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Beste Lid,
Beste Thailandliefhebber,
Hier ben ik dan met mijn 66ste nieuwsbrief, die van december 2016.
Normaal verstuur ik mijn nieuwsbrieven op het laatste weekend van de maand en zou de brief van december 2016 maar eerst vanaf 26
of 27 november vertrekken. Dit keer vertrekt hij iets vroeger dan gewoonlijk en daar is een reden voor. Zoals dit op 6 november in
Amsterdam gebeurde (zie artikel 5 op de pagina’s 4 en 5), willen wij ook in Antwerpen een eerbetoon houden voor de in oktober
overleden Thaise Koning Bhumibol Adulyadej. Het gebeuren zal plaats vinden op zondag 27 november 2016 van 11.30 tot 14.00
uur op de Suikerrui te 2000 Antwerpen. De uitnodiging hiervoor vind je in artikel 1 op pagina 2.
In deze nieuwsbrief zal je, net zoals vorige maand, geen reportages vinden over voorbije grote Thaise festivals. Het is thans meer tijd
om te bezinnen dan om te feesten. Dit wordt uitgesteld tot volgend jaar.
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 19, 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. Eerbetoon aan Z.M. Koning Bhumibol Adulyadej op 27 november 2016 te Antwerpen
Niet alleen in Bangkok, maar ook op andere plaatsen in binnen en buitenland, werd er een
eerbetoon gehouden voor de op 13 oktober 2016 overleden Thaise Koning Bhumibol
Adulyadej. Een stad zoals Antwerpen, met een grote Thaise gemeenschap en een Thais
consulaat, mag dan ook niet in dit rijtje ontbreken.
Daarom werd er besloten om op zondag 27 november a.s. in Antwerpen een eerbetoon te laten
plaatsvinden voor de Thaise Koning. Ook dhr. Jocelyn Timmermans, de Thaise ereconsul voor
Vlaanderen, stond achter het idee en beloofde ons zijn medewerking.
Daar het gebeuren zou plaatshebben op de openbare weg, moest hiervoor een toelating
worden gevraagd aan het Stadsbestuur van Antwerpen, een opdracht die aan mij werd
toevertrouwd. Normaal dient een evenement zes weken op voorhand te worden aangevraagd
maar dank zij de welwillende medewerking van de stadsdiensten en de Antwerpse politie
slaagden we er in om 8 dagen na aanvraag een vergunning te bekomen.
Het evenement zal plaatsvinden op de Suikerrui, aan de zijkant van het stadhuis waar zich het standbeeld van de ‘buildrager’
bevindt. Handelaars mogen er immers maar tot 11:00 uur laden en lossen, daarna is er op de Suikerrui geen verkeer meer toegelaten.
Ook al werd er heel wat voorbereidend werk door het bestuur van de vzw Thaivlac verricht, toch is dit eerbetoon geen evenement van
onze vereniging alleen. Het zijn de Thaise mensen zelf die er zullen voor zorgen dat het overlijden van hun Koning op een waardige
wijze wordt herdacht en hij het eerbetoon krijgt dat hij als ‘Vader van de Thaise Natie’ verdient.
We roepen iedereen dan ook op om op zondag 27 november 2016 vanaf 11:30 u aanwezig te zijn op de Suikerrui te 2000
Antwerpen. Het programma ziet er als volgt uit:
11:30 u:
12:30 u:
13:00 u:
13:40 u:
13:50 u:
14:00 u:

Samenkomst op de Suikerrui te Antwerpen ter hoogte van het standbeeld van de buildrager (zie foto van
het beeld). Er wordt de mogelijkheid geboden om een rouwregister te tekenen.
Het publiek verzamelt zich voor het portret van Koning Bhumibol Adulyadej.
Het “Lied voor de Koning” wordt ingeoefend.
Samenzang door de aanwezigen.
Eén minuut stilte ter nagedachtenis van de overleden Koning.
Einde van de plechtigheid (+ opruimen).

Aan de aanwezigen wordt gevraagd om zwarte kleding te dragen en geen selfies te maken tijdens de plechtigheid. Het betreft hier
immers een eerbetoon en geen fotoshoot. Ook dient men zoveel mogelijk portretten of foto’s van de Koning mee te brengen en deze
voor zich te houden op borsthoogte. Het is immers de bedoeling om te laten zien hoe zeer de Thaise Vorst geliefd was bij het volk.
Men wordt tevens verzocht om de aanwijzingen van de stewards te volgen. Van de Grote Markt, waar het stadhuis is en het
standbeeld van Brabo staat, moeten we wegblijven! Ook al heeft het eerbetoon in Antwerpen plaats, alle Thais, ongeacht waar ze
wonen, zijn er welkom. Hetzelfde geldt voor ‘farangs’ die hun respect willen betonen aan de Thaise Koning.
Deze uitnodiging wordt niet alleen via onze nieuwsbrief verzonden. Wij hebben aan de Thaise gemeenschap gevraagd om via de
sociale media hun landgenoten en vrienden in kennis te stellen van wat er zich binnen enkele dagen zal afspelen in Antwerpen.
Intussen heb ik op Facebook al kunnen vaststellen dat men in de Thaise gemeenschap hieraan gehoor heeft gegeven.
Tot slot wil ik nog alle mensen bedanken voor wat ze al gedaan hebben of nog zullen doen om van dit eerbetoon een waardige
gebeurtenis te maken.

Liggingsplan van de Suikerrui en het Antwerpse stadhuis

2. Informatie betreffende de rouwperiode van Zijne Majesteit Koning Bhumibol Adulyadej
Wat kan je als bezoeker de komende tijd in Thailand verwachten?
De Thaise bevolking herdenkt momenteel Zijne Majesteit Koning Bhumibol
Adulyadej en ze halen herinneringen op aan de vele dingen waar hij zich
tijdens zijn regeringsperiode voor heeft ingezet. De Thaise mensen zijn net
zo warm en gastvrij als altijd. Bovendien zullen de meeste culturele,
traditionele en MICE evenementen gewoon doorgaan, wellicht met enkele
aanpassingen uit respect voor de Koning.
Er zijn veel plekken waar je als toerist in Thailand nog altijd naar toe kunt
gaan. Daarnaast kun je ook meer te weten komen over de Koning. Zo kun je
Koninklijke projecten bezoeken die de Thaise mensen hebben geholpen om
de rijkheid van het land te behouden; zoals het Doi Tung Development
Project in Chiang Rai, Royal Agricultural Station Ang Khang in Chiang Mai
en Chang Hua Man Royal Initiative Project in Phetchaburi.
De toeristische dienst van Thailand wil via deze weg graag de vrienden van
over de hele wereld bedanken voor hun steun in deze moeilijke periode.
Neem voor meer vragen over de status van evenementen contact op met de binnenlandse TAT-kantoren of het TAT callcenter: 1672
(alleen bereikbaar voor bezoekers en inwoners van Thailand!).
Klik op: https://youtu.be/ZX5AYVi0-QE en zie en hoor (in het Engels) hoe bezoekers de rouwperiode in Thailand ervaren.
Bron: Toeristische dienst van Thailand

3. Eerbetoon in het buitenland
De Verenigde Naties (VN) hebben tijdens een buitengewone vergadering enkele minuten stilte
in acht genomen voor Koning Bhumibol.
Secretaris-generaal Ban Ki-moon noemde de Koning een visionair en humanitair persoon die
zorgde voor stabiliteit in tijden van politieke onrust en spanningen. Hij prees zijn inzet voor
duurzame ontwikkeling en vestigde de aandacht op de toekenning van de eerste UN Human
Development Lifetime Achievement onderscheiding in 2006 aan de koning.
De Amerikaanse ambassadeur bij de VN zei dat de Koning nog steeds herinnerd wordt in zijn
geboorteplaats Cambridge in Massachusetts. Daar is zelfs een plein naar hem genoemd.
Voorzitter Thomson van de Algemene Vergadering zei dat de Koning in de hele wereld wordt geëerd vanwege zijn gratie, waardigheid
en nederigheid.
De Thaise ambassadeur bij de VN sloot de bijeenkomst af.

