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Nieuwsbrief nr. 06/2019 (juni 2019) - DNR79 

 

Dit is de vierde nieuwsbrief van 2019 en deze staat in het teken van de kroningsceremonie van de Thaise 

koning. De reeks van nieuwsbrieven met nieuws van Thailand in de Benelux en nieuws van Thailand is even 

onderbroken wegens dit historische evenement in Bangkok. Ik ben speciaal voor deze gelegenheid afgereisd 

naar Thailand om een reportage te kunnen maken uit eerste bron. Weinige Thai kunnen zeggen dat ze in hun 

leven een kroning van een Thaise koning hebben meegemaakt aangezien de vorige koning Bhumibol (Rama 

9) gekroond werd op 5 mei 1950 en gedurende 70 jaar koning was. Het was voor vele Thai dus een “once-

in-a-lifetime experience” om de kroning van een Thaise koning te kunnen meemaken. En voor mij geldt 

hetzelfde, ik wou dit historische moment in Bangkok zelf meemaken. Ik kreeg wel opmerkingen dat alles 

goed zichtbaar was op TV maar dat is toch niet hetzelfde als het zelf meemaken en getuige te zijn van een 

deeltje geschiedenis. Want als je Thailand wat kent kan je op voorhand al voorspellen, als er een grote 

ceremoniële plechtigheid is die te maken heeft met het koningshuis worden er kosten noch moeite 

gespaard om er iets bijzonder van te maken. De kroning bestond uit een combinatie van boeddhistische en 

brahmanistische rituelen. 

Ik heb de koning enkele keren gezien op enkele meter voor mij, het was een bijzondere belevenis. Als de 

koning er aan komt moet iedereen gaan zitten en mogen er geen foto’s genomen worden. De mensen roepen 

dan ทรงพระเจริญ (trong praje reun) en dat betekent in het Nederlands “Lang leve de koning”. 

 

1 De kroning van de Thaise koning (4,5,6 mei 2019) 
 

De maand mei is het warme seizoen in Thailand en dan kan het heel heet worden in Thailand, je kan je wel 

voorstellen hoe warm het was om neer te zitten langs de kant van de weg met voor jou het zwart asfalt dat 

alle warmte absorbeerde en praktisch niets van beschutting rond jou. De weer applicaties voorspelden de 

eerste dag 38°c, en je moet weten dat dat in een thermometerhut is, als je vlak in de zon zit gaat de 

thermometer naar 55°c. Op cruciale momenten maakte ik mijn zorgen dat ik wel foto’s met mijn smartphone 

kon nemen aangezien deze foutmeldingen gaf “Waarschuwing: Temperatuur te hoog om Camera te 

gebruiken. Wacht tot telefoon is afgekoeld voordat u Camera gebruikt”. Ik koelde deze af door er een 

doekje rond te doen en er water over te gieten. Ik weet niet juist vanaf welke temperatuur de veiligheid ingrijpt 

van de gsm maar ik schat dat het 60°c is. Door de verdampingswarmte van het water werd er warmte 

onttrokken aan de smartphone en het heeft gewerkt om de bedrijfstemperatuur van de smartphone te doen 

dalen. 

http://www.thaivlac.be/


 

Gelukkig was er de 7-11, deze deden gouden zaken, je kon er afkoelen en je laven aan gekoelde frisdrank. 

Zeker in de buurt van het koninklijk Paleis kon je op de koppen lopen in de 7-11 en konden ze niet volgen 

met het koelen van de pas aangeleverde drank. Ik heb ook een filmpje gemaakt van de Thai die zich 

verscholen hadden in een ondergrondse garage om wat verkoeling te zoeken. Als er een licht briesje door de 

menigte ging hoorde je de mensen opgelucht “jeey”, “oooh” roepen. Ik wil niet weten hoe de soldaten die de 

wacht hielden zich gevoeld hebben. 

Ik heb wel enkele trucjes geleerd om af te koelen, er bestaat een spray met menthol die je op je huid kan 

spuiten en daardoor krijg je enkele minuten een kouder gevoel. Je kan ook ijsblokjes kopen in de 7-11 en je 

daaraan afkoelen. En de klassieke waaier doet het ook goed en niet te vergeten een paraplu ter beschutting 

tegen de zon. En de moderne middelen doen hun intrede, een mini ventilator op batterijen. Wederom merk 

ik de vriendelijkheid en gastvrijheid van de Thai, toen ik ijsblokjes aan het verzamelen was, was de 

voorraad ijs van de ijsmachine op. Het was een professionele supersnelle ijsmachine van in de 7-11, de Thai 

kwamen achter mijn rug nog zakjes ijsblokjes leveren zodat ik mijn voorraad kon aanvullen. 

 

 

1.1 3 mei 2019: overbrenging van de gouden platen 
 

  

  



  

 

  

Foto’s: Fred Stiens (foto met de hond: Miss Titiporn Tonapho) 

Deze foto’s zijn genomen vooraleer de plechtigheden gingen plaatsvinden. De werknemers van dienst rusten 

in de schaduw van de bloemstukken of wachten af wat komen zal de in de schaduw van de gebouwen. Het 

is het warme seizoen in Thailand en om 09.00 's morgens is het al ontzettend warm in Bangkok. De 

zweetparels druppelen van mijn gezicht. Zelfs de vlinders nemen even rust tussen de kleine afkoeling die 

bloemen bieden. Op de straten rond het koninklijk paleis zie je veel dienstwagens rijden en enige tuk tuks.  

