‘op de grond’ zou
consumeren. Die twee biertjes, daarna het flesje rode wijn en als apotheose de dubbele whisky, waar je normaal geen last van hebt,
kan je in dit geval behoorlijk opbreken.
Zoals je weet voelt de lucht in een vliegtuig aan als Isaan in de droge tijd. Kurkdroog dus. Omdat alcohol ook voor uitdroging zorgt heeft
dit een dubbel effect, het maakt je sneller dronken. Daarom is het aan te raden om er in ieder geval een paar glazen water bij te
drinken.
Alcohol blijven gebruiken omdat de uitdroging je dorstig maakt is een valkuil. Daarom, stel jezelf een limiet of zoek andere afleidingen
of probeer te slapen. Maar je kunt ook gewoon geen alcoholische versnaperingen nemen.
Door de lange saaie vlucht naar Bangkok is er bij sommige passagiers ook de neiging om in een korte tijd te veel alcohol te drinken.
Dan krijgt je meer binnen dan je lever kan verwerken en komt alles onverwerkt je bloedbaan binnen. Daardoor raak je sneller o nder
invloed. En dat dien je te voorkomen.
Als men er niets van merkt is het oké. Maar als je vervelend wordt en de crew vindt dat je een gevaar bent of dreigt te worden voor de
veiligheid in het vliegtuig en voor de medepassagiers, dan heb je een groot probleem. Ongepast gedrag door alcoholmisbruik valt
namelijk onder het internationale rechtssysteem.
De gezagvoerder van een vliegtuig mag een noodlanding maken, je laten verwijderen en overdragen aan de politie. Ook is men
geautoriseerd om je in de boeien te slaan. En de kosten worden op jou verhaald. Maar dan moet je wel heel erg over de schreef gaan.
Meestal krijg je een waarschuwing, een alcoholverbod en een kop koffie. Beter is het om dit niet te laten gebeuren en jezelf op de
vlucht te beheersen als je een drankje wilt drinken.
Bron: https://www.hieristhailand.nl/drinken-in-het-vliegtuig/

27. Even voorstellen: het Thaise eetcafé Nok-Thai te 2100 Deurne (Antwerpen)
Het Thaise eetcafé ‘Nok-Thai’ op de Ter Heydelaan 318 te 2100 Deurne
(Antwerpen), biedt u telkens een authentieke en ongecompliceerde Thaise
keuken met dagverse ingrediënten.
Thailand is ongeveer zo groot als Frankrijk en met 65 miljoen inwoners heeft
het ook een bijna even grote bevolkingsomvang. Het land strekt zich uit van
noord naar zuid over een lengte van ongeveer 1650 km, met uitlopers van de
Himalaya in Noord-Thailand, een hooggelegen plateau in het Noordoosten
(ook Isaan genoemd), een rivierdelta in Centraal-Thailand en tropische
oerwouden en eilanden in het zuiden. In Thailand wonen er 40 verschillende
volkeren.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Thaise keuken zéér divers is. Wat de verschillende regionale keukens van Thailand wel met
elkaar gemeen hebben is dat zij de vijf fundamentele smaaksensaties, namelijk pikant, zuur, zoet, zout en bitter, met elkaar proberen
te verenigen in een maaltijd.
Thailand is het land van de rijst en staat bekend voor het enthousiaste gebruik van grote hoeveelheden verse kruiden. De meeste
gerechten worden in de wok bereid. Traditioneel werd door de Thais, zittend op gevlochten matten op de grond, met de rechterhand
gegeten, maar het is tegenwoordig gebruikelijk dit met lepel en vork (geen mes) te doen. Alleen bij noedelsoepen worden er eetstokjes
gebruikt. Met de introductie van tafels en stoelen vanuit China en vanuit het Westen, wordt steeds minder zittend op de grond gegeten.
Een typische Thaise maaltijd bestaat uit verschillende gerechten die gedeeld worden door alle disgenoten. Tussen de verschillende
gangen wordt er niet gewacht zoals bij de westerse keuken. Bij Nok-Thai doen ze dit wel.
Via hun nieuwe website kan je meer lezen over hun zaak en hun kaart ontdekken of een reservatie plaatsen. De zaak is alle dagen,
behalve woensdag, open van 10.00 tot… uur.

Het ziet er allemaal even mooi en lekker uit

Het eetcafé Nok-Thai is zowel een volwaardig restaurant als een afhaalrestaurant. Bij afhaling geven zij steeds 10% korting.
Nieuw is dat men van 12u00 tot 15u00 kan genieten van een lunchmenu.
Het is ook de bedoeling van Nok-Thai om regelmatig voor entertainment te zorgen. Zo was er op zondag 9 oktober 2016 van 18u00
tot 22u00 een Thaise dansavond met live achtergrond muziek. Het Thaise eten dat in buffetvorm was, bestond uit voor- hoofd- en
nagerecht en was, de drank uitgezonderd, in de prijs begrepen. Die avond zat het restaurant dan ook nokvol en moest men aan
personen die nog wilden reserveren, spijtig genoeg melden dat er niemand meer bij kon.
Verschillende bezoekers lieten nadien aan de uitbater weten dat het een zeer geslaagde avond was geweest die voor herhaling
vatbaar is (zie ook pagina 13, artikel 15).