4. Transgenders mogen de Koning een laatste eer bewijzen in eigen respectvolle kleding
Transgenders, ladyboys, biseksuelen, homo’s en
lesbiennes zijn verheugd dat zij de Koning de
laatste eer mogen bewijzen in ‘respectvolle’
kleding naar eigen keuze. Ze waren bang
tegengehouden te worden door medewerkers van
de Koninklijke hofhouding.
Het Royal Household Bureau heeft voor deze
groep geen specifieke kledingvoorschriften bekend
gemaakt, toch maakten veel transgenders er zich
zorgen over op de sociale media omdat het
bureau erg conservatief is.
Twee dagen voordat de ruimte, waar de Koning
opgebaard ligt, voor het grote publiek open ging,
werden op Facebook de kledingvoorschriften voor
transgenders bekend gemaakt door de Thai
Transgender Alliance, en dit na overleg met het
Public Relations Department. Het bericht werd
snel verspreid in de transgender gemeenschap.
Lange rijen Thais staan aan te schuiven om een laatste groet te brengen

Bron: Bangkok Post

Bron: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-transgenders-kleding-bezoek-grand-palace/

5. Eerbetoon aan Koning Bhumibol Adulyadej op 6 november op de Dam in Amsterdam
Op zondag 6 november 2016 had op de Dam in Amsterdam een eerbetoon plaats voor de overleden Thaise Koning Bhumibol
Adulyadej. Deze werd georganiseerd door Thaise en andere belangstellenden om de op 13 oktober 2016 overleden Koning te
herdenken. Zoals blijkt uit de foto’s die door Thailandbloglezer Sander naar ‘Thailandblog.nl’ werden verstuurd, was er heel wat
belangstelling. De Thaise Koning was immers immens populair.

Deze foto’s werden door Thailandbloglezer Sander naar ‘Thailandblog.nl’ verstuurd

Er waren een aantal toespraken en er werd een spandoek met eerbetoon aan de overleden Koning getoond. Velen droegen een
beeltenis van de Koning bij zich. Ook het lied voor de Koning werd gezongen. Het was een waardige bijeenkomst en herdenking.
Bron: https://www.thailandblog.nl/thailand-video/herdenking-koning-bhumibol-op-dam-amsterdam-druk-bezocht-video/
Nog enkele foto’s van het eerbetoon op de Dam, afkomstig van Facebook.

Ook enkele van onze Thais-Nederlandse vrienden van ‘Thai Esaan Entertainment’ waren aanwezig.
Tussen de aanwezigen bemerk je verscheidene ‘farangs’ (foto’s Facebook Pinky Triwises)

Een proficiat aan de Thais in Nederland om het overlijden van hun geliefde Koning op deze manier te herdenken.

6. Nederlander Jos Muijtjens bij Olifantenceremonie ter ere van Koning Bhumibol
Van Thailandbloglezer Jos Muijtjens, trompettist en manager van de ‘Big to the
Future Band’ uit Amsterdam/Maastricht, ontving ‘Thailandblog.nl’ een video
van de olifanten-ceremonie ter ere van Koning Bhumibol.
De Maastrichtenaar had de eer om als trompettist de Amerikaanse versie van
de ‘Last Post’ (Taps) en het Koninklijk volkslied te mogen spelen.
Elf olifanten uit de Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal bewezen op
dinsdagavond 8 november 2016 de laatste eer aan Koning Bhumibol.
Bij het Grand Palace knielden de olifanten voor een portret van de Koning,
terwijl de mahouts de Koninklijk hymne en Sansoen Phra Barami
(https://youtu.be/tJTOJRKLVjY) zongen.

De trompettist uiterst rechts op de foto is Jos Muijtjens

Daarna was er een eerbetoon aan de Roze Olifant op Sanam Luang en gaven ze een demonstratie aan de wachtende Thais. Tien
olifanten waren wit geverfd. Witte (albino) olifanten zijn zeer zeldzaam en zouden volgens de Thais magische krachten bezitten.
De kudde olifanten werd geleid door Plai Wan, een echte witte olifant. Deze jumbo droeg een portret van de Koning.
Om de video van Jos Muijtjens, die 2:26 minuten duurt, te zien klik je op: https://youtu.be/z-0-gBi0U1Q.
Op YouTube vond ik nog een tweede video met hetzelfde onderwerp die echter 20:25 minuten duurt: https://youtu.be/STf-ab98-fc.
Bron: https://www.thailandblog.nl/opmerkelijk/nederlander-jos-muijtjens-olifanten-ceremonie-ere-koning-bhumibol-video/

7. Rouw eindigt nog niet helemaal, maar nachtleven in Thailand wordt hervat
Op 14 november 2016 eindigde de eerste (en meest strikte) rouwperiode betreffende het overlijden van koning Bhumibol. En dat was
het moment dat het nachtleven in Thailand werd hervat.
Op 13 oktober overleed koning Bhumibol, sindsdien was Thailand in een diepe rouw. De eerst twee weken waren zeer strikt, wat
inhield dat er nauwelijks vertier was. Al snel zagen de Thaise autoriteiten in dat dit slecht was voor de toeristische sector, die ongeveer
10% van de Thaise economie beslaat.
Nu wordt de rouw wat losser en wordt het normale nachtleven in Thailand hervat. Het was echter niet zo dat de afgelopen weken alle
vertier was verbannen. Je kon gewoon een biertje pakken en dineren in een restaurant, maar de sfeer was rustig. En hoewel de eerste
rouwperiode (van 30 dagen) eindigde, duurt de hele rouwperiode in Thailand nog tot oktober 2017.
Verwacht dus geen uitgebreide feesten. De Thaise autoriteiten hebben instructies gegeven dat elk feest of evenement ‘in rust en
discretie voor de overleden Koning’ moet verlopen. Ook zullen veel Thais zich nog in zwart of wit blijven kleden, de rouwkleuren in
Thailand. Koning Bhumibol is immers zeer geliefd bij het Thaise volk en de reizigers zullen zeker iets merken van de rouw die over
Thailand hangt. Respecteer dat en je hebt een prima vakantie.
Bron: https://www.hieristhailand.nl/rouw-eindigt-nachtleven-thailand/

8. 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 wordt er in november en december geen
les 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 gaat 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 je 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.

9. 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 zorgen dat het
geld van onze vzw op een goede manier en in overeenstemming met haar doeleinden wordt gebruikt.
De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:
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.

10. 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.

11. Speciaal bericht voor onze Leden & Sponsors: Nieuwjaarsreceptie op 21 januari 2017!
Iedereen die in 2016 of 2017 lid was/is van de vzw Thaivlac wordt, samen met onze
sponsors, uitgenodigd op onze Nieuwjaarsreceptie.
Deze heeft plaats op zaterdag 21 januari 2017 in het Cultureel Ontmoetingscentrum
Luchtbal, Columbiastraat 110 te 2030 Antwerpen. Samenkomst vanaf 14.00 u in de
bovenzaal op de 1ste verdieping.
Personen die nog geen lid zijn en graag naar de receptie zouden komen, kunnen zich altijd ter plaatse lid maken. Voor amper 10 euro
per persoon (!) is men lid tot eind 2017. Iedere aanwezige krijgt een aperitief en kan die namiddag zowel van oosterse als van
westerse hapjes genieten.
Buiten onze leden en sponsors hebben we ook nog een aantal speciale gasten uitgenodigd. Zo werd de Thaise Ambassadeur Z.E.
Mevrouw Busaya Mathelin gevraagd eregast te willen zijn op onze receptie. Samen met haar nodigen we ook een aantal van haar
medewerkers uit. Wie natuurlijk ook niet mag ontbreken is dhr. Jocelyn Timmermans, de Thaise ereconsul voor Vlaanderen.
Niet alleen de personen van het diplomatieke korps worden uitgenodigd, ook de bestuursleden van de verschillende op Thailand
gerichte verenigingen zijn van harte welkom.
De leden, sponsors en alle andere genodigden worden vanaf 14.00 u verwacht, zodat we om 15.00 u met het officiële gedeelte kunnen
beginnen. De receptie zal, afhankelijk van het aantal aanwezigen, eindigen rond 18.00 u.
Personen die als vrijwilliger een handje willen toesteken op de receptie, worden verzocht contact op te nemen met
Ondervoorzitter/Feestbestuurder Willy Ghys, telefoon 0486-39 86 29, e-mailadres willy.ghys@thaivlac.be. Met dank bij voorbaat.

12. 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 975-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 hanteert, 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.