Op de foto kan je zien dat iemand van de anti-terreur eenheid met een metaaldetector aan het zoeken is naar 

explosieven en dat er ook in de riolering wordt gekeken of daar geen verdachte pakjes werden achter gelaten. 

De hond die je ziet is een “K-9” (ka - nine) hond, dat zijn de supergetrainde honden van de politie en het leger, 

één van de favoriete rassen voor deze militaire honden zijn trouwens Mechelse schepers. (the Belgian 

Malinois). Op onrechtstreekse wijze levert ook België zijn kleine bijdrage aan dit evenement.  

Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Er werd ook duchtig de straat geveegd zodat alles er piekfijn uit 

zag en dat moet natuurlijk gebeuren met een Thaise borstel. Aan de foto rechtsonder kan je zien dat ook de 

politie op tijd moet drinken. Verse verfresten op de grond langs de rand van de muren verraden dat de 

gebouwen nog recent een nieuwe laag verf hebben gekregen, alles moet er mooi uitzien want Thailand staat 

voor deze dagen even in het centrum van de belangstelling voor de ganse wereld en er zijn vele internationale 

gasten uitgenodigd. 



  

Foto’s boven: overal kan je gele T-shirts kopen wat ik dan ook gedaan heb. 

  

  

Foto’s boven en onder links: vele mensen in ceremoniële kledij (o.a. de koninklijke fanfare kan je zien met de 

rode hoofddeksels) 

Foto rechts: de koninklijke fotografen poseren even voor de foto, het is een dag die ze wellicht niet gemakkelijk 

zullen vergeten in hun carrière. 

In de weken ter voor was water verzameld van verschillende landsdelen van Thailand voor het 

zuiveringsritueel van de Thaise koning. 

3 Mei was de dag dat de gouden plaat met de officiële titel van Z.M. de Koning, de gouden plaat met de 

horoscoop van Z.M. de Koning en de Koninklijke zegel van de staat werden overgebracht van de tempel van 

de smaragdgroene Boeddha naar de Basial Daksin troonzaal. Wat Phra Kaew en het koninklijk paleis konden 

niet bezocht worden, deze waren gesloten tijdens de officiële plechtigheden. Overal zie je mensen die gele 

T-shirts of polo’s dragen. 



Er is ook enorm veel veiligheidspersoneel voorzien om alles in goede banen te leiden. Ik heb er gezien in 

bruin, wit, donkergroen, zwart en donkerblauw uniform met meer of minder eretekens en natuurlijk ook de 

mensen die ceremoniële kledij aanhadden. Ik denk dat elke bestaande afdeling van politie, leger en 

overheidsfunctionarissen aan het werk was behalve dan de forensische politie. Ik heb de koning die dag in 

zijn crèmekleurige Daimler zien passeren vlak voor mijn neus en heb de koning zien zitten achteraan de 

wagen achter geblindeerde ramen maar de veiligheidsmensen waren druk in de weer om te vermijden dat er 

foto’s werden genomen. Er waren ook heel veel politiemensen in burger met een gele T-shirt aan. 

  

Foto boven: Je ziet de mensen langs de kant van de straat wachten 

   

Foto boven links zie je het veiligheidspersoneel. Foto boven rechts zie je wachters die de wacht houden aan 

de ingang van het koninklijk paleis. Dit is afzien bij deze warmte omdat ze moeten blijven stilstaan maar ze 

gaven geen krimp waar ik dan ook veel respect voor heb. 

 

 



  

Op de foto hierboven zie je dat de twee gouden platen en het zegel worden binnengebracht in het koninklijk 

paleis. Deze foto is genomen met een telelens van aan de buitenkant van het koninklijk paleis. 

https://www.youtube.com/watch?v=qMWdO2sC1tI filmpje op het moment dat de gouden plaat wordt 

binnengebracht in het koninklijk paleis. 

 

  

 

Op de foto linksonder kan je zien hoe prachtig de straten zijn versierd en overal langs de kant van de weg zie 

Thaise vlaggen en gele vlaggen met het koninklijk wapenschild. Deze combinatie van twee vlaggen staan 

symbool van de eenheid van de koninklijke familie en het land Thailand. 

Foto’s boven: Miss Titiporn Tonapho 

Wie 3 mei 2019 wil herbeleven kan hier alles terug bekijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=HoVD-7D729Y 
 

1.2 4 mei 2019: het is officieel: we hebben een nieuwe Thaise koning! 
 

De koning werd verwacht tegen 10u00 aan het koninklijk paleis omdat hij officieel zijn kroon van 7,3kg ging 

krijgen. De kroon is 1 van de 5 koninklijke regalia die het symbool van het koningschap zijn en van deze 5 

is de kroon het belangrijkste. De voorbereidingen van de kroning waren al een tijdje aan de gang maar 4 mei 

was de eerste officiële dag van de kroning. De andere regalia zijn het zwaard van de overwinning, de 

https://www.youtube.com/watch?v=qMWdO2sC1tI
https://www.youtube.com/watch?v=HoVD-7D729Y


koninklijke scepter, de koninklijke waaier plus de koninklijke vliegenmepper en de koninklijke schoenen. Die 

dag ben ik rond 05.00 opgestaan om zeker niets te missen.  

Het was mooi om te zien hoe de witte erehaag van mensen langs beide zijden van de weg allemaal salueerden 

bij het voorbijrijden van de motorcade en de crèmekleurige majestueuze auto waarin de koning werd vervoerd. 