Nog enkele foto’s van gerechten

Meer gegevens over het restaurant vind je op hun website www.nok-thai.be. Het mailadres is info@nok-thai.be. Je kunt hen ook
bereiken op het telefoonnummer 03/324.50.88. Dit is ook hun faxnummer.
Op de volgende pagina vind je een verslag evenals foto’s van het avondfeest op 9 oktober 2016.

Het avondfeest begon met een gitaarspeler en een zanger die Thaise muziek brachten. Ze deden het zeer goed, alleen was het spijtig
dat hun muziekapparatuur de helft van de voor de danseressen voorziene ruimte innam. Let ook niet op de kleuren van een aantal
foto’s op deze bladzijde. Doordat de muzikanten gekleurde spots hadden opgesteld, hadden de artiesten telkens een andere kleur
naargelang de spot die hen belichtte. Als fotograaf moet je daar wel even aan wennen.

De muzikanten brachten mooie Thaise muziek

Het muzikale gedeelte werd afgewisseld door optreden van de danseressen. Er waren er vijf, namelijk khroe Oua, Mai, Noon, Maya en
Kan. Hen fotograferen was niet gemakkelijk. Het restaurant zat immers helemaal vol zodat er wel altijd iemand in de weg zat. Onze
fotografen hebben echter voldoende respect voor de toeschouwers – uiteindelijk is het voor hen dat men danst – dat ze hun werk
deden zonder echt te storen.

Onze danseressen brachten verschillende dansen waarbij ze telkens een ander kostuum droegen. Hun optreden had dan ook heel veel
succes bij de gasten.

(van links naar rechts op de middelste foto:) Danseressen Maya, Noon, Mai, khroe Oua en Kan

Ook ‘som tam’ (papaja salade) was verkrijgbaar. Verder vind je nog enkele foto’s van bekenden. Het doet me altijd plezier als ik op
Thaise feesten studenten of oud-studenten ontmoet. Dat is meestal een teken dat ze door een aankondiging in onze nieuwsbrief hun
weg naar het feest hebben gevonden.

Er was ook som tam voorzien

Twee tweedejaarsstudenten en een oud-student

Gino en Mario

Dat was dan een kort overzicht van de Thaise dansavond in het nog niet zo lang geleden geopende eetcafé Nok Thai. Ik zou nog bijna
vergeten te vertellen dat, toen de danseressen hun optreden hadden beëindigd, er ook nog door een deel van de bezoekers werd
gedanst op Thaise muziek. ’t Was echt een leuke avond.
Foto’s: Guido Goossens, Mario Dours en website Nok Thai

28. 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.

29. Bezoek China Light van 3 december 2016 tot 15 januari 2017 in de Zoo van Antwerpen
China Light ZOO 2014 was twee jaar geleden een overweldigend succes! Meer dan 100.000 bezoekers genoten van het fascinerend
lichtspektakel. Wandelend tussen honderden magische lichtobjecten van dieren en bloemen waande je je in het mysterieuze China.
Tientallen kunstenaars maakten feeërieke bloemen, dieren en andere lichtobjecten. De kleine figuren werden in China gemaakt en zijn
per container naar Antwerpen verscheept. De grote sculpturen werden hier ter plaatse vervaardigd en al dan niet met behulp van
kranen gemonteerd.
Klik op https://youtu.be/X8uPbwYddK8 om over China Light ZOO 2014 een filmpje te zien.
Vanaf 3 december 2016 tot 15 januari 2017 toveren Chinese kunstenaars de ZOO van Antwerpen opnieuw om tot het
sprookjesachtige ‘China Light ZOO’.
Ze trakteren de Zoo op een volledig nieuwe versie van dit lichtfeest, want behalve de enorme draak van 2014 nemen ze verder hun
allernieuwste creaties mee. Beleef een onvergetelijke avond tussen honderden reusachtige lichtobjecten in de vorm van kleurrijke
dieren en bloemen. Dit unieke Chinese festival reist de hele wereld rond en keert na het overweldigende succes van 2014 terug naar
de Zoo van Antwerpen om ons te betoveren met een volledig nieuwe China Light ZOO.
China light ZOO is doorlopend geopend van 18.00 u tot 21.30 u. Aangekochte tickets kunnen echter niet verzet worden naar een
andere datum. Het aantal plaatsen per avond is beperkt. Bestel je tickets op tijd via www.zooantwerpen.be.
De Antwerpse Zoo is gelegen op het Koningin Astridplein, vlak naast de ingang van het Centraal Station in Antwerpen. De dierentuin is
zowel voor Belgen als Nederlanders gemakkelijk bereikbaar per trein. Ook zijn er in de buurt allerlei tram- en bushaltes.
Kom je met de auto? Geniet dan van het speciaal China Light tarief in Parking ‘Station ZOO’ (Van Schoonhovenstraat 25, op 200 m
van de ZOO). Betaal slechts €2 tussen 17u en 24u. Vergeet niet om je parkingticket af te geven aan de portier van de ZOO om het te
laten coderen.

30. Loy Krathong Party op zaterdag 12 november in Puang Thai café te 2060 Antwerpen
Op zaterdag 12 november 2016 is er een Loy Krathong Party in Puang Thai café, Van Arteveldestraat 27 te 2060 Antwerpen.
Van 20 tot 22 uur is er een gratis Thais buffet. Iedereen is welkom.