13. Word fotograaf en/of reporter voor onze Nieuwsbrief
Hiermede doe ik een oproep aan alle would-be fotografen en reporters die graag een handje willen toesteken bij
het samenstellen van onze nieuwsbrief.
Heb je interessante verhalen of foto’s, laat het me dan weten. Je kunt me steeds contacteren via een mail aan
guido.goossens@thaivlac.be of telefonisch op het nummer 0495-273.286 (00-32-495.273.286).
Als je een verhaal schrijft, hoef je niet bang te zijn voor eventuele stijl- of taalfouten. Waar nodig wordt uw verhaal aangepast door onze
redacteur en u krijgt het ontwerp te zien vóór publicatie in de nieuwsbrief.

14. 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.

15. Word klant bij onze sponsors! (deel 1)
RaanAsia is een conceptwinkel in Aziatische voeding, groenten en non-food,
gelegen te 8000 Brugge (Sint-Pieters), Oostendsesteenweg 135. Men vindt
er allerlei originele voedingsproducten uit Thailand (hun specialisatie), de
Filippijnen, Japan, China, Maleisië, India, Indonesië, Vietnam, Laos, Korea,
Singapore, Hong Kong, Sri Lanka, enz. RaanAsia streeft naar een compleet
assortiment met prijzen die gemakkelijk de concurrentie aankunnen. Meer
informatie over RaanAsia vind je op de website www.raanasia.be.
Bezoekers van Thaise markten en festivals in België en Nederland zijn haar al regelmatig
tegengekomen. In haar stand of kraam kan je terecht voor allerlei oosterse hebbedingentjes, zoals
fantasiejuwelen, handtassen, kleding, decoratieve voorwerpen, enz. Alles wordt rechtstreeks
ingevoerd vanuit Thailand zodat Nattaya haar waren aan zeer scherpe prijzen kan aanbieden.
Tenzij Nattaya die dagen op een Thaise markt staat, kan je ook terecht in haar winkel in de
Kerkstraat 1 te 1560 Hoeilaart. Hij is open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 u. tot 18.00 u.
Voor meer informatie, bezoek haar website www.nattaya-boutique.com of bel naar 00 (32) 2 304
68 80 (winkel) of 00 (32) 487 340 162 (gsm). Haar e-mailadres is nattaya79@hotmail.com.
Siam Olie, ook wel ‘de gouden vloeistof met het groene dopje’ genoemd, is een zeer veelzijdig
product. Zo is Siam olie niet alleen ideaal als massageolie, maar is het ook geschikt voor de
huidverzorging en kan het worden gebruikt bij huidaandoeningen.
Als geen ander volk ter wereld kennen de Thais immers de kunst van de massage en weten ze dat
Siam Olie hen hierbij kan helpen. De olie vergemakkelijkt niet alleen het glijden van de handen over
de huid maar geurt ook prettig. De etherische extracten van lotusbloesem en jasmijn hebben een
ontspannende werking, waardoor de huid fris en zacht aanvoelt.
Ook voor huid-, gezicht- en haarverzorging is Siam Olie geschikt voor het hele lichaam, vooral als
bodylotion na bad, zon of zonnebank. De olie wordt gemaakt op basis van amandelolie en Aloë Vera
met daaraan toegevoegde extracten van lotusbloesem en jasmijn. Siam Olie verzorgt en voedt de
huid en wordt onmiddellijk opgenomen waardoor ze niet vettig aanvoelt. Wil je meer weten over
Siam Olie ga dan eens kijken op hun website www.siamolie.be langs waar je de olie kan bestellen.
Eventuele vragen mail je naar info@siamolie.be.
Op de Kuringersteenweg 82 te 3500 Hasselt bevindt zich Thai Supermarket.
Dit is een supermarkt die zich toespitst op Thaise producten voor liefhebbers
van de Thaise keuken en avontuurlijke zielen die op culinair gebied iets nieuws
willen ontdekken. Neem eens een kijkje in hun ruim assortiment. Je zult er altijd
met een glimlach geholpen worden en een antwoord krijgen op al jouw vragen.
Meer informatie vind je op hun website www.thaisupermarket.be.
Isaan Thai café, karaoke en lounge is een klein maar knus en modern café in de
Breydelstraat 26 te 2018 Antwerpen. Gelegen tussen het Centraal Station, de
Franklin Rooseveltplaats en Chinatown, bevindt het zich echt in hartje Antwerpen. In
dit veelzijdig café kunt u zowel lekker aan de bar hangen, als gezellig in de lounge
hoek zitten. ’s Avonds verandert het café in een karaoke lounge waar u een liedje
mee kan zingen in het Engels of het Thai. Iedere vrijdag en zaterdag hebben ze er
een Thaise en Belgische DJ die er met de juiste muziek weer een groot feest van
maken. Soms zijn er gastoptredens van Thaise zangers of andere activiteiten. Het
café is alle dagen, behalve zondag, open van 2 uur ’s middags tot diep in de nacht.
Meer over Isaan Thai café vind je op hun website www.isaanthaicafe.be, die zowel
in het Nederlands, Thai als Engels is. Het e-mailadres is info@isaanthaicafe.be.
Huur in vertrouwen een prachtig nieuw luxe vakantieappartement in Phuket in het zuiden van
Thailand op slechts 700 meter van het mooie strand van Patong Beach. De eigenaars ervan,
Bert en Kim van Hees, spreken beiden Nederlands. Het vakantieappartement bevindt zich in
‘The Haven Lagoon’ in een rustige zijstraat op 75 meter van de hoofdstraat naar het centrum.
Als huurder mag je gratis gebruik maken van de fitnessruimte, het zwembad en de overdekte en
bewaakte parking. Op hun website www.vakantiehuisphuketthailand.nl vind je alle nodige
informatie. Je kan Bert en Kim ook contacteren via een mailtje naar gvhees@hetnet.nl of een
telefoontje naar 00 31 (0)6-2277 1029.
Dasy Design International Co, Ltd. is een toonaangevend bedrijf dat niet
alleen kwalitatief hoogstaande merken nagellak, kunstnagelproducten en spa
producten importeert, maar daarnaast ook een opleidingscentrum heeft.
Hier worden door internationaal gecertificeerde docenten cursussen
verzorgd van het niveau van beginner tot opleider en dit zowel in het Thai als
in het Engels. Dasy Design vind je in Thailand op het adres Sukhumvit Villa,
28/20 Sukhumvit Rd. 36, Klongton Klongtoey, 10110 Bangkok, Thailand.
Het telefoonnummer is +66-22 58 22 68. Meer informatie vind je op hun tweetalige (Engels en Thai) website www.dasydesign.com.
Klik ook op www.facebook.com/dasydesigninternational om hun Facebookpagina te bezoeken.
Goed nieuws voor onze leden en lezers! Zij krijgen nu 10% korting (in plaats van 5%)
wanneer ze bij Paradise Bungalows, 98/12 Moo 4 Kae Bae, Koh Chang, Trat 23170,
een bungalow online boeken via de website www.paradisebungalows.net. Ze dienen
wel eerst een mailtje te sturen naar info@paradisebungalows.net waarna ze een
"corporate/promotie code" per mail teruggestuurd krijgen die ze moeten invullen in het
boekingsprogramma. Voor foto’s zie https://www.facebook.com/paradisebungalows.

16. ‘Harmonie Concordia Overslag’ gaf een themaconcert op 22 en 23 oktober 2016
De ‘Harmonie Concordia Overslag’ ontstond in 1900 uit een
zangvereniging, die reeds actief was in 1865. Waarschijnlijk werd de
zangvereniging ondersteund door enkele muzikanten.
Deze muzikanten verenigden zich in de muziekmaatschappij
‘Concordia’ op 21/02/1900. Toen al kwamen de spelende leden en
de bestuursleden uit zowel het Belgische als het Nederlandse
gedeelte van Overslag. Het opgestelde reglement bevatte zelfs
enkele clausules om deze specifieke eigenheid te vrijwaren. De
kenspreuk wordt dan ook "Door eendracht sterk".
Er is een muzikale onderbreking tijdens WO I door het plaatsen van
een elektrische draad (de dodendraad) door de Duitsers die de
gemeente Overslag letterlijk in twee verdeelde. De eerstvolgende
uitstap was dan ook op ‘Bevrijdingsdag’.
In 1976 nam de harmonie voor het eerst deel aan het Provinciaal
muziektornooi georganiseerd door Fedecam (thans Vlamo) en werd
buiten verwachting gecatalogeerd in tweede afdeling.
1979 Is het jaar van de grote veranderingen. Een muziekmaatschappij ondersteund door een marjorettengroep is in! "Het oog wil
immers ook wat". Dat jaar start de samenwerking met "The Flemish Girls" uit Lokeren die in 1979 kampioen van België worden. Het
wordt geen fusie, iedereen behoudt zijn eigenheid. De nieuwe samenwerking vindt plaats onder de noemer "The Flemish Girls miniretten - marionetten - Drum and Brassband Lokeren - Overslag". De samenwerking kent een internationale uitstraling.