Als de Thai iets kunnen dan is het ceremonies houden. Ik vraag mij eigenlijk af of de oude wagen van de 

koning gepantserd is gezien zijn bouwjaar (eind jaren ’40, begin jaren ‘50) en welke accessoires achteraf zijn 

ingebouwd zoals ongetwijfeld een airconditioning die toen nog niet bestond. 

De zon kwam juist op en scheen vlak op het parcours, de hitte was ondraaglijk. Er is geen wolkje te bespeuren. 

Mensen vielen flauw en werden afgevoerd door medische hulpdiensten. De thermometer voorspelde 42°C 

die dag. Ik zag stoere overheidsfunctionarissen langs de kant verzorgd worden in de schaduw. Het parcours 

was prachtig versierd met bloemen, je zag de politie nog een controle doen met metaaldetectors op zoek naar 

explosieven. 

 

 

Foto boven: De overheidsfunctionarissen voor het koninklijk paleis staan al in formatie maar kuieren nog ter 

plaatse rond een half uurtje vooraleer dat de koning verwacht wordt. 



 

Foto boven: overheidsfunctionarissen gaan even op de foto, zo kunnen ze aan het nageslacht nog vertellen 

wat ze die dag hebben meegemaakt. 

 

Foto boven: Er staat een dubbele rij overheidsfunctionarissen in het wit gekleed met gewone burgers in het 

geel. De gewone burgers kregen de instructie te gaan zitten bij de aankomst van de koning. En zoals je wel 

weet is dat in Thailand in kleermakerszit of met de voeten achteruit. Er werd ook verwacht dat je een zwarte 

lange broek droeg en geen jeans, een stoffen broek. 

 



 

Foto boven: De koning wordt elke minuut verwacht, iedereen staat (of zit) strak in het gelid. 

     

Foto boven: Afbeeldingen van de nieuwe Thaise koning zijn verspreid door de stad of worden getoond boven 

het hoofd van de Thaise mensen.  



    

Foto links: de medische diensten staan paraat. Foto midden: mensen worden afgevoerd die onwel zijn 

geworden door de warmte. Foto rechts: medisch personeel met een watersproeier om de mensen af te koelen. 

(foto Mekong Review). 

     

Foto links: De verkoop van waaiers doet het goed en die moeten natuurlijk geel zijn. Foto midden: mensen 

zoeken afkoelen in een ondergrondse garages. Foto rechts: zelfs de stoelen zijn geel (foto Mekong Review) 

 

  



Wie foto’s wil zien van de Thaise koning die de koninklijke regalia ontvangt kan hier terecht: 

https://www.thairath.co.th/news/royal/1560506  

https://www.youtube.com/watch?v=a6pJPzmwRmc hier kan je purificatie ceremonie zien 

 

Foto boven: je reporter in actie, hier nog met zwart petje wat ik later heb ingeruild voor een geel petje. 

Tijdens het verloop van de dag hoorde je op de achtergrond de kanonnen saluutschoten lossen. 

Voor de liefhebbers, de nummerplaat van de auto waarin de koning vervoerd wordt is ร.ย.ล. 1 en het is een 

aangepaste crèmekleurige Daimler DE36, een zeer populair voertuig onder de koninklijke families van de 

hele wereld tijdens de productieperiode van deze wagen dewelke zich situeert rond de jaren 40-50. 

Wie meer uitleg wil voor de koninklijke regalia kan een kijkje nemen op deze website: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-47931922  

Wie 4 mei volledig wil herbeleven kan hier kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=kWwySlmoOtU 

 

1.3 5 mei 2019 koninklijke processie van de koning op de palankijn 
 

Vandaag is de gemakkelijkste dag om de koning van kortbij te zien omdat de koning wordt rond gedragen in 

een draagstoel, het zal waarschijnlijk nog heel lang duren eer we nog zo een kans krijgen om de koning van 

zo kortbij te zien. Het was in de namiddag rond 16:30 dat het gepland was dat Z.M. de Koning en zijn gevolg 

de processie gingen aanvangen met als vertrekpunt het koninklijk paleis en een parcours aflegde door het 

oude centrum van Bangkok op het Ratanakosin eiland om terug te eindigen rond 22:30 aan het koninklijk 

paleis. De stoet houdt drie keer halt bij een tempel: Wat Bowonniwet, Wat Ratchabophit en Wat Phra 

Chetuphon, waar de koning een korte religieuze ceremonie bijwoont. 

 

https://www.thairath.co.th/news/royal/1560506
https://www.youtube.com/watch?v=a6pJPzmwRmc
https://www.bbc.com/news/world-asia-47931922
https://www.youtube.com/watch?v=kWwySlmoOtU


  

Op foto’s boven zie je dat overal de TV aanstaat zodat mensen kunnen volgen op restaurant of op café. 

  

Foto boven: Onder het waakzame oog van deze soldaat zet de koninklijk processie zich in gang. 



 

Foto boven: De koning op de palankijn wordt gedragen door een tiental personen en komt langzaam voorbij. 

Je ziet de prachtige kostuums van de dragers en de deelnemers van de processie. Vandaag was het wel 

toegelaten om foto’s te nemen van de koning en zijn gezelschap. 



