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Nieuwsbrief nr. 08/2016 (augustus) – 28 juli 2016 – DNR62  
 

Beste Lid,  
Beste Thailandliefhebber,  
 

Hier ben ik dan met mijn 62ste nieuwsbrief, die van augustus 2016.  
 
Deze keer vindt u in mijn nieuwsbrief een reportage over twee belangrijke Thaise festivals, namelijk over de 4de editie van ‘Thailand in 
Bruges’ (pagina 8 t/m 10) die plaats had op zondag 15 mei 2016 op ’t Zand in Brugge (West-Vlaanderen) en de 7de editie van 
‘Groetjes uit Thailand’ (pagina 18 t/m 24) die plaats had op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 in Almere (Flevoland). Ditmaal had het 
Nederlandse festival niet meer plaats op het Stadslandgoed de Kemphaan maar op een nieuwe locatie, namelijk het TMG partycentrum 
in Almere-Buiten, waar de festiviteiten onder alle weersomstandigheden kunnen plaatsvinden. 
  
Via mijn nieuwsbrieven, die iedere maand gratis naar méér dan 1000 leden en/of Thailandliefhebbers worden verstuurd, of met mijn 
toestemming door andere verenigingen worden doorgezonden naar hun leden, of op hun Facebook account of blog worden gezet 
zodat men ze kan downloaden, wil ik u blijven informeren over onze vzw (vereniging zonder winstoogmerk) en u op de hoogte brengen 
van allerlei nieuwtjes die u als Thailandliefhebber ongetwijfeld zullen interesseren.  
 
U wordt niet alleen geïnformeerd over komende evenementen met een Thais tintje, maar we trachten ook een kort verslag te brengen 
van voorbije festivals of optredens van bijvoorbeeld onze dansgroep The Thai Belles.  
 
Mijn nieuwsbrieven hebben niet de pretentie om volledig te zijn. Bijna iedere week is er wel ergens een Thais feest in België of 
Nederland en het is niet mogelijk om ze allemaal te vermelden, zeker niet wanneer sommige verenigingen nog steeds nalaten om ons 
tijdig op de hoogte te brengen van hun festiviteiten. Spijtig voor hen want hierdoor missen ze heel wat gratis reclame voor hun 
evenement.  
 
Doordat de nieuwsbrieven ook naar expats in Thailand worden verstuurd, zullen we trachten om belangrijke evenementen van in 
Thailand gevestigde Belgische of Nederlandse verenigingen eveneens aan te kondigen in onze nieuwsbrieven. In zulk een geval 
vermelden we als datum ook het Thaise (boeddhistische) jaartal.  
 
Geïnteresseerden die onze nieuwsbrief nog niet zouden ontvangen, kunnen hem gratis krijgen door een mailtje te sturen naar 
guido.goossens@thaivlac.be met verzoek hun e-mailadres aan onze verzendingslijsten toe te voegen. De e-mailadressen worden niet 
doorgegeven of verkocht aan derden. Er moet dan ook niemand bang zijn dat hij via ons allerlei spam in zijn mailbox zal krijgen.  
 
Om te weten of men al dan niet een nieuwsbrief heeft gemist, heb ik sinds oktober 2013 een bijkomende nummering toegevoegd aan 
de brieven, namelijk het DNR-nummer (doorlopende nummering). Wanneer er door omstandigheden geen nieuwsbrief is geweest in 
een bepaalde maand, kan men dit zien aan de hand van deze nummering.  
 
Een speciale oproep doen we aan: 
 
1. Bestuursleden van op Thailand gerichte verenigingen.  
Als uw vereniging Thais getinte activiteiten plant die we eventueel kunnen publiceren in een volgende nieuwsbrief, mail ze ons dan 
door. Voeg er tevens, in voldoende resolutie, uw advertentie of logo bij. Verstuur alles tijdig! Het maken van onze nieuwsbrief vergt 
heel wat werk en tijd, en last-minute aanpassingen zijn niet altijd mogelijk.  
 
2. Lezers van onze nieuwsbrieven.  
Als u op de hoogte bent van Thaise festivals of andere op Thailand gerichte evenementen in uw stad of streek, laat het ons weten en 
bezorg er ons een digitaal affiche van of verwijs ons naar een website of een eventuele aankondiging op Facebook, zodat we er iets 
kunnen over vertellen in onze nieuwsbrieven.  
 
3. Personen of firma’s die graag zouden adverteren in onze nieuwsbrieven.  
Vooraleer we reclame wilden maken voor adverteren in onze nieuwsbrieven, wilden we eerst een groot aantal geadresseerden hebben. 
Tevens wilden we eventuele adverteerders een idee geven van de inhoud van onze nieuwsbrieven. Nu zowat iedereen de inhoud 
ervan kent en weet naar wie ze zoal verzonden worden, denk ik dat sponsors niet meer moeten aarzelen.  
 