Thaivlacstudent Eddie Van de Voorde (telkens uiterst links op de foto’s) tijdens een repetitie. Dirigent Jacky De Muynck staat op de rechter foto

In 1987 komt er een einde aan de samenwerking. De harmonie komt na hoogtes en laagtes in rustiger muzikaal vaarwater. Muziek
komt terug op de eerste plaats. Het buurthuis 't Hoeksken komt als repetitie- en uitvalsbasis in eigen beheer op 1 februari 1987. In 2012
herbevestigt de harmonie zich in derde afdeling op het Provinciaal Muziektornooi in Eeklo onder leiding van Jacky De Muynck. Begin
2014 telde de ‘Harmonie Concordia Overslag’ 37 spelende leden.

In de kerk van Overslag klonk de muziek fantastisch!

Khroe Oua met student Eddie in Overslag

Waarom dit verhaal? Een van de studenten van de Thaise taallessen van Thaivlac speelt klarinet bij de harmonie en bezorgde khroe
Oua en mij twee kaarten voor het themaconcert “Er was eens” dat o.a. op zaterdag 22 oktober 2016 plaats had in de kerk op het Omer
Van Puyveldeplein te 9185 Overslag (Wachtebeke). Een stukje Vlaams-Nederlandse cultuur mag ook wel eens vermeld worden in
onze nieuwsbrief. Het werd dan ook een leuke avond met heel wat prachtige muziek. Bedankt Eddie… en hopelijk tot volgend jaar.
Foto’s: Guido Goossens en Harmonie Concordia Overslag

17. Even kennismaken met 'E.R.S. Telecom BVBA uit 9185 Wachtebeke (Oost-Vlaanderen)
Op de vorige pagina kon je in artikel 16 het verhaal lezen van Thaivlacstudent Eddie Van de Voorde die
klarinet speelt in de ‘Harmonie Concordia Overslag’. Eddie is niet alleen muzikaal begaafd, maar kent
ook heel wat van elektronica, telecomapparatuur, GPS-systemen, enz. Hij is dan ook de zaakvoerder
van E.R.S. Telecom BVBA, Walderdonk 77-79 te 9185 Wachtebeke (Oost-Vlaanderen).
De zaak heeft zich gespecialiseerd in de verkoop & service van CB toestellen, HAM-apparatuur en
professionele communicatie-apparatuur zoals (PMR) walkietalkies, zendontvangstapparatuur, marifonen
en luchtvaartradio’s en alle bijhorende accessoires.
Naast telecommunicatieproducten levert E.R.S. Telecom BVBA ook diverse beveiligingsproducten zoals draadloze alarmsystemen
(met telefonische melding), videobewakingssystemen en alle toebehoren. Zij leveren ook explosieveilige walkietalkies en GSM’s
(ATEX) voor de petrochemische industrie. Ook voor GPS navigatietoestellen, Dashboard camera's en Track & Trace toestellen, enz.
kan je bij hen terecht.
E.R.S. Telecom BVBA is 35 jaar geleden begonnen met het verkopen en herstellen van
CB-toestellen en heeft ondertussen heel wat ervaring in het herstellen en plaatsen van
zowel commerciële zend-ontvangsttoestellen en bijhorende antennes, alsook toestellen
voor radioamateurs, en werkte onder andere mee aan de praktische en technische
opbouw van het ASTRID Telecommunicatiesysteem voor de overheid en hulpdiensten in
België.
Zaakvoerder Eddie Van de Voorde, die ook radioamateur is met callsign ON6ERS, staat
met zijn jarenlange technische kennis zelf in voor alle herstellingen in eigen labo.
Alle producten die je op hun website ziet zijn bij hen te koop en meestal
ook in voorraad. De voorraadstatus wordt bij veel producten vermeld, doch
deze status is niet verbonden met de stock maar wordt manueel
bijgehouden. Daarom, vooraleer je langskomt, een goede raad: bel eerst!
E.R.S. Telecom BVBA is in de eerste plaats een echte winkel en géén
virtuele webshop. Zoek je iets telecom-gerelateerd wat niet vermeld is,
contacteer hen dan gerust. Misschien hebben ze het wel in voorraad of
kunnen ze het voor jou vinden. Wil je eens een kijkje nemen in hun winkel,
klik dan op https://youtu.be/mfpA3I009Bg en bekijk het filmpje. Je zult
versteld staan van wat ze daar in Wachtebeke allemaal in huis hebben.
Om bestellingen te doen op hun website moet je inloggen. De prijzen zijn
21% BTW inbegrepen, tenzij anders vermeld. Prijzen zijn niet bindend en
kunnen te allen tijde wijzigen. Indien je opmerkingen hebt in verband met
deze website dan horen zij het graag. Ze doen er alles aan om het zo
gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken voor jullie.
Je kunt E.R.S. Telecom BVBA contacteren via de telefoonnummers 09-342 95 07 of 0475-28 95 07, of door een mailtje te sturen naar
info@ers.be. Hun faxnummer is 09-342 00 17. Voor hun website klik je op www.ers.be. Wil je hen op Facebook vinden, klik dan op:
www.facebook.com/CBshop.EU.
De vakbekwaamheid van de zaakvoerder, hun grote keuze en het feit dat ze een sponsor zijn van de vzw Thaivlac, zijn voldoende
redenen om bij hen eens een kijkje te gaan nemen.

18. Een dier is geen speelgoed!
Neen, we gaan het hier niet hebben over ‘the never ending story’ van Zwarte Piet.
Als sommigen een ander idee hebben over het mooiste kinderfeest van de Lage
Landen, is dat hun zaak. Het overgrote deel van de Belgen en Nederlanders is er
nog altijd van overtuigd dat Zwarte Piet niets met racisme te maken heeft en
Sinterklaas zowel als Zwarte Piet tot onze cultuur behoren.
Trouwens, kijk maar op televisie naar de glunderde snoetjes van zowel autochtone
als allochtone kinderen als ze een snoepje of geschenkje krijgen van Zwarte Piet.
De vreugde staat dan op hun gezichtjes te lezen. Waar ik het wel wil over hebben
is over de geschenken die sommige kinderen van Sinterklaas krijgen.
Trouwe lezers van onze nieuwsbrief of bezoekers van mijn Facebook account
weten dat de vzw Thaivlac een diervriendelijke vereniging is die het altijd
opneemt voor verwaarloosde olifanten, mishandelde tijgers, achtergelaten honden
en alle andere schepsels die onder dierenleed gebukt gaan.
Toen ik bovenstaande foto van Sinterklaas met daaronder de tekst “Een dier is geen speelgoed. Denk na voor u uw kinderen een hond
cadeau doet” op het internet aantrof, vond ik het een goed idee om deze foto in mijn nieuwsbrief op te nemen.
Al te veel worden er honden of andere dieren gekocht omdat een kind dat vraagt met als resultaat dat na een tijd de honden naar een
asiel verhuizen of, erger nog, wanneer de vakantie aanbreekt worden achter gelaten in een bos. Daarom, denk goed na voor je
kinderen een hond cadeau doet en alleen als je heel zeker bent dat ze hem als hun beste vriend zullen beschouwen, koop er dan een.
Koop hem niet bij een kweker maar haal hem uit een asiel, of neem hem over van iemand die er niet meer kan voor zorgen. In 1968
heb ik zelf een Mechelse scheper (hij was toen anderhalf jaar oud) overgenomen van mensen die moesten verhuizen en geen plaat s
meer hadden voor de hond. Bijna veertien jaar lang is hij mijn trouwste vriend geweest en nu, nadat hij al 34 jaar overleden is, ben ik
hem nog steeds niet vergeten en denk regelmatig aan hem of vertel er over aan mijn huidige echtgenote, die hem spijtig genoeg niet
gekend heeft.