  

Foto links: Detailaanzicht van de prachtige kostuums van de dragers 

Foto rechts: voor de aandachtige lezer, de vrouw die je in het midden ziet is de koningin Suthida Tidjai 

waarmee de koning getrouwd is op 1 mei 2019 en die meeloopt in de processie. 

 

   

 

Op de foto linksboven zie je het Thaise getal 10 (๑๐) dat je overal in de stad ziet als tegen van de huidige 

koning Rama 10. Op de overige foto’s zie je dat er veel gele en oranje kleurige bloemen worden gebruikt 

want geel is de kleur van de koninklijke familie.  Je ziet langs het parcours overal prachtige bloemstukken. 



 

Foto boven: even ter plaatse rust na een lange werkdag 

   

Foto links: blije mensen. Foto rechts: de straten in het centrum van Bangkok zijn mooi versierd met decoratie 

en verlichting. (Foto links Miss Titiporn Tonapho en rechts Mister Supasan Kannarong) 

 

 



 

Foto boven: in de schaduw van de verlichting zijn er nog enkele mensen die de koning nog een tweede maal 

willen zien. Voor de foto heb ik hulp gekregen van een Thaise fotograaf van wie ik zijn statief even mocht 

lenen. 

 

Foto boven: de atmosfeer rond het koninklijk paleis tegen de avond, de mensen wachten om de koning nog 

een laatste maal te zien op die dag. Een half uurtje later is de openbare processie gedaan. 



Het veiligheidspersoneel is tegen de avond veel meer ontspannen, het meest kritische van de processie, de 

publieke audiëntie zit er op, je kan een gemakkelijk een praatje slagen met deze sympathieke mensen die 

voordien zeer oplettend waren dat alles volgens plan verliep en de strengheid zelve waren om te kijken of 

de mensen geen zaken deden die niet door de beugel konden. 

Wie 5 mei volledig wil herbeleven kan hier kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9Fq2nVwr64  

1.4 6 mei 2019: publieke audiëntie op het balkon van de Suddhaisavarya Prasad Hall 
 

  

Foto links zie je rij van wachtenden die aan het aanschuiven zijn voor de security om toegang te krijgen tot 

het plein van waar je de publieke audiëntie zal kunnen zien om 16u30. Er werd eten en drank uitgedeeld en 

vrijwilligers met sproeiers zorgen voor afkoeling van de menigte.  Foto rechts een sfeerbeeld, een uurtje 

vooraleer de koning zijn publieke audiëntie ging doen op het balkon. 

 

Hierboven een panoramische foto, 180° rond jou zie je overal mensen met een gele T-shirt en een zwarte 

broek en heel veel paraplu’s. 

   

Op de foto’s boven zie je een mensenzee, er is vandaag veel minder crowd control t.o.v. de voorbije dagen 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9Fq2nVwr64


 

 

 

 

   

Foto boven: er wordt drank, eten en zakjes met Thaise kruiden voor het openen van de luchtwegen uitgedeeld. 

 

  

Foto boven zie je je reporter samen met een Chinese advocaat die voor de UNESCO werkt. Met hem heb ik 

nog verschillende uren gebabbeld tijdens het wachten tot de koning zijn publieke audiëntie ging doen. 

Wederom kregen we van vriendelijke Thai drinkwater die daarvoor hun eigen water afstonden. 

 

Aangezien ik in de voorbije dagen al zo ontzettend veel uren in de zon had doorgebracht zag ik het niet meer 

zitten om op de laatste dag uren op voorhand aan te schuiven om helemaal vooraan te staan, dat had ik 

namelijk al een aantal dagen gedaan. Op de eerste dag heb ik zo’n acht uur gewacht om bepaalde foto’s te 

kunnen nemen. De foto van de koning op het balkon heb ik met toestemming overgenomen van de Thaise 

fotograaf Mister Supasan Kannarong 

 

 



Wie het moment wil zien dat een deel van de koninklijke familie op het balkon komt kan dat hier zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=TlHgOkEc9-g 

https://www.youtube.com/watch?v=G_-J5nSPzUw (samenvatting van de laatste dag) 

 

 

  

Foto linksboven Mister Supasan Kannarong 

Rond 17:30 was het de kans voor de internationale genodigden om hun felicitaties over te maken aan de 

koning. 

Wie 6 mei volledig wil herbeleven kan hier kijken: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Mj6OWUWgu8 

 

Wie alles zeer uitgebreid wil lezen kan terecht op volgende website (in het Engels): 

https://www.bangkokpost.com/specials/royal-coronation/news_events.php 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=TlHgOkEc9-g
https://www.youtube.com/watch?v=G_-J5nSPzUw
https://www.youtube.com/watch?v=0Mj6OWUWgu8
https://www.bangkokpost.com/specials/royal-coronation/news_events.php


2 Ondervoorzitter gezocht 
 

De vzw Thaivlac is op zoek naar een nieuwe ondervoorzitter. Indien je je geroepen voelt om deze functie te 

vervullen gelieve dan een mailtje te sturen naar info@thaivlac.be met een motivatiebrief waarom je deze 

functie zou willen bekleden, wat je relatie met Thaivlac is en waarom jij de geschikte persoon bent. De functie 

van ondervoorzitter houdt in dat je functies van de voorzitter waarneemt bij diens afwezigheid. Je helpt mee 

met de vzw Thaivlac in goede banen te leiden. Je zal veel overleggen met de andere bestuursleden en je 

bent aanwezig op Algemene Vergaderingen en vergadering van de Raad van Bestuur. Je assisteert bij het 

organiseren van de Nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse proclamatie. Met je positivisme breng je goede 

atmosfeer in de groep en je helpt mee onze doelstellingen te bereiken. 