31. Zin om in januari 2017 mee te gaan naar Hanoi en de Halong Bay in Vietnam?
Een stel leuke Vlaamse vrienden uit Hua Hin hebben van 6 t/m 10 januari 2017 een reisje gepland naar Hanoi en de Halong Bay in
Vietnam. Het betreft een 5-daagse trip (4 nachten) met een dagje begeleid bezoek aan Hanoi en een 2-daagse cruise in de Halong
Bay, één van de 7 wereldwonderen.
Voor inlichtingen: telefoon 0926 125 609 (Robert) of mail naar sikkens2011@gmail.com
Bron: http://ebsservices.wixsite.com/viw-thailand/new

32. 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’

ออแพร์ สวัสดี

คุณกำลังมองหำออแพร์ ไทยเพื่อดูแลลูกๆของคุณหรือไม่ โปรดไว้ วำงใจติดต่ อกับ ออแพร์ สวัสดี
หำข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ เี ว็บไซต์ contact@aupairsawadee.be
Website: www.aupairsawadee.be

33. Derde VCP Happening met o.a. Garry Hagar op zaterdag 18 februari 2017 in Pattaya.
Expats noteren dit alvast in hun agenda: derde VCP (Vlaamse Club Pattaya)
Happening met o.a. Garry Hagger op zaterdag 18 februari 2017 in
Pattaya.
Naar jaarlijkse gewoonte is er bij de VCP in februari telkens een happening
waarbij een bekende Vlaamse zanger optreedt.
In 2015 was dit Koen Crucke en in 2016 Luc Steeno. In 2017 is het de beurt
aan Garry Hagar. Deze Vlaamse zanger werd op 29 april 1963 geboren te
Tielrode (Oost-Vlaanderen) onder de naam Gert Vanderhaeghe. Vanaf zijn
kindertijd toonde hij interesse in muziek en speelde hij in de lokale harmonie.
In 1983 nam hij zijn eerste single op. In 1996 nam hij deel aan ‘De Gouden
Zeemeermin’. Dit was de Belgische preselectie voor het Eurovisiesongfestival.
In de ‘Gouden Zeemeermin’ haalde hij de finale met "Dat ik van je hou".

34. 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.

35. Beperkte beenruimte in een vliegtuig is ergernis nummer 1 bij Nederlanders
Bijna 12 uur opgevouwen zitten als je naar Thailand vliegt is geen pretje. Beenruimte is
en blijft daarom een heikel punt als het om vliegen gaat. Iedere centimeter telt zo blijkt
wederom uit een Skyscanner onderzoek onder 1000 respondenten met als centrale
vraag ‘Wat irriteert jou wanneer je gaat vliegen?’ Voor 44 procent van de Nederlanders
staat beperkte beenruimte met stip op nummer 1.
Na beperkte beenruimte volgt als goede tweede een ‘te krappe stoel’ (18 procent). Het
derde heikele punt zijn ‘kleine kinderen’ (17 procent). Op de laatste plek staat ‘Online
inchecken’ als irriterend onderdeel van het vliegen, dit geldt voor slechts 1 procent van
de ondervraagden.
De meeste passagiers willen zo comfortabel mogelijk maar vooral ook goedkoop vliegen.
Dat stelt luchtvaartmaatschappijen voor een uitdaging en zet ze in een spagaat tussen
economische- en ergonomische overwegingen.
De wereldwijde concurrentie zorgt ervoor dat luchtvaartmaatschappijen elk plekje in het
vliegtuig optimaal willen benutten. Wat nou als je iedereen meer beenruimte zou geven?
Kan, maar dan wordt een vliegticket allicht duurder.
Bron: https://www.thailandblog.nl/vliegtickets/beperkte-beenruimte-vliegergernis/

36. Op 13 oktober 2016 vierde het Thaise restaurant ‘Le Thai 9’ zijn 1ste verjaardag
Op donderdagvoormiddag13 oktober vierde het in de Grote Pieter Potstraat 9 te 2000 Antwerpen gelegen restaurant ‘Le Thai 9’ zijn
eerste verjaardag. Net zoals in het Thaise afhaalrestaurant ‘Kwawhom’ (zie pagina’s 14 en 15) wilde de uitbaatster dit heuglijke feit
vieren met een boeddhistische ceremonie. Hiervoor deed ze beroep op de monniken van Wat Dhammapateep. Ook dit keer waren
Phra Khruvinaithorn Somsak Subhalert, de sympathieke abt uit Mechelen en zijn collega, weer van de partij.

Uitbaatster Maew wilde ook dat khroe Oua ‘de dans van de jonge brahmaan’ zou opvoeren, terwijl ik voor de fotoreportage mocht
zorgen.

Nadat de monniken het eerste gedeelte van de ceremonie hadden beëindigd, werden ze uitgenodigd voor een maaltijd. Volgens de
Vinaya die 227 voorschriften voor monniken bevat, dienen ze vóór de middag te hebben gegeten.

Terwijl de monniken aan het eten waren, hielp Thai Belle danseres Mai khroe Oua met het aantrekken van haar kostuum en het
opzetten van de kroon. Nog even poseren voor het restaurant samen met Mai (links) en Maew (rechts) en Oua kon aan haar dans
beginnen.

Daar de Grote Pieter Potstraat een zijstraat is van de veel drukkere Suikerrui en het nog vroeg in de voormiddag was, passeerde er
niet veel volk toen khroe Oua haar dans opvoerde. De enkele voorbijgangers die haar zagen dansen bleven toch even staan en knikten
haar goedkeurend toe.