19. Hoe werkt de BTS Skytrain in Bangkok?

De makkelijkste manier om je door de drukke Thaise hoofdstad te verplaatsen is met de Skytrain. Tijdens de spitsuren, wanneer het
autoverkeer muurvast zit, is het immers een tijdrovende en ook dure onderneming om met een taxi door Bangkok te rijden. Een tuk-tuk
biedt ook weinig soelaas, die staat net zo vaak vast.
Een motorbike taxi nemen (Motorsai-rapjaan) is misschien wel de snelste en de goedkoopste manier, maar daar moet je wel een
avontuurlijk persoon voor zijn. Het is namelijk niet zonder gevaar, de motorchauffeurs maken immers rare capriolen om zich door het
verkeer te wurmen. Nee, dat toch maar beter de Skytrain in Bangkok nemen.
Voluit heet het hoofdstedelijke bovengrondse metroverkeer BTS Skytrain. BTS staat voor Bangkok Train System. De treinen zijn
schoon, veilig en uitgerust met airconditioning die echter veel te koud staat. Je kunt er een verkoudheid oplopen.
Er lopen diverse routes door Bangkok; kaarten die de routes aangegeven zijn gratis te verkrijgen bij iedere halte en vaak ook bij hotels.
Alle routes staan in verbinding met elkaar, waardoor je gemakkelijk kunt overstappen naar bijvoorbeeld de Airport Rail Link of MRT
(ondergrondse metro).
De service is actief tussen 6.00 uur en ongeveer middernacht en vertrekt om de 5 minuten (vaker tijdens de spits) zodat je nooit lang
hoeft te wachten. Een kaartje koop je bij een machine met cashgeld. Heb je geen munten, dan kun je bij het loket een biljet wisselen.
Je kijkt naar welk station je wilt en wat de bijbehorende prijs van de rit is. Bij de machine klik je op dit bedrag en betaalt met muntgeld.
Met dit kaartje check je in bij de poortjes en ook weer uit wanneer je de trein verlaat. Gooi je kaartje dus niet weg voordat je bent
uitgecheckt op het station waar je naar toe moet. Let op: je koopt altijd een enkele reis!
Als je van plan bent om regelmatig te reizen met de Skytrain in Bangkok dan is het handig om bij het loket een oplaadbare kaa rt te
kopen (Sky Smart Pass). Als je die hebt hoef je geen kaartje te kopen en loop je door naar de poortjes. Daar zie je bovenop een
plateautje met daarop een embleem. Leg je kaart daarop en het poortje gaat open. Dit is tevens goedkoper dan een kaartje kopen.
Alleen als je steeds na een of twee stations weer uitstapt, is dit veel duurder dan een kaartje.
Om een plan met informatie in het Engels te bekijken, klik je op: http://www.bangkok-maps.com/bts.htm#.
De BTS rijdt boven de grond en kent 2 verschillende lijnen: de Silom lijn en de Sukhumvit lijn. Enkele belangrijke haltes van de BTS
Skytrain zijn:
Mo Chit (N8):
Victory Monument (N3):
Phaya Thai (N2):
Siam:
Haltes E1 t/m E7 op Sukhumvit road:
Sala Daeng (S2):
Saphan Taksin (S6):

Neem deze halte om naar één van ‘s werelds grootste weekendmarkten te gaan:
Chatuchak
Vanaf deze transport-hub vertrekken er minibussen naar buitenwijken van Bangkok en
stranden in de buurt van Bangkok (Pattaya, Hua Hin)
Hier kun je overstappen naar de Airport Rail Link om naar Suvarnabhumi Airport te gaan.
Je kunt hier overstappen naar de Silom lijn. Verder bevinden zich hier vele shopping malls
in Siam Square
Hier vind je alle restaurants, shopping malls, grote hotels en uitgaansgelegenheden.
Hier kun je overstappen op de metro van Bangkok (MRT) om bijvoorbeeld naar het
treinstation Hua Lamphong te gaan
Vanaf hier kun je de gratis shuttle naar Asiatique market nemen of overstappen op de Chao
Phraya River Express waarna je naar Wat Pho, Wat Run, Chinatown of backpackers area
Khao San Road kunt gaan

Bron: https://www.hieristhailand.nl/hoe-werkt-bts-skytrain-bangkok/

20. Nieuwe openingsuren Koninklijk Thais Ereconsulaat Antwerpen vanaf 01.01.2017

Vanaf 01 januari 2017 worden de openingsuren van het Koninklijk Thais Ereconsulaat Antwerpen, Onze-Lieve-Vrouwstraat 6,
2600 Berchem (Antwerpen), als volgt gewijzigd:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

Voormiddag
09.00 - 12.30 u
09.00 - 12.30 u
gesloten

Namiddag
13.00 - 15.00 u
gesloten
gesloten

Dag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Voormiddag
09.00 - 12.30 u
09.00 - 12.30 u
gesloten

Namiddag
gesloten
13.00 - 15.00 u
gesloten

Contactgegevens Consulaat:
Website: www.thaiconsulate.be – E-mailadres: rtca@thaiconsulate.be - Tel: +32-(0)495-22.99.00 – Fax: +32-(0)3-218.72.94

21. Op 13 november 2016 arriveerde Sinterklaas in zijn ‘thuisstad’ Sint-Niklaas
Op zondag 13 november 2013 arriveerde Sinterklaas
terug in zijn thuisstad. Deze grote kindervriend is er
immers altijd welkom. Hij weet namelijk dat er daar geen
stoute kinderen wonen.
Ook de Zwarte Pieten, de guitige en deugnieterij
uithalende helpers van de Sint, waren weer van de partij.
Ze maakten de kinderen blij met hun grappen en
zorgden voor heel wat plezier.
De wijze Sint weet immers dat leute en traditie een
hogere prioriteit hebben dan de wensen van enkele
verzuurde volwassenen die dit kinderfeest politiek willen
bezoedelen. Zwarte Piet is al vele jaren de onmisbare
partner van Sinterklaas. Niemand nam er ooit aanstoot
aan. Integendeel, niet alleen kinderen, maar ook ouders
en grootouders die deze figuur nog uit hun eigen jeugd
kennen, houden van hem. Zwarte Piet moet dan ook
blijven.
Bronnen:

http://www.hln.be/regio/feesten-in-sint-niklaas/sinterklaas-is-gearriveerd-13-11-2016-p55191/
http://www.hln.be/regio/feesten-in-sint-niklaas/de-intrede-van-sinterklaas-en-zijn-zwarte-pieten-p55192/?fileList=false

22. Tekort aan geschoold personeel in Thailand
Thailand heeft een ernstig tekort aan technisch en goed geschoold personeel,
zo blijkt uit een studie van de Singapore Management University en JP
Morgan.
Het tekort heeft te maken met hiaten tussen onderwijs en de vraag van de
industrie. De onderzoekers verdiepten zich o.a. in de vraag naar deskundig
personeel bij de Asean economieën van Singapore, Maleisië, Indonesië, de
Filipijnen en Thailand. Deze landen hebben een jaarlijkse groei van het bruto
binnenlands product met bijna 5 procent en zijn daarom interessant op
economisch gebied.
Het tekort aan geschoold personeel is vooral nijpend in de auto-industrie, ICT
en het toerisme. Wil Thailand blijven doorgroeien dan moet dit probleem
structureel worden aangepakt.
Ongeveer 35 procent van de Thaise leerlingen volgt een beroepsopleiding, maar de afgestudeerden zijn niet op een niveau waarbij ze
kunnen doorstromen naar de industrie. Een groot knelpunt is de slechte beheersing van buitenlandse talen door de Thaise
beroepsbevolking, vooral van de Engelse taal.
Bron: Bangkok Post
Bron: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/tekort-geschoold-personeel-thailand/

23. 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.

24. Oudejaarsparty op zaterdag 31 december 2016 in Thai café Puang te
Op zaterdag 31 december 2016 heeft er in Thai café Puang, Van Arteveldestraat 27, 2060 Antwerpen, een Oudejaarsparty plaats
met gratis buffet van 20 tot 22 uur. Iedereen is welkom.