3 In september 2019 gaan we verder met de Thaise taallessen in Antwerpen 
 

In september a.s. is het de 17de achtereenvolgende keer dat er Thaise taallessen worden gegeven in 

Antwerpen. Net zoals in het voorbije lesjaar worden de lessen in 2019-2020 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 2019 om in mei of juni 2020 te eindigen. 

Zoals steeds volgen de lessen de cyclus van de Vlaamse scholen met als enig verschil dat er wegens het 

hoogseizoen in Thailand geen lessen zijn in november en december; veel van onze 

studenten zijn dan immers met vakantie in het land van de glimlach. 

Men zal keuze hebben uit twee leerniveaus, namelijk beginners (1e leerjaar), gevorderden (2e leerjaar) 

4 Heb je interesse voor de Thaise taallessen in Antwerpen? 
Hoewel de nieuwe locatie en de juiste lesdagen nog niet 100% vast ligt (er zijn al wel besprekingen aan 

de gang), kan je nu inschrijven door een mailtje te sturen met je naam en voornaam, volledig adres, 

telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres en de lesdag van uw keuze naar taallessen@thaivlac.be. 

 

- beginners op vrijdag en zaterdag ** (1e leerjaar) te Antwerpen. De lesdag kan nog wijzigen, afhankelijk 

van de nieuwe locatie; 

- gevorderden op donderdag ** (2 e leerjaar) te Antwerpen. De lesdag kan nog wijzigen, afhankelijk van de 

nieuwe locatie; 

 

mailto:info@thaivlac.be
mailto:taallessen@thaivlac.be


Lesgeld 

Het lesgeld voor 2019-2020 is het volgende: 

1. Cursus voor Beginners (1e leerjaar): lesgeld voor 25 lessen van 2,5 uur: € 229 

25 lessen (examen inbegrepen), op vrijdag van 19.00 tot 21.30 u of zaterdag van 11.30 tot 14.00 u. Minimum 15, maximum 

25 studenten per klas 

 

2. Cursus voor Gevorderden (2e leerjaar)*: lesgeld voor 25 lessen van 2,5 uur: € 279 

25 lessen (examen inbegrepen), telkens van 11.30 tot 14.00 u. Minimum 15, maximum 25 studenten per klas. 

 

4. Duo-pakket Gevorderden (1e+2e jaar)*: lesgeld voor 50 lessen van 2,5 uur: € 488 

25 lessen beginners + 25 lessen gevorderden = totaal 50 lessen, telkens van 19.00 tot 21.30 u. 

* Studenten voor de cursussen ‘gevorderden’ die geen ‘Thai voor beginners’ hebben gevolgd, dienen een test af te leggen 

voor ze worden 

toegelaten tot de lessen. Ze dienen het Thaise schrift te kunnen lezen en schrijven! 

** Afhankelijk van de beschikbaarheid van het nieuwe leslokaal, bestaat de mogelijkheid dat de lesdagen wijzigen en ze niet 

op een donderdag- of vrijdagavond of zaterdagmiddag plaatsvinden. Indien dit het geval zou zijn, dan worden de 

ingeschrevenen hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

 

Beschik je niet over internet, dan kan je een briefje, met dezelfde gegevens, schrijven naar Thaivlac vzw, Oostergeest 25/11, bus 

3,2180 Ekeren-Antwerpen. 

 

4.1 Lidgeld Thaivlac 
 

Om de lessen te kunnen volgen dien je gedurende het ganse lesjaar 2019-2020 lid te zijn van de vzw Thaivlac. 

Voor de periode heden tot eind 2020 (!) bedraagt het lidgeld voor studenten slechts 15 euro. 

Studenten die in 2019 al lid waren van de vzw Thaivlac dienen enkel het lidmaatschap voor 2020 te betalen, 

namelijk 10 euro 

5 Word lid van de vzw Thaivlac (of hernieuw uw lidmaatschap voor 2019-2020) 
 

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 doelen van de vzw Thaivlac: 

1. Het organiseren van Thaise taallessen voor Nederlandssprekenden in Antwerpen; 

2. Het promoten en aanleren van Thaise klassieke dansen en volksdansen. 

3. De leerlingen van de Thaise danslessen treden dan ook regelmatig op onder de naam “The Thai 

Belles”, de Thaise Schoonheden. 

 

Wie zijn 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. 

 



 

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter:   Lamphan Sanjamla   Secretaris:   Fred Stiens 
Ondervoorzitter:  Marie-France de Baré (vacant) Penningmeester: Lamphan Sanjamla 
 

Verder zijn er nog volgende belangrijke functies: 

Redacteur Nieuwsbrief: Fred Stiens    Webmaster:   Johan Philippe 

Assistent-feestbestuurder: Jan Leys   Assistent-feestbestuurder: Jozef Vanderhoven 

Assistent-feestbestuurder: Daniël Haymans  Assistent-feestbestuurder: Luc Smet 

Lerares Thai in Antwerpen: Lamphan Sanjamla (khroe Oua) 

Effectief lid:   Jef Van Camp    

Onze vzw bestaat 8 jaar en heeft in die tijdspanne al heel wat verwezenlijkt. Zo kennen de Thaise taallessen 

een groot succes 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. Zo heeft ze al 

een aantal Thaise studenten van het Kalasin College of Dramatic Arts regelmatig 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 2019. Je kunt het gekozen 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 2019”. 