Nadat Oua gedanst had en de monniken hadden gegeten, werd er verder gegaan met de ceremonie. Zo werden er geschenken
aangeboden aan de monniken en werd er opnieuw gebeden.

Nadien werden de aanwezigen door de abt besprenkeld met gewijd water. Nadat de abt nog iets op de ruit van de deur had
geschreven, kwam men de monniken ophalen om hen terug naar Mechelen te brengen. Voor de overige aanwezigen was het tijd om
ook aan tafel plaats te nemen en te genieten van een lekkere lunch.

Hebt u zin om te proeven van de heerlijke Thaise keuken met haar verfijnde smaken, dan bent u bij ‘Le Thai 9’ op het juiste adres. In
een typisch Thais huis verwelkomen zij u graag om te relaxen en vooral te genieten. Zij verzorgen eveneens al uw feesten,
teambuildings, vergaderingen of huwelijken.
Geen zin om buitenhuis te eten? Geen probleem, een grote selectie van hun gerechten kan u gewoon mee naar huis nemen. Het
restaurant is open van dinsdag t/m zondag, telkens van 18.00 tot 23.00 uur.
Reservaties kunnen enkel telefonisch worden vastgelegd. Ook bestellingen voor de take-away dienen telefonisch of ter plaatse te
gebeuren. U kunt het restaurant telefonisch bereiken via de nummers 03 231 72 45 of 0465 120 319. Smakelijk!
Wilt u meer weten over ‘Le Thai 9’, neem dan eens een kijkje op hun website http://www.lethai9.be/. Hun mailadres is info@lethai9.be.
Om een filmpje over het restaurant te bekijken, klik je op: https://youtu.be/Wp4ucfnqkaU.
Foto’s: Guido Goossens

37. Feestkalender 2016 / 2017
Onder voorbehoud van wijzigingen! Houd er rekening mee dat door het overlijden van de Thaise Koning de kans bestaat dat
sommige feesten werden geannuleerd of naar een latere datum werden verplaatst.

2016/2017

2559/2560

- zat. 5 november geannuleerd
- zaterdag 5 november:
- zaterdag 12 november:
- zat-zon 12-13 november:
- zat. 19 november geannuleerd
- zondag 20 november:
- zat. 29 oktober 26 november:
- zaterdag 26 november:
- zaterdag 26 november:
- zondag 4 december 2016:
- van 3 dec 16 t/m 5 jan ’17:
- woensdag 7 december
- zaterdag 10 december:
- zaterdag 31 december:
- zaterdag18 februari 2017:
- zaterdag 8 april 2017;
- zondag 18 juni 2017

Loy Krathong feest Thaiclub, 8680 Koekelare (West-Vlaanderen)
Thaikonnektion, Sporthal Erps-Kwerps, 3071 Erps-Kwerps (Vl.-Brabant)
Loy Krathong Party, Puang Thai café, 2060 Antwerpen
17de Kerst- & Geschenkenbeurs Fatima Center, 2970 Schilde (Prov. Antw.)
Loy Krathong, Jeugdherberg Herdersbrug, 8380 Dudzele (West-Vlaand.)
Thais Feest met Sorn Sinchai, 52222 Stolberg bij Aken (Duitsland)
Loy Krathong viering, De Heiberg, 5504 KP Veldhoven (Noord-Brabant)
Loy Krathong, Jeugdpark Smeermaas, 3620 Smeermaas (Belg. Limburg)
Thailand Party, Haus Harna, 4711 Walhorn (Provincie Luik)
Thaise Vaderdag, Wat Thai Dhammaram, 1410 Waterloo (Waals-Brabant)
China Light Zoo Antwerpen, Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen
Thai Food Festival, Kapelstraat 16, 2440 Geel (Provincie Antwerpen)
Muaythai-Thaiboks seminarie (met Saenchai), 9040 Gent (Oost-Vlaand.)
Oudejaarsavond, Eetcafé Nok-Thai, 2100 Deurne (Antwerpen)
Derde VCP Happening met o.a Gerry Haggar, Pattaya (Thailand)
Songkran, De schakel, 8800 Roeselare (West-Vlaanderen)
Aziatische Thai-Laos Markt, Grote Markt, 9060 Zelzate (Oost-Vlaanderen)