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

25. 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.
8

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 sponsors niet:

26. Airport Rail Link gaat vaker rijden in het weekeinde
Reizigers die in het weekeinde aankomen op Suvarnabhumi
Airport in Bangkok, krijgen een extra reden om met de trein
naar het hotel te gaan. De Airport Rail Link gaat vaker rijden.
Als je op het hoofdstedelijke vliegveld landt, heb je een paar
keuzes. Je pakt de taxi naar je hotel of appartement, welk de
handigste manier is. Je kunt ook voor de meest goedkope
oplossing kiezen en de bus nemen. Of je maakt gebruik van
de Airport Rail Link, die tussen beiden inzit. Goedkoper dan
de taxi, en makkelijker dan de bus. En, De Airport Rail Link
gaat vaker rijden: vijf keer per uur in plaats van vier keer.
De Airport Rail Link is een snelle verbinding tussen het
internationale vliegveld en hartje Bangkok. De trein stopt bij
station Makkasan, waar je kunt overstappen op de MRT, en
bij Phaya Thai (eindhalte), voor de overstap op de BTS om
naar je verblijf te gaan. Vanaf daar kun je ook een taxi of tuk
tuk nemen.
Een muntje (dat is je kaartje) voor de Airport Rail Link koop je bij een machine met cashgeld. De ritprijs is maximaal 45 baht naar hartje
stad.
Je kunt altijd bij een loket geld wisselen. Je kijkt naar welke station je wilt en wat de bijbehorende prijs van deze rit is. Gooi je muntje
niet weg, want je checkt er op de plaats van bestemming ook mee uit.
Hoewel de Airport Rail Link een prima verbetering is, zijn er toch wel een paar zaken waar je rekening mee moet houden. Reis je met
meerdere mensen dan is de taxi veel goedkoper. Namelijk een keer een ritprijs in plaats van bijvoorbeeld vier.
Waar je ook rekening mee moet houden: Phaya Thai is de eindhalte. Als jouw verblijf in de buurt is, is dat geen probleem. Als je vanaf
hier de BTS Skytrain nog moet pakken om in je hotel te komen, dan wordt dat een gezeul met koffers. Als je dus met zijn tweeën bent
(of alleen) en licht reist, is de Airport Rail Link een prima alternatief.
Bron: https://www.hieristhailand.nl/airport-rail-link-gaat-vaker-rijden-weekeinde/

27. Hoe vul je de Thaise Immigratiekaart in?
Je vliegt met een Belgisch of Nederlands paspoort voor het
eerst naar Thailand. De stewardess reikt je de Thaise
immigratiekaart aan. Of je deze voor aankomst wilt invullen?
Geen probleem, we helpen je hier een handje bij.
Reizigers die al vaker naar Thailand zijn gevlogen, weten wel
hoe het werkt. Maar als je er nog nooit bent geweest, dan kan
de eerste keer je Thaise immigratiekaart invullen best even
lastig zijn.
Zorg er in ieder geval voor dat je altijd een pen of stylo bij de
hand hebt. Stop deze dus voor vertrek in je handbagage, zodat
je het formulier zelf kunt invullen.
De Thaise immigratiekaart bestaat uit drie delen: de
zogenaamde arrival card, departure card en aanvullende
informatie over jezelf. Vul het formulier naar waarheid in,
zodat je hier achteraf geen problemen mee kunt krijgen.
Je begint met het invullen van de ‘arrival card’. Dit spreekt voor
zich. Zorg ervoor dat je jouw boardingkaart bij de hand hebt
voor het invullen van het vluchtnummer. Als je korter dan 30
dagen naar Thailand gaat, dan heb je geen visum nodig.
Als je wel een visum hebt, dan dien je het visumnummer in te
vullen.
Bij het adres in Thailand voer je het adres in waar je tijdens je eerste avond verblijft. Stop dit dus ook in je handbagage voor je vertrekt.
Vergeet verder het formulier niet te ondertekenen.
De ‘departure card’ invullen is eveneens niet moeilijk. Wel is het aan te raden om het vluchtnummer van de terugreis bij de hand te
hebben.
Dan is er nog het gedeelte met de extra informatie. Bij ‘Type of flight’ kies je altijd voor ‘schedule’. From/Port of embarkation betekent
de plek of stad waar je op het vliegtuig bent gestapt. Vlieg je vanaf Schiphol, dan vul je Amsterdam in. Als je vanaf Düsseldorf of
Brussel vliegt, dan schrijf je dit op.
Bij Next City/Port of disembarkation vul je de volgende bestemming in. Verblijf je de eerste avond in Bangkok? Dan vul je Bangkok in.
Of welke andere stad dan ook waar je jouw eerste avond doorbrengt.
Als je onderweg nog vragen hebt over de Thaise immigratiekaart, dan kun je dit natuurlijk ook aan de steward of stewardess vragen. Zij
helpen je graag met het invullen.
Bron: https://www.hieristhailand.nl/hoe-vul-thaise-immigratiekaart-in/

28. ‘Azië in Antwerpen’ op 4 en 5 februari 2017 in de Waagnatie te 2000 Antwerpen

Om te beantwoorden aan de groeiende interesse in de Aziatische cultuur organiseert "The Asian Lifestyle Group" op zaterdag 4 en
zondag 5 februari 2017 de eerste editie van "Azië in Antwerpen" in de Waagnatie, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen. De organisatoren
lieten ons in het Engels het volgende weten:
“On the 4th and 5th Feb 2017 during the Chinese New Year period, we will bring a little piece of Asia to Antwerp. With entertainment
like Chinese Lion Dance, Ninja on fire, Aerial Performance,... You are surrounded by Asian Cuisine from Korea, Vietnam, China,
Thailand... For the Sushi lovers, ‘The international Sushi festival’ from Amsterdam will treat you with sushi and dishes you have never
heard about. In our shopping street you can learn more about Feng Shui, Chinese Tea ceremony, Yoga, Massage,...and even Korean
Cosmetics. Being in Asia (in Antwerp), get yourself a nice souvenir in our merchandise shops. Invite your friends to this journey to
Asia.”
Voor meer informatie: Website: www.azieinantwerpen.be – Facebook: “Azië in Antwerpen” – E-mail: hello@azieinantwerpen.be

29. 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

- van 3 dec. 16 t/m 5 jan. ’17:
- zaterdag 3 december:
- zondag 4 december 2016:
- woensdag 7 december
- zaterdag 10 december:
- zondag 11 december:
- zaterdag 14 januari 2017:
- zaterdag 21 januari:
- zat. 4 & zon. 5 februari:
- zaterdag18 februari:
- zaterdag 8 april:
- zondag 4 juni:
- zondag 18 juni:

China Light Zoo Antwerpen, Koningin Astridplein 20-26, 2018 Antwerpen
Sawadee Thailand Festival, SCC Den Draai, 5754 AV Deurne (Noord-Brabant)
Thaise Vaderdag, Wat Thai Dhammaram, 1410 Waterloo (Waals-Brabant)
Muaythai-Thaiboks seminarie (met Saengchai), 9040 Gent (Oost-Vlaanderen)
Thai Food Festival, Kapelstraat 16, 2440 Geel (Provincie Antwerpen)
Victorian Christmaswalk, trappenhallen Centraal Station, 2018 Antwerpen
Thais Feest van Olleke Bolleke, Eastern Grand Hotel, Pattaya (Thailand)
Nieuwjaarsreceptie leden & sponsors Thaivlac, 2030 Antwerpen-Luchtbal
Azië in Antwerpen, Waagnatie, Rijnkaai 150, 2000 Antwerpen
Derde VCP Happening met o.a Gerry Haggar, Pattaya (Thailand)
Songkran, vzw Thaismiles, De schakel, 8800 Roeselare (West-Vlaanderen)
Thailand in Bruges,’t Zand (onder voorbehoud!), 8000 Brugge
Aziatische Thai-Laos Markt, Grote Markt, 9060 Zelzate (Oost-Vlaanderen)

30. Thais feest van Olleke Bolleke op zaterdag 14 januari 2017 / 2560 in Pattaya
Het feest gaat door op zaterdag 14 januari 2017 / 2560 in de
besloten 'Rattanakosin zaal' van het "Eastern Grand Hotel"
aan Soi Khao Talo (Pattaya).
Het hele jaar is Olleke Bolleke in de weer geweest om een
strak programma voor deze avond samen te stellen.
Een heel scala aan artiesten zullen deze bruisende avond
gaan verzorgen, waarin dansen, acrobatiek, zang en humor
elkaar in rap tempo zullen opvolgen.
Olleke Bolleke heeft er voor gekozen om voor het komende
jaarfeest een totaal andere avond samen te stellen, een avond
waarbij bling bling en glitter de hoofdtoon zullen voeren.
Op deze avond doen maar liefst 50 Thaise en Nederlandse
artiesten mee, waarbij Olleke Bolleke er enkele speciaal uit
Nederland laat invliegen.
Vanaf 17:30 worden de gasten door de Troubadour uit Uitgeest welkom geheten, waarna de avond om 18:30 uur een aanvang neemt
om tegen 23:30 uur de laatste deuntjes te laten horen.
Voor meer info: https://www.facebook.com/events/193799627730110/