Lid zijn van de vzw Thaivlac is één van de voorwaarden om onze taal- en danslessen te kunnen volgen. 

  

6  Wordt klant bij onze sponsors 
 

 

 
 

Sukhothai massage te Kontich is een bron voor 

volledige ontspanning, relax en innerlijke rust van het 
menselijk lichaam. De technieken van traditionele Thaise 
massage zijn immers een van de oudste geneesmethoden 
die ontstaan zijn zo’n 2500 jaar geleden. Onze masseuses 

zijn opgeleid en hebben een certificatie van de Thai 
Traditional Medical Service Society of 
Bangkok. Onze masseuses beheersen dan ook de 

verschillende massage technieken zoals die van 
kruidenmassage, oliemassage, hoofd en nekmassages, 

voetmassages en hot-stone massage. Molenstraat 29, 
2550 Kontich. Maandag tot Zaterdag 10u-21u, dinsdag 

gesloten, Zondag 11u-19u.  

mailto:info@thaivlac.be


 
 

Bij Kapsalon Sawasdee kan je terecht voor een 
kapbeurt aan democratische prijzen. Voor 10€ 
voor een mannensnit en 30€ voor een 
vrouwensnit plus brushing is je haar terug in 
topvorm. Kitty had gedurende 14 jaar een 
kapsalon in Bangkok en heeft haar eigen 
kapsalon ingericht sinds 1 jaar in Huldenberg. 
Iedereen is welkom, zowel dames als mannen, 
jong en oud. 
 
Kitty Sawasdee 
Nijvelsebaan 8a 
3040 Huldenberg 
GSM: 0472 58 09 67 
 

 

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 

 

 

 
 

Tiw Thai. Pittige, kraakverse en gezonde 
gerechten die nazinderen. Zowel als snelle lunch, 
uitgebreid diner, of als take-away. Tiw dompelt je 
onder in een wereld vol fijne kruiden, 
adembenemende curry’s en kraakverse 
groenten. Een culinaire trektocht langs het 
Thailand van haar jeugd, recht in de voetsporen 
van haar moeder en grootmoeder.  
Maandag, Donderdag, Vrijdag (12u - 14u & 18u - 22u). 
Dinsdag & Woensdag gesloten. Zaterdag 17u - 23u. Zondag 

12u - 22u. http://www.tiwthai.be/. Kanaalweg 6, 2430 
Laakdal 

 

UniTrips biedt reizen aan op maat. Reizen die wij 
reeds zelf beleefd en goedgekeurd hebben. 
Door onze specialisatie kennen wij tal van 
verborgen pareltjes die we graag met je delen. 
Reizen naar Thailand, Vietnam, Sri Lanka, 
Cambodja, Myanmar, Laos. Olenseweg 375 
B – 2260 Westerlo. https://unitrips.be/ 

 

 

 

 

mailto:info@isaanthaicafe.be
http://www.tiwthai.be/


 

 

7 Isaan Thai Cafe te Antwerpen zoekt medewerkster 
 

Cafe Isaan is op zoek naar een medewerkster voor achter 

de bar en om te serveren. Is het iets voor jou? Kom langs, 

stuur een berichtje of bel Lek 0488 57 33 43. 

 

Isaan Thai Cafe 
Breydelstraat 26 
2018 Antwerpen 

 

 

 

 

 



8 Thaise restaurants + afhaalrestaurants 
 

 

 
 

Aroy Thaise Snacks - Heerlijke Thaise gerechten in 

Aarschot. Oude Mechelsebaan 133, 3200 Aarschot 

Gsm: 0477 76 87 42.  Bij Aroy Thaise snacks vind je de 
lekkerste snacks en Thaise gerechten in 
Aarschot. De take away is gelegen op het kruispunt van 

de fietsroute met de Oude Mechelsebaan in Ourodenberg 
(Aarschot). Aroy Thaise Snacks is gespecialiseerd in Thaise 
versbereide specialiteiten. Wens je de Thaise snacks bij ons 
te consumeren, dan kan je plaatsnemen in onze gezellige 
verwarmde tent naast het kraam. Ontdek onze take away-
mogelijkheden. Take away gerechtje naar keuze met witte 
rijst + frisdrank 10€. 
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag zaterdag en 
zondag van 11u30 tot 13u30. 

 

 

Khum lampang is een Thai`s eetcafe. In het 
hartje van Itegem waar kwaliteit en gezelligheid 
hand in hand gaan. Onze Thaise gerechten 
worden bereid met zo vers mogelijke 
ingredienten gecombineerd met de authentieke 
thaise producten waardoor het lijkt of je bord in 
Thailand zelf is bereid. De Thaise keuken kent 
vele smaken maar zoals de naam al doet 
vermoeden komen de recepten uit het noorden 
van Thailand. Ook is er de mogelijkheid om de 
gerechten komen af te halen. Karel 
Govaertsstraat 4, 2222 Itegem (Heist o/d Berg). 
0493473167. Maandag & Dinsdag gesloten, 
Woensdag t/m Zondag open vanaf 17u, (keuken 
sluit om 21.30u) 

 

 

Laan Thai is een restaurant dat u de typische Thaise 

keuken brengt zoals deze echt moet zijn: smaakvol, kleurrijk 
en op en top vers. Het restaurant, dat ook een take away is, 
is op 9 september 2017 verhuisd naar de 
Hoogboomsesteenweg 76, 2950 Kapellen. Het 
telefoonnummer is 03-344.63.15. De openingsuren, evenals 
de menukaart, vind je op hun website www.laanthai.eu. Het 
restaurant beschikt over een eigen parking om de hoek 
(Koningin Astridlaan). 