38. Nationale en internationale verontwaardiging over bomaanslag bij school Narathiwat
De strijd van moslimseparatisten in het diepe zuiden van Thailand
lijkt zich te verharden. Zo werden onlangs bij een bomaanslag bij
een lagere school in Tak Bai (Narathiwat) drie personen gedood
waaronder een vader en zijn 5-jarig dochtertje. Negen personen
raakten gewond.
De aanslag wekte afschuw in binnen- en buitenland. De
veiligheidsdiensten zeggen dat het zuidelijk verzet zijn strategie
heeft gewijzigd door andere doelen te kiezen, zoals scholen,
hotels, ziekenhuizen en spoorlijnen.
De Chularatchamontri, Thailands oudste moslimorganisatie, heeft
de aanslag in een verklaring veroordeeld en noemt het in strijd
met de grondbeginselen van de islam. De organisatie vraagt de
bevolking zich te verenigen en zich te verzetten tegen het geweld
waarvan meestal onschuldige burgers het slachtoffer zijn. Het
roept de autoriteiten op de veiligheid op openbare plaatsen te
verbeteren.
Vijfhonderd religieuze leiders, lokale functionarissen, onderwijzers, schoolkinderen en bewoners hielden een gebedsdienst in de school
van de aanslag. Na de dienst gingen ze de straat op en riepen bewoners op zich aan te sluiten bij het verzet tegen de aanslag.
Naar verwachting is de zuidelijke verzetsgroep Barisan Revolusi Nasional (BRN) verantwoordelijk voor de aanslagen. Deze
moslimseparatisten zijn actief in Maleisië en de vier zuidelijke provincies van Thailand. Een sympathisant van de BRN zegt dat de
paramilitaire tak BRN-C haar tactiek van aanslagen intern bespreekt en evalueert. Hij noemt de aanslagen op burgers en kinderen niet
gelukkig, maar denkt dat de burgers in de regio uiteindelijk de schuld zullen geven aan de aanwezigheid van het Thaise leger in de
regio.
Sinds 2004 zijn er in de vier zuidelijke provincies van Thailand: Yale, Narathiwat, Pattani en Songkhla, regelmatig aanslagen. Het gaat
om bomaanslagen, brandstichtingen en moordaanslagen op bestuurders van het land. Sinds 2011 neemt het aantal aanslagen toe. Er
vallen bijna dagelijks (dodelijke) slachtoffers. Sinds 2004 zijn er al duizenden mensen omgekomen, waaronder veel moslims.
Bron: Bangkok Post
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/verontwaardiging-bomaanslag-school-narathiwat/

39. Partners gezocht voor ‘Ontdek Azië in Antwerpen’ op 3 en 4 februari 2017
Om te beantwoorden aan de groeiende interesse in de Aziatische
cultuur organiseert Asian Events op 3 en 4 februari 2017 de eerste
editie van ‘Azië in Antwerpen’. De locatie is het Event Center
Antwerp, Dock 3, Straatsburgdok Noordkaai 3, 2030 Antwerpen.
Dit wordt een unieke en bruisende marktplaats met authentieke
Aziatische producten, gebruiken, bestemmingen…, opgezet door
leden van de Aziatische gemeenschap en gericht op iedereen met
interesse in de Aziatische cultuur.
Azië in Antwerpen onderscheidt zich door de authenticiteit van haar
aanbod, puur ‘made in Asia’.
Om het event “Azië in Antwerpen” van vrijdag 3 & zaterdag 4 februari 2017 te kunnen organiseren is men op
zoek naar mogelijke partners. De mail die Keith Choi van Asian Events me over dit evenement stuurde,
bevatte ook een sponsordossier (PDF). Daar dit 5 MB bedroeg was het te zwaar om in mijn nieuwsbrief af te
drukken. Aarzel echter niet om Keith te bellen of te mailen en hem te vragen om u het dossier te laten
geworden. U kunt hem ook bijkomende vragen stellen. Graag feedback vóór 15 november 2016 a.u.b.
Onderstaand vindt u de nodige contactgegevens:
Azië in Antwerpen, De Keyserlei 58/60, bus 16, 2018 Antwerpen. Tel: +32 488 59 21 89.
E-mail: info@centralevents.be - Web: www.centralevents.be - FB: https://www.facebook.com/CentralEvents.be

40. 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.
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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 kleine spruit of 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 sponsor niet:

41. Vier Loy Krathong op zaterdag 19 november 2016 te 8380 Dudzele (West-Vlaanderen)
Geannuleerd!
Op zaterdag 19 november 2016 kan je vanaf 18u00 Loy Krathong vieren in Jeugdherberg Herdersbrug, Lodewijk Coiseaukaai
47, 8380 Dudzele (Brugge). De toegang evenals de parking zijn gratis.
Op het programma staat er Thai Food, dans en muziek. Ook is een Miss Loy Krathong verkiezing en een tentoonstelling van de
mooiste krathongs, die rond 23u00 te water worden gelaten.
Voor meer informatie, bel naar: +32 468 156 895 / + 32 466 453 187.

42. Thai Food Festival op zaterdag 10 december 2016 te 2440 Geel (Provincie Antwerpen)
Op zaterdag 10 december 2016 kan je van 18u00 tot 20u00 terecht voor een Thai Food festival in de Kapelstraat 16 te 2440 Geel.
Het programma voorziet Live Music, een DJ & Dance. Kaarten kosten 5 euro in voorverkoop en 8 euro aan de ingang. Voor meer
inlichtingen kan men terecht op de nummers +32 468 15 68 95 en +31 466 45 31 87.