31. Boeddhistische ‘New Year Merit’ ceremonie op zondag 8 januari 2017 te 8000 Brugge
Iedere Thailandliefhebber in West-Vlaanderen en omstreken kent
ongetwijfeld RaanAsia, de conceptwinkel in Aziatische voeding,
groenten en non-food, gelegen aan de Oostendsesteenweg 135
te 8000 Brugge (Sint-Pieters). 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.
Thierry en Mallika, de uitbaters van RaanAsia, zijn ook heel goed
thuis in de Thaise gemeenschap in Vlaanderen. Zoals het hierbij
hoort respecteren beiden het boeddhisme en het is dan ook niet
ongewoon dat zij op zondag 8 januari 2017 vanaf 10.00 u een
boeddhistische New Year Merit ceremonie houden in hun winkel
in Brugge. Voor deze ceremonie werd Phra Sudhinanavides van
Wat Thai Dhammaram, de tempel van Waterloo, uitgenodigd.
Alle geïnteresseerden, klant of geen klant, zijn welkom. Tot
binnenkort in Brugge!

32. Radio- en Televisieontvangst in Thailand via het Internet
Van een van onze studenten van de Thaise taallessen die momenteel met vakantie is in het land van de glimlach, ontving ik volgend
stukje over radio- en televisieontvangst in Thailand.
Volgens hem is de uitleg er in juist, up-to-date en gedetailleerd zodat het de meeste mensen in staat moet stellen om met beperkte
kosten radioprogramma's te beluisteren en televisie uitzendingen te ontvangen via het internet en te bekijken via een normaal tvtoestel, zodat je je leven in Thailand een tintje van thuis kan meegeven.
Zoals de meesten weten geeft de radio in Thailand enkel Thaise zenders weer. Dat is wel leuk, maar je wilt soms ook wel eens weten
hoe het er thuis aan toe gaat. Als je echter in het bezit bent van een smartphone of tablet, kan je bijna alle Vlaamse zender s (en ik
veronderstel dat dit ook geldt voor Nederlandse zenders) perfect ontvangen. Je dient enkel de app ‘TUNE IN RADIO’ te installeren en
een (wifi-)internet verbinding te hebben. Als je ook nog over een (bluetooth) luidsprekerboxje beschikt, heb je prima muziek.
Buiten de gewone Vlaamse zenders (Radio1, Radio2, Studio Brussel, MNM, Klara, enz.) kan je ook een enorm aanbod aan vrije
zenders ontvangen. Zo valt er voor de oudere Antwerpenaren (die nog jong van hart zijn) ook ‘Radio Minerva’ te beluisteren.
Wat televisie betreft kan je je al prima uit de slag trekken als je een ‘Chromecast’ aankoopt (39 euro). Je kunt dit apparaatje in België
kopen, maar tegenwoordig is het ook in Thailand verkrijgbaar. In Thailand is het echter duurder (2300 bath) en heb je maar 1 jaar
garantie, tegenover 2 jaar in België. Je dient het met de bijgevoegde HDMI en USB kabeltjes op je televisietoestel aan te sluiten. Voor
het geval je tv niet over een USB aansluiting beschikt, is er een afzonderlijke transformator bijgeleverd.
De Chromecast zorgt er voor dat je alles wat je met je smartphone of tablet ontvangt, kunt doorzenden naar een televisietoestel. Ook
kan je met je smartphone of tablet instructies naar de Chromecast sturen, en dan zal deze zelf een wifi-verbinding maken met het
internet om de opgegeven programma's rechtstreeks af te spelen (Foto's, filmpjes, YouTube, maar ook online tv-programma's).
Je dient op je smartphone of tablet de app GOOGLE HOME te installeren om Chromecast in te stellen.
Verder zijn volgende apps ook erg handig:
Tubio:

Photocast:
Film on live tv:

laat toe om de filmpjes of streams op websites die niet voorzien zijn op Chromecast, te bekijken (zoals bijvoorbeeld
de websites van een.be, vier.be, vijf.be, enz.). Dit kan je ook met de Chrome browser en een afzonderlijke te
installeren extensie doen, doch Tubio werkt vlotter en zonder vertraging.
om foto's van je telefoon of tablet op je tv te bekijken.
veel Internationale zenders.

Volgende websites kan je als favorieten instellen in de Tubio app:

●www.giniko.com (o.a. BVN)
●www.watchallchannels.com (voornamelijk US en Uk zenders)
●www.popcornflix.com (Films)

Er zijn uiteraard nog meer websites die tv programma's aanbieden die voor sommigen interessant zijn.
YouTube, Netflix en Stievie werken rechtstreeks met Chromecast. Meer en meer websites werken met Chromecast of komen met een
compatibele app. Aangezien Chromecast een apparaat is van Google komen er regelmatig nieuwe programma's en apps op de markt
die hiermee samenwerken.
Om dit alles te laten werken is wel een redelijke stabiele internetverbinding nodig (+3 MB) en wifi. Er is ook afzonderlijk een aansluiting
box met bedrading te koop, doch deze is moeilijk verkrijgbaar.
Als je nog vragen hebt over de toepassingen of de werking van de Chromecast, besef dan dat het Internet uw vriend is en er veel uitleg
en instructiefilmpjes voor de Chromecast beschikbaar zijn!
Het makkelijkste is om thuis de Chromecast al eens te installeren, zodat je met de werking van het toestel en de programma's en apps
vertrouwd geraakt! De meeste apps werken zowel met Android als met Apple apparatuur.
Ik hoop dat onze student hiermede heel wat expats heeft geholpen en zij in de toekomst de radio- en televisie-uitzendingen van hun
thuisland kunnen ontvangen. Nog veel kijk- en luistergenot!

33. Word klant bij onze sponsors! (deel 3)
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
E.R.S. Telecom BVBA, Walderdonk 77-79 te 9185 Wachtebeke (OostVlaanderen), heeft zich gespecialiseerd in de verkoop & service van CB
toestellen, HAM-apparatuur en professionele communicatie apparatuur zoals
(PMR) walkietalkies, zendontvangstapparatuur, marifonen en luchtvaartradio’s
en alle bijhorende accessoires.
Naast telecommunicatieproducten levert E.R.S. Telecom BVBA ook diverse
beveiligingsproducten zoals draadloze alarmsystemen (met telefonische
melding), videobewakingssystemen en alle toebehoren. Zij leveren ook
explosieveilige walkietalkies en GSM’s (ATEX) voor de petrochemische
industrie. Ook voor GPS navigatietoestellen, Dashboard camera's en Track &
Trace toestellen, enz. kan je bij hen terecht.
Wil je meer weten over het ganse assortiment en de mogelijkheden die
ERS Telecom BVBA je biedt, neem dan een kijkje op hun website
www.ers.be. Je kunt ook een mailtje sturen naar info@ers.be of hen telefonisch
contacteren via 09-342 95 07 of 0475-28 95 07.

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 emailadres. 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 websites, Facebookgroepen, blogs of
forums, of ze van vrienden of andere verenigingen krijgen doorgestuurd.

35. 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".