 

 

 

De Food-truck & take-away van Baan Yuuna kan je nu elke 
zaterdag vinden op de Vreemdelingenmarkt op de 
Oudevaartplaats te 2000 Antwerpen. Een uitgebreide 
waaier van Thaise gerechten en bijhorende dranken wordt 
er gereserveerd volgens uw keuze. Voor het menu klik je op 
www.baanyuuna.be. Als je de food-truck ter plaatse wil op 
je evenement, feestje of markt, kan je Baan Yuuna steeds 
contacteren via het e-mailadres thaifood.be@gmail.com of 
telefonisch op het nummer 0488 90 26 70 

 



 

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). 
 

 

9 Enkele interessante artikelen die men kan lezen op ‘Thailandblog.nl’ 
 

De introductietekst die je hieronder ziet komt rechtstreeks van de website van Thailandblog.nl. Voor het 

volledige artikel kan je klikken op de link. 

9.1 De koninginnen van Pattani 
 

U leest het goed, we hebben het over meerdere koninginnen, om precies te zijn vier, die het Sultanaat Pattani 

meer dan 100 jaar lang regeerden vanaf 1584 tot aan 1699. Pattani, dat toen een gebied omvatte van meer 

dan de huidige Thaise provincies Pattani, Yala, en Narithawat in het zuiden van Thailand, was in het midden 

van de 16de eeuw een welvarend sultanaat geregeerd door Sultan Mansur Shah. Het had een kleine 

handelshaven met een goede natuurlijke en beschutte haven.  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/achtergrond/koninginnen-pattani/  

 

9.2 5 december blijft een feestdag in Thailand: Geboortedag Bhumibol, nationale dag en vaderdag 

 

In de Royal Gazette is gepubliceerd dat 5 december, een van de belangrijkste feestdagen in Thailand blijft. 

Deze datum markeert namelijk drie belangrijke gebeurtenissen.  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/5-december-blijft-een-feestdag-in-thailand-

geboortedag-bhumibol-nationale-dag-en-vaderdag/  

 

9.3 Thailand krijgt er 2.796 kilometer aan snelwegen bij 
 

Het Office of Transport and Traffic Policy and Planning heeft in het Motorway Development Masterplan en 

zevental projecten opgenomen voor de aanleg van snelwegen. Het gaat om een totale lengte van 2.796 

kilometer. Deze projecten gaan 1,27 biljoen baht kosten.  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thailand-krijgt-er-2-796-kilometer-aan-

snelwegen-bij/  

 

http://www.thaidewandeling.be/
https://www.thailandblog.nl/achtergrond/koninginnen-pattani/
https://www.thailandblog.nl/achtergrond/koninginnen-pattani/
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/5-december-blijft-een-feestdag-in-thailand-geboortedag-bhumibol-nationale-dag-en-vaderdag/
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/5-december-blijft-een-feestdag-in-thailand-geboortedag-bhumibol-nationale-dag-en-vaderdag/
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/5-december-blijft-een-feestdag-in-thailand-geboortedag-bhumibol-nationale-dag-en-vaderdag/
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thailand-krijgt-er-2-796-kilometer-aan-snelwegen-bij/
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thailand-krijgt-er-2-796-kilometer-aan-snelwegen-bij/


9.4 Thaise ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor dengue fever (knokkelkoorts) 
 

Het Thaise ministerie van Volksgezondheid waarschuwt voor dengue fever (knokkelkoorts), een nare ziekte 

met soms zelfs dodelijke afloop. Het ministerie verwacht dat dit jaar 100.000 personen worden besmet.  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-ministerie-van-volksgezondheid-

waarschuwt-voor-dengue-fever-knokkelkoorts/  

 

9.5 Goedkoop winkelen in Bangkok, waar moet je zijn? 

 

De meeste toeristen winkelen op de toeristische locaties in Bangkok, maar de echt goedkope producten vind 

je waar de Thai winkelen. Vermijd daarom de toeristische gebieden en profiteer van goedkope, authentieke 

Thaise prijzen.  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/thailand-tips/goedkoop-winkelen-bangkok/  

10 Evenementenkalender (onder voorbehoud van wijzigingen) 
 

 

 

De eerste en derde zondag van de maand is het Thaise markt in de Thaise tempel van Waterloo. (en soms 

op andere zondagen als er ceremoniën zijn). Gelieve eerst de website/facebook van de tempel te controleren 

vooraleer je gaat.  

 
29 juni 2019   Welcome To Thailand – Hoeselt (B) 
30 juni 2019  Thaise markt – Domein de Vesten - Laakdal (B) 
14 juli 2019   Asalha Puja en Khao Phansa dag – Wat Dhammapateep – Muizen (B) 
17 augustus 2019  I Love Thailand – Bredene (B) 
25 augustus 2019  Traditionele Thaise Familie dag – Wat Dhammapateep – Muizen (B) 
8 september 2019  Essence Of Thailand XIII – Sint-Pieters-Woluwe (B) 
14 september 2019 Thais festival - Thai de wandeling – Turnhout (B). 
13 oktober 2019  Takbatdeorohana en Ok Phansa dag – Wat Dhammapateep – Muizen (B) 
10 november 2019  Loy Krathong Festival – Wat Dhammapateep – Muizen (B) 
29 december 2019  Oudejaarsviering – Wat Dhammapateep – Muizen (B) 
8 februari 2020  Siam VW Festival – Bangkok (TH) 

 

Om meer evenementen te zien die onder de BKBM2O vallen, klik je op http://www.bkbmo.be/overzicht-events 

voor een overzicht. 