43. Puang Malai, een Thaise bloemenkrans van jasmijn
Een typisch Thais symbool dat je overal tegenkomt is de puang malai, een
bloemenkrans van jasmijn. Die wordt gebruikt als decoratie, geschenk en
offerande. Naast jasmijn worden ook rozen of orchideeën verwerkt in een
malai.
Je kunt ze kopen op markten en bij straatverkopers. De kleinste begint bij 20
baht en de grootste kost ongeveer 200 baht; de prijs is afhankelijk van de
complexiteit.
Kinderen geven een malai aan de ouders en studenten aan hun leraren, als
teken van respect. Je kunt een malai ook geven aan een gast die aankomt of
vertrekt, als blijk van waardering en om hem geluk te wensen.
Een malai wordt ook gebruikt om Boeddhabeelden te versieren, samen met
kaarsen en wierookstokjes.
Vrachtwagenchauffeurs en taxichauffeurs plaatsen een malai bij de voorruit van de auto om respect te tonen aan de beschermengelen
(geesten).
Bron: https://www.thailandblog.nl/cultuur/puang-malai-thaise-bloemenkrans-jasmijn/

44. Thaise Tijgertempel in Kanchanaburi wil heropenen als dierentuin
Opnieuw beroering in Thailand omtrent dierenleed. De abt van de
beruchte Tijgertempel is op het lumineuze idee gekomen om de tempel
te heropenen als dierentuin. Hij is op zoek naar een licentie om vijf
gehandicapte tijgers te mogen houden.
Als het aan het hoofd van het complex ligt wordt het weer een
toeristische attractie. Het was deze week de eerste keer dat de abt,
Luang Ta Chan, met de pers sprak, sinds de tijgerpopulatie onder grote
nationale en internationale belangstelling werd verwijderd.

Wat zijn die tijgers toch lief (als ze gedrogeerd zijn)

Dit gebeurde op last van de autoriteiten. Ta Chan verklaarde dat hij de
vijf tijgers een plek wil geven in de dierentuin. Er huizen nog steeds
beren, koeien, waterbuffels en herten op het uitgestrekte tempelterrein.
Dat meldt de Bangkok Post.

De vervolging door de rechtbank tegen de abt en zijn medewerkers is nog steeds in volle gang. Ze worden verdacht van betrokkenheid
bij tijgerhandel en andere louche zaken. De ambtenaren die belast waren met het verwijderen van de tijgers vonden ook karkassen van
zeventig tijgerwelpen, twee volledig geprepareerde tijgerhuiden en talloze snuisterijen gemaakt van tijgeronderdelen. Ook von d men
flessen geëtiketteerd met namen van supplementen met daarin tijgerpoeder.
Tot de dag van vandaag heeft de abt altijd de beschuldigingen ontkend. In totaal werden 22 mensen, met inbegrip van drie monniken,
gearresteerd voor het overtreden van de “Wet op de Bescherming en het Behoud van het Wild”. Ondanks alles heeft de abt ook weer
het plan opgevat om te gaan fokken met de dieren op zijn land.
De tijgertempel heeft jarenlang zijn gang kunnen gaan. Het was een attractie waar in de loop van tijd ontelbare toeristen op afkwamen.
Onder het mom dat de boeddhistische monniken door hun gaven deze dieren tam konden maken werden de bezoekers vermaakt en
om de tuin geleid.
In werkelijkheid werden de katten gedrogeerd en murw mishandeld zodat ze zich kalm hielden. Ook zijn er bewijzen van illegale handel
met handelaren in Laos.
Per jaar werd er door de tempel een slordige 100 miljoen bath (!) verdiend met de exploitatie van deze dieren. Praktijken waar
dierenbeschermers al jaren strijd tegen voerden. Het is nog niet duidelijk hoe ver de plannen van de abt zijn om de dierentui n te
heropenen en wie hij achter zich heeft staan.
Wordt vast vervolgd.
Bron: https://www.hieristhailand.nl/thaise-tijgertempel-wil-heropenen/

45. De hele Antwerpse binnenstad en een deel van Linkeroever worden lage-emissiezone
Vanaf 1 februari 2017 voert de stad Antwerpen in de kernstad en op linkeroever een
lage-emissiezone (LEZ) in. In dit gebied zullen de meest vervuilende voertuigen
geweerd worden om de lokale luchtkwaliteit en zo ook de gezondheid van de
inwoners en de bezoekers te verbeteren.
Heel de binnenstad valt binnen de LEZ. Ook de Singel ligt binnen de LEZ, maar niet
volledig. Als uw auto de LEZ niet binnen mag, kan u op enkele plekken aan de Singel
nog terugdraaien. Daarom liggen deze wegvakken niet in de LEZ:
- strook van afrit Zuid richting Kolonel Silvertopstraat;
- strook tussen Jan Van Rijswijcklaan en Generaal Lemanstraat;
- strook tussen Turnhoutsebaan en Stenenbrug.
Op Linkeroever ligt de LEZ tussen de E17, de park & ride Linkeroever en het SintAnnabos.
Borden geven aan dat u de LEZ in- of uitrijdt. Overal waar de LEZ begint, staan slimme camera's. Die zoomen in op elke nummerplaat
en vergelijken die met de lijst van toegelaten auto's. Op de laatste kruispunten vóór de LEZ zullen vooraankondigingsborden staan.
Deze verkeersborden geven de laatste uitwijkmogelijkheden aan voor voertuigen die de zone willen vermijden. Zo rijden ze niet per
ongeluk de LEZ binnen.

Begin en einde van de LEZ

Vooraankondigingsborden geven de laatste uitwijkmogelijkheden aan

Wie de LEZ inrijdt met een voertuig dat er niet in mag, krijgt een boete. In 2017 bedraagt de boete altijd 125 euro. Vanaf 1 januari
2018 loopt de boete op voor wie vaker betrapt wordt: van 150 euro voor een eerste overtreding tot 350 euro vanaf de derde overtreding
binnen de 12 maanden. Meer informatie vindt men op https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/boete.