36. Air France-KLM wil met nieuwe dochter concurreren met airlines uit Golfstaten
Air France-KLM start met een nieuwe dochtermaatschappij om de concurrentie
aan te gaan met de luchtvaartmaatschappijen uit de Golfstaten. De nieuwe
‘longhaul-maatschappij’ zal vliegen vanaf luchthaven Charles de Gaulle in Parijs
op de structureel verlieslatende routes en proberen marktaandeel terug te halen.
De dochter vliegmaatschappij zal op de lange afstanden naast Air France
opereren, is geen prijsvechter, maar “competitief en innovatief”, zo laat de directie
van Air France-KLM weten.
Er wordt gevlogen op zowel zakelijke als toeristische bestemmingen; zo’n dertig
procent van het netwerk zal bestaan uit nieuwe routes.
De nieuwe maatschappij richt zich op routes waar de concurrentie nu moordend is en moet Air France-KLM bovendien de mogelijkheid
geven nieuwe routes te openen of routes die eerder zijn gestaakt te heropenen. De nieuwe airline moet in 2020 beschikken over tien
langeafstandsvliegtuigen die worden bemand door piloten die nu voor Air France werken. Zij kunnen zich vrijwillig melden, maar
moeten dan wel rekenen op een versobering van hun arbeidsvoorwaarden.
De plannen maakt deel uit van de nieuwe strategie Trust Together die Air France-KLM gisteren presenteerde. Die moet in 2020 zorgen
voor een omzet van ongeveer 28 miljard euro, tegen 26 miljard euro vorig jaar. Daarbij moeten tegen die tijd zo’n 100 miljoen
passagiers worden vervoerd, wat er ruim 20 miljoen meer zouden zijn dan in 2015.
Bronnen: NOS.nl en Luchtvaartnieuws.nl
Bron: https://www.thailandblog.nl/vliegtickets/air-france-klm-nieuwe-franse-longhaul-maatschappij-concurreren/

37. ‘Sawadee Thailand Festival’ op 3 december 2016 te 5754 AV Deurne (Noord-Brabant)
Op zaterdag 3 december 2016 heeft in het Sociaal Cultureel Centrum ‘Den Draai’, Blasiusstraat 2, 5754 AV Deurne (NoordBrabant) het ‘Sawadee Thailand Festival’ plaats’. Men kan er genieten van vers bereide Thaise gerechten (geen eigen eten of
drinken meebrengen!) en van ‘live music’ met een bekende zanger uit Thailand. Er zijn ook kraampjes met Thaise koopwaar.
De entree is gratis van 13.00 tot 17.00 uur. Van 17.00 tot 01.00 uur bedraagt de entreeprijs 10 euro. Parkeren is gratis.
Contact: Joi Srisoi, gsm 06-81214664 – www.facebook.com/thaifeest.
Opmerking: als postnummer vermeldt de affiche 5752, terwijl op het internet voor het SCC Den Draai 5754 wordt vermeld.

38. 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 waaraan hij al heeft deelgenomen, heeft hij er 297 gewonnen. Hij is meervoudig
wereldkampioen bij de grootste federaties en was ook al 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

39. 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.

40. Verhuizing busstation Mor Chit in Bangkok gaat niet door
Busstation Mor Chit gaat niet verhuizen naar Rangsit in Pathum Thani. De
verhuizing zou 2 miljard baht kosten en dat kunnen de Thaise Spoorwegen
(SRT) die eigenaar van de grond zijn, niet betalen.
President Amnat van Transport Co Ltd, het overheidsbedrijf dat het
interprovinciaal busvervoer verzorgt, heeft dat begin november 2016 bekend
gemaakt. Het verhuisplan is door minister Ormsin van Transport afgeblazen
vanwege de gevolgen voor de passagiers en de potentiële kosten.
Tourbussen en minivans blijven vertrekken van Mor Chit, maar het gebied dat de
busmaatschappij in gebruik heeft wordt door de SRT verkleind van 75 naar 50
rai.
De ambitieuze plannen van de SRT voor het gebied rond Mor Chit blijven wel bestaan. Zo moet er een nieuw centraal station komen
voor toekomstige lijnen en het gebied gaat dienen als knooppunt voor Asean. Ook wordt een nieuwe terminal gebouwd voor
interprovinciale bussen. Tegenover de Chatuchak markt komen bushaltes voor minivans.
Bron: Bangkok Post
Bron: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/verhuizing-busstation-mor-chit-gaat/

41. 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 (afhaal)restaurants 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 kan je al een advertentie plaatsen die maandelijks wordt
gepubliceerd. Adverteren bij Thaivlac hoeft niet duur te zijn.
Neem dan een kijkje op pagina 19, artikel 34, waar u alle uitleg vindt over het plaatsen van een advertentie in onze nieuwsbrief.

42-1. 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 liefhebbers van Thailand en zijn
bewoners. Niet alleen toeristen en expats, maar ook diegenen die meer willen
weten over bijvoorbeeld te vervullen formaliteiten om te trouwen of samen te
leven met een Thai(se), vinden hierover heel wat informatie.
Om actief deel te nemen aan het forum dient men zich wel te registreren. Kijk ook eens 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.
Glitterati Blog is een eigenzinnige blog die zich voornamelijk richt op Thailand, de Thaise
cultuur in België en het leven van alledag in beide landen. In de sectie Siam in-between
schrijft Steven over het leven tussen twee culturen. Onder reviews staan besprekingen van
diensten met een link naar het Land van de Glimlach. De blog is in het Engels zodat zowel
Thais als Westerlingen hem kunnen lezen. Wil je meer weten, neem dan een kijkje op
http://blog.glitterati.be.
De Vlaamse Club Pattaya werd opgericht in maart 2010. De leden ervan
vergaderen elke eerste woensdag van de maand in Pub/Resto Aroi. Meer
over deze club vind je op hun website www.vlaamseclubpattaya.com.
De Belgian Club of Thailand is een verenging die zich voornamelijk richt tot Belgische expats in Thailand. Zij
promoot niet alleen de sociale en culturele contacten tussen de in Thailand wonende Belgen, maar ook tussen
Belgen en Thais, en dit zowel in Thailand als in België. Ze onderhoudt ook goede contacten met de Belgische
Ambassade in Bangkok. Meer informatie vindt men op hun website www.belgianclubthailand.com.
Bring the Elephant Home (www.bring-the-elephant-home.nl) is een stichting die zich inzet voor een betere
toekomst voor Thaise olifanten. Ze willen dit bereiken door diervriendelijk ecotoerisme, door het in stand houden en
creëren van een natuurlijke leefomgeving en het verbouwen van gezond voedsel voor olifanten, het bevorderen
van alternatieve werkgelegenheid voor olifantbegeleiders en door het oplossen van conflicten tussen mens en
olifant. Men kan - zoals de vzw Thaivlac dit heeft gedaan - zelfs pleegouder worden van een olifant die leeft in
het Elephant Nature Park (www.elephantnaturepark.org) in de buurt van Chiang Mai.
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.

42-2. Interessante organisaties, verenigingen, forums, blogs, websites, enz. (vervolg)
Het huidige bestuur van het ‘Vlaams-Thais informatie- en Ontmoetingscentrum vzw’
(Thaiclub), Galgestraat 15, 8680 Koekelare (West-Vlaanderen), houdt er eind 2016 mee op
en zal de vzw ontbinden.
Een nieuw bestuur zal een nieuwe vzw oprichten onder de naam ‘Thaismiles vzw’. Benny
Mareel wordt voorzitter en Kevin Pollet secretaris. Penningmeester is Jihan Dewulf. Maken
verder deel uit van het bestuur: Narisara Geegvanpao, Heidi Ramault en Karin Dewulf.
Hun website is www.thaismiles.be. Op Facebook vind je hen onder ‘Thaismiles vzw’
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

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.

43. 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

Klik op onderstaande link om rechtstreeks op de Facebook pagina te komen

Hier is Thailand

https://www.facebook.com/Hieristhailand/

Isaan Thai cafe Belgium

https://www.facebook.com/groups/IsaanthaicafeBelgiumfriends/

Thailandblog.nl

https://www.facebook.com/Thailandblog.nl/?fref=ts

Thailand in Belgium

https://www.facebook.com/groups/thailandinbelgium/?fref=ts

Thai Friends Belgium

https://www.facebook.com/groups/ginoemmy/?fref=ts

Thailand Community

https://www.facebook.com/groups/153562398069473/

Thailand Gids Vrienden

https://www.facebook.com/groups/Thailandgids.be/?fref=ts

Thailand in België

https://www.facebook.com/groups/thailandinbelgium/?fref=ts

Thailand nieuws

https://www.facebook.com/groups/thailand.nieuws/

ThaiseMarkt.BE (vzw sawasdee)

https://www.facebook.com/groups/60349717725/

Vlaamse Club Hua Hin

https://www.facebook.com/groups/1051620561535390/?fref=ts

Vrienden van Thailandforum.be

https://www.facebook.com/groups/66268161808/

We LOVE Thailand

https://www.facebook.com/groups/486638368065871/?fref=ts

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

44. 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.

45. 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 laatste nieuwsbrief van 2016.
Daar de eerste rouwperiode van 30 dagen na het overlijden van
de Thaise Koning Bhumibol Adulyadej voorbij is, zal ik vanaf
januari 2017 verder gaan met de reportages over Thaise festivals
zoals o.a. de Thaise Markt in Bredene en de Essentie van
Thailand in Stokkel.
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.