Heb je graag dat je event wordt opgenomen in onze evenementenkalender gelieven dan een mailtje te sturen 

naar info@thaivlac.be, graag met de flyer van het event. 

https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-ministerie-van-volksgezondheid-waarschuwt-voor-dengue-fever-knokkelkoorts/
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-ministerie-van-volksgezondheid-waarschuwt-voor-dengue-fever-knokkelkoorts/
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/thaise-ministerie-van-volksgezondheid-waarschuwt-voor-dengue-fever-knokkelkoorts/
https://www.thailandblog.nl/thailand-tips/goedkoop-winkelen-bangkok/
https://www.thailandblog.nl/thailand-tips/goedkoop-winkelen-bangkok/
mailto:info@thaivlac.be


11 Interessante organisaties, verenigingen, forums, blogs, websites, enz. 
 

 

 

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. 
 
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 

 

http://ebsservices.wixsite.com/viw-thailand


 

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. 
 

 

12 Thaise markt 30 juni 2019 – Domein de Vesten 
 

 

 



13 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 (of Azië). 

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  Kopieer onderstaande link naar je browser om op de facebook 
pagina te komen of klik op de link 

Thaivlac official https://www.facebook.com/groups/Thaivlac/ 

BKBM²O https://www.facebook.com/groups/96105157171/ 
Hier is Thailand https://www.facebook.com/Hieristhailand/ 
Isaan Thai cafe Belgium https://www.facebook.com/groups/IsaanthaicafeBelgiumfriends/  

Netherland Buddhists Federation 
 

https://www.facebook.com/สมาพนัธ์ชาวพุทธเนเธอรแ์ลนด์-Netherland-

Buddhists-Federation-380313362315723/  
Thailandblog.nl https://www.facebook.com/Thailandblog.nl/ 
Thailand in Benelux https://www.facebook.com/groups/306397149905899/  
Thailand Community https://www.facebook.com/groups/ginoemmy/  
Thailand Friends Belgium https://www.facebook.com/groups/153562398069473/  
Thailand Gids Vrienden https://www.facebook.com/groups/Thailandgids.be/  
Thailand nieuws https://www.facebook.com/groups/thailand.nieuws/  
I Love Thailand Festival Bredene https://www.facebook.com/groups/60349717725/  
Tooku https://www.facebook.com/tooku.be/  
Vlaamse Club Hua Hin https://www.facebook.com/groups/1051620561535390/  
Vrienden van Thailandforum.be https://www.facebook.com/groups/66268161808/  
We LOVE Thailand https://www.facebook.com/groups/486638368065871/  

14 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. 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/Thaivlac/
https://www.facebook.com/groups/96105157171/
https://www.facebook.com/Hieristhailand/
https://www.facebook.com/groups/IsaanthaicafeBelgiumfriends/
https://www.facebook.com/สมาพันธ์ชาวพุทธเนเธอร์แลนด์-Netherland-Buddhists-Federation-380313362315723/
https://www.facebook.com/สมาพันธ์ชาวพุทธเนเธอร์แลนด์-Netherland-Buddhists-Federation-380313362315723/
https://www.facebook.com/Thailandblog.nl/
https://www.facebook.com/groups/306397149905899/
https://www.facebook.com/groups/ginoemmy/
https://www.facebook.com/groups/153562398069473/
https://www.facebook.com/groups/Thailandgids.be/
https://www.facebook.com/groups/thailand.nieuws/
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https://www.facebook.com/groups/1051620561535390/
https://www.facebook.com/groups/66268161808/
https://www.facebook.com/groups/486638368065871/


Wist u trouwens dat ‘The Thai Belles’ de oudste nog bestaande Thaise dansgroep is in België. In 

2019 bestaat ze 22 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 0497 – 93 

13 10 (00 32 497 93 13 10) of via een mailtje naar dansen@thaivlac.be. Indien 

gewenst kunnen wij u hiervoor een factuur bezorgen.  

 

 

15 Leer Thai, ontdek de handleiding van de vzw Thaivlac! 
 
Thaise taal studeren is populair omdat 
het een mooie taal is en het heel handig 
is als je goed Thais kent als je 
geïnteresseerd bent in Thailand. 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, 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 onze nieuwsbrief voor de maand juni 2019. De reeks van 

nieuwsbrieven werd even onderbroken doordat de kroning van de 

koning prioriteit had. De volgende nieuwsbrief zal terug een “normale” 

nieuwsbrief zijn met nieuws uit Thailand in de Benelux en nieuws uit 

Thailand. 

Tot ziens, tot de volgende keer. 

 

Phop kan mai 

พบกนัใหม่ 

 

 

 

 

Fred Stiens, 

Redacteur Nieuwsbrief Thaivlac 

Secretaris Thaivlac 

E-mail: fred.stiens@thaivlac.be 

E-mail: fred.stiens.thaivlac@gmail.com  

Website: www.thaivlac.be 

Foto: Marc de Prins 