46. 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 Thaise ‘Take away’ en ‘Eat in’ in 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? Vanaf 75 euro per jaar kunt u al een advertentie plaatsen die maandelijks wordt
gepubliceerd. Adverteren bij Thaivlac hoeft niet duur te zijn.
Neem dan een kijkje op pagina 23, artikel 34, waar u alle uitleg vindt over het plaatsen van een advertentie in onze nieuwsbrief.

47-1. Interessante organisaties, verenigingen, forums, blogs, websites, enz.
Onderstaand vind je een aantal verenigingen, forums, blogs, enz. die een belangrijke rol spelen in België, Nederland of Thail and 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.
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.
Door Eddy Bull, vertegenwoordiger van ‘Vlamingen in de Wereld’ in Thailand, werd er een nieuwe
website ontwerpen speciaal bedoeld voor Vlamingen die in Thailand verblijven.
De website bevat heel wat nuttige informatie over Thailand. Wil je er meer over weten, neem dan eens
een kijkje op http://ebsservices.wixsite.com/viw-thailand.
Thailand
Je kunt er ook de nieuwsbrief van Thaivlac downloaden. Hiervoor klik je op: http://ebsservices.wixsite.com/viw-thailand/thaivlac-info.
L’ Union Francophone des Belges à l’Etranger (UFBE), créée en 1967, regroupe et représente
toutes les catégories de Belges à l’étranger: agents des organisations internationales, artistes,
cadres et techniciens, commerçants, coopérants officiels, coopérants volontaires, enseignants,
étudiants, expatriés et émigrés, experts internationaux, missionnaires, salariés,…
L’UFBE s’est associée avec ‘Vlamingen in de Wereld’ et une série d’associations similaires Européennes pour constituer une
fédération Européenne: ‘Les Européens dans le monde’. Website: https://www.ufbe.be/ - E-mail: ufbe@skynet.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 hierover meer weten, ga dan
eens kijken op https://www.facebook.com/groups/thailandinbelgium/?fref=ts.

AZIATISCHE TIJGER

www.aziatischetijger.nl is een website die nieuws, verhalen en opinies
brengt uit Zuidoost-Azië en Oost-Azië. Het is de moeite waard om er van tijd
tot eens een kijkje te nemen. Ik ben zeker dat je er interessante artikelen
zult vinden.
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.
Hope for Elephants vzw is een nieuwe organisatie die zich wil inzetten voor een betere toekomst voor olifanten
wereldwijd. Olifanten zijn immers de laatste reuzen op aarde... Wilde olifanten zijn er steeds minder, terwijl andere
olifanten in bedenkelijke omstandigheden leven dus tijd voor Hope for Elephants! Deze zachtaardige reuzen
verdienen het om beschermd te worden.
Je kunt met de vzw kennismaken op hun Facebookpagina “Hope for Elephants vzw” of door een mailtje te sturen naar
info@hopeforelephants.be.

47-2. Interessante organisaties, verenigingen, forums, blogs, websites, enz. (vervolg)
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. Concreet gaat het om het Fatima
Self Help Center in Bangkok, het Regina Center in Nong Khai, het Wildflower Centrum in Chiang Mai, het
Good Life Center in Chiang Rai en het Fountain of Life Woman Center in Pattaya. De belangrijkste
activiteit van de vriendenkring zelf is het organiseren van geschenkenbeurzen, Daarnaast organiseren ze
op verschillende activiteiten een cafetaria. De opbrengst gaat telkens naar de projecten die ze steunen.
Meer informatie vind je op hun nieuwe website www.thaisefairtrade-shop.be.
Stichting Nederlanders Overzee "Hulp voor Nederlanders in Thailand" is een kleinschalige
hulpverlenende organisatie, die hulp biedt aan Nederlanders in Thailand. De stichting tracht
haar doel onder meer te verwezenlijken door scholing, het bieden van hulp aan gedetineerden,
ouderen, zieken, eenzamen, evenals het bieden van hulp bij maatschappelijke problemen,
(zorg)verzekeringen en hulp in het algemeen voor Nederlanders buiten Europa. Voor vragen
aan Nederlanders Overzee: https://www.123formulier.nl/form-15609/.
Onderstaand vind je de contactgegevens van twee organisaties die beide Patrick
Van Acker als voorzitter hebben, vandaar slechts één Gsm-nummer en e-mailadres:
- VKBM2M: Vlaamse Kickboks Muaythai en MMA Organisatie
- BKBM2O: Belgian Kickboxing, Muaythai & MMA Organisation
- Telefoon: 0477-82 10 21 - Website: www.bkbmo.be - E-mail: info@bkbmo.be

48. Facebook groepen met een link naar Thailand
In navolging van de rubriek “Interessante verenigingen, forums, blogs, websites, enz.” (zie huidige en vorige pagina)
geven we in dit artikel een opsomming van een aantal Facebook groepen met een link naar Thailand. Onderstaand
vind je de groepen in alfabetische volgorde. Houd er wel rekening mee dat sommige groepen ‘besloten groepen’ zijn
en je eerst lid moet worden.
Naam van de groep
Hier is Thailand
Isaan Thai cafe Belgium
Thailandblog.nl
Thailand in Belgium
Thai Friends Belgium
Thailand Community
Thailand Gids Vrienden
Thailand in België
Thailand nieuws
ThaiseMarkt.BE (vzw sawasdee)
Vlaamse Club Hua Hin
Vrienden van Thailandforum.be
We LOVE Thailand

Klik op onderstaande link om rechtstreeks op de Facebook pagina te komen
https://www.facebook.com/Hieristhailand/
https://www.facebook.com/groups/IsaanthaicafeBelgiumfriends/
https://www.facebook.com/Thailandblog.nl/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/thailandinbelgium/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/ginoemmy/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/153562398069473/
https://www.facebook.com/groups/Thailandgids.be/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/thailandinbelgium/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/thailand.nieuws/
https://www.facebook.com/groups/60349717725/
https://www.facebook.com/groups/1051620561535390/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/66268161808/
https://www.facebook.com/groups/486638368065871/?fref=ts

49. Nieuwe Belgische budgetmaatschappij vliegt vanaf 2017 lowcost naar Azië
In het eerste of tweede kwartaal van 2017 gaat Air Belgium van
start. Een nieuwe Belgische lowcost airline waarmee lange
afstandsvluchten naar Azië worden aangeboden.
Air Belgium verwacht in het eerste of tweede kwartaal van 2017
van start te gaan. Belgische media noemen bestemmingen
waaronder China (Shanghai), India, Hong Kong, steden in het
Verre Oosten en in Zuidoost-Azië. Er wordt nog onderzocht of de
luchtvaartmaatschappij vanaf Brussels Airport (Zaventem) of Liège
Airport (Luik) gaat opereren.
In Nederland en België bestaat er nog geen lowcost aanbieder van
langeafstandsvluchten. Air France-KLM onderzoekt wel de
mogelijkheden van een longhaul lowcost carrier. Transavia zou
daar een belangrijke rol in kunnen spelen.
Vanaf Schiphol worden Aziatische bestemmingen door meerdere luchtvaartmaatschappijen aangeboden, waaronder KLM en EVA Air.
Bron: TravelPro
Bron: https://www.thailandblog.nl/vliegtickets/nieuwe-belgische-budgetmaatschappij-vliegt-lowcost-naar-azie/

50. Muaythai-Thaiboks seminar met Saenchai op woensdag 7 december 2016 te Gent
Op woensdagavond 7 december 2016 heeft er in de Spartacus Gym, Hartmannlaan 4, 9040 Gent (Oost-Vlaanderen) van 19.00 tot
21.00 u. een Muaythai-Thaiboks seminarie plaats met Saenchai.
Volgens Patrick Van Acker, voorzitter van de BKBM2O, me per mail liet weten, is Saenchai een levende legende voor Thaiboksers
(Muaythai beoefenaars). Van de 352 wedstrijden die hij momenteel al heeft gedaan, heeft hij er 297 gewonnen. Hij is meervoudig
wereldkampioen bij de grootste federaties en was ook 4 maal Lumpini kampioen.
De toegang is gratis voor leden van de BKBM2O. Niet-leden betalen 20 euro.
Info: 0477-82 10 21 of e-mail info@bkbmo.be1

51. ‘Thaikonnektion’ in Sporthal van Erps-Kwerps (Vlaams-Brabant) op 5 november 2016
Op zaterdag 5 november 2016 heeft er in de Sporthal van Erps-Kwerps, Oudebaan 14, 3071 Erps-Kwerps (Kortenberg), de
‘Thaikonnektion’ plaats. Deuren open om 17.00 uur en aanvang om 18.00 uur.
Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de kassa. Voor tickets en info: Bavo Van Hoeyvelt, Gsm 0498 80 91 91.
VVK tickets zijn ook verkrijgbaar bij:
Frituur Sven, Brouwerijstraat 22, 3070 Kortenberg en Solana Fitness, Lodewijk Maesstraat 2, 3070 Kortenberg.

52. Obama heft sancties tegen Myanmar op
President Obama heeft de Amerikaanse economische sancties tegen Myanmar opgeheven.
In een brief aan het Congres schrijft hij dat Myanmar "wezenlijke vorderingen" naar
democratie heeft gemaakt, zoals de verkiezingen in november 2015 die de partij van
voormalig oppositieleider Aung San Suu Kyi aan de macht hebben gebracht. Obama ontving
Suu Kyi vorige maand in Washington. Zij nodigde toen Amerikaanse bedrijven uit naar haar
land te komen "om winst te maken".
Algemene economische sancties tegen Myanmar, waaronder een verbod op investeringen en
handel, waren al verlicht. De sancties die nu zijn opgeheven waren meer gericht tegen
figuren van de voormalige junta en hun ondernemingen.

Leer de Thaise taal en ontdek Thaivlac! - Denk Thaise dans en ontdek The Thai Belles!

53. 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 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 alle en in België
hebben opgetreden, maar ook in Nederland en Duitsland. Het album is echter niet compleet want ze hebben ook in Engeland gedanst.
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 guido.goossens@thaivlac.be. Indien gewenst kunnen wij u hiervoor een factuur bezorgen.

54. 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 café Centrum 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 2014), 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 november 2016.
Door het overlijden van de Thaise Koning Bhumibol Adulyadej op 13
oktober 2016 diende ik mijn nieuwsbrief aan te passen. Ik vond het
tevens niet gepast om nu reportages van grote festivals te brengen,
ook al hadden ze plaats vóór het overlijden van de Koning.
U zult ze wel terugvinden in mijn volgende nieuwsbrief.
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 of 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.