 

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

 
Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar info@thaivlac.be of telefoneer naar 0495-273.286 (00 32 495 273 286) en laat ons 
weten wat u juist verlangt. We nemen dan zo vlug mogelijk contact met u op. Meer informatie hierover vind je op pagina 26, artikel 32. 
Voor een vereniging zonder winstoogmerk zoals Thaivlac vzw, is de voornaamste bedoeling van een commerciële sponsoring onze 
vereniging meer financiële middelen te geven om haar doelstellingen te verwezenlijken. 
 
Evenementen met een link naar Thailand kondigen we steeds gratis aan in onze nieuwsbrieven. Wel behoudt het bestuur van onze vzw 
zich het recht voor om sommige advertenties te weigeren of te laten aanpassen wanneer ze in strijd zijn met bepaalde normen en 
waarden die onze vzw hanteert, of als ze concurrentieel zouden zijn met de eigen activiteiten van de vzw Thaivlac. 
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1. In september 2016 starten opnieuw de Thaise taallessen in Antwerpen  
 

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

Het lesjaar begint in september 2016 om eind mei of begin juni 2017 te eindigen. Zoals steeds worden er in november en december 
geen lessen gegeven. Het is dan hoogseizoen in Thailand en veel van onze studenten zijn dan met vakantie in het Land van de 
Glimlach.  
 

Men heeft de keuze uit drie leerniveaus, namelijk beginners (1e leerjaar), gevorderden (2e leerjaar) en conversatie gevorderden (3e 
leerjaar). 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’ zal er in de toekomst voor heel wat 
activiteiten die er vroeger plaats vonden, geen ruimte meer zijn. Bovendien gaat men er met verbouwingswerken beginnen. Met spijt in 
het hart, maar met heel veel goede herinneringen, moesten we onze vaste stek verlaten en dienden we het komende lesjaar uit te 
kijken naar een nieuw leslokaal. We zouden wel trachten om in dezelfde buurt te blijven.  
 

De studenten hadden ook aan Thaivlac gevraagd om er voor te zorgen dat de nieuwe locatie over een cafetaria of café beschikte zodat 
ze bij aankomst en tijdens de pauze iets konden drinken, en… last but not least, na de les de ‘après Thai’ kon blijven doorgaan.  
 

 
De zaterdagklas beginners van het lesjaar 2015-2016 

 

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

Momenteel hebben we een nieuwe locatie gevonden die beantwoordt aan de nodige vereisten, namelijk café Centrum, Canadalaan 
109 te 2030 Antwerpen. Het gebouw is op wandelafstand van het CC Luchtbal gelegen en beschikt over voldoende parkeerplaatsen in 
de omgeving. De nieuwe locatie kan dus voor niemand een probleem vormen.  
 

Daar niet alle dagen vrij waren, heeft de raad van bestuur van Thaivlac bekeken welke dagen het meest geschikt waren voor de 
verschillende klassen. Het resultaat was als volgt: 
 

- de lessen voor beginners (1e leerjaar) hebben plaats op donderdag van 19.00 tot 21.30 u; 
- de lessen voor gevorderden (2 e leerjaar) hebben plaats op maandag van 19.00 tot 21.30 u; 
- de conversatielessen voor gevorderden (3e leerjaar) hebben plaats op vrijdag van 19.00 tot 21.30 u. 
 

U kunt inschrijven door een mailtje te sturen met je naam en voornaam, volledig adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres 
en de cursus en lesdag van uw keuze naar taallessen@thaivlac.be.  
 

U kunt ook inschrijven via onze website www.thaivlac.be. Indien je op http://www.thaivlac.be/site/index.php/taallessen/inschrijfverzoek 
klikt, kom je rechtstreeks op het inschrijvingsformulier terecht.  
 

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.  
 

1.2 Lesgeld voor 2016-2017 
 

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

 

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

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

 

25 lessen (examen inbegrepen), telkens van 19.00 tot 21.30 u. Minimum 10, maximum 25 studenten per klas. 
 

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

 

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

4. Duo-pakket Gevorderden (2
e
+3

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

 

25 lessen gevorderden + 20 lessen conversatie = totaal 45 lessen, telkens van 19.00 tot 21.30 u.  
 

* Studenten voor de cursussen ‘gevorderden’ die geen ‘Thai voor beginners’ hebben gevolgd, dienen een test af te leggen voor ze worden 
toegelaten tot het 2

de
 leerjaar. Ze dienen het Thaise schrift te kunnen lezen en schrijven!  

 

mailto:taallessen@thaivlac.be
http://www.thaivlac.be/
http://www.thaivlac.be/site/index.php/taallessen/inschrijfverzoek


1.3 Lidgeld Thaivlac 
 
Om de lessen te kunnen volgen dien je gedurende het ganse lesjaar 2016-2017 lid te zijn van de vzw Thaivlac. Voor de periode van 
heden tot eind 2017 (!) bedraagt het lidgeld voor studenten slechts 15 euro.  
 
Studenten die in 2016 al lid waren van de vzw Thaivlac dienen enkel het lidmaatschap voor 2017 te betalen, namelijk 10 euro.  
 

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

 
De vrijdagklas beginners van het lesjaar 2015-2016 

 

1.5 Betaling van het les-en lidgeld 
 
Wanneer je ons hebt laten weten dat je een van onze cursussen zou willen volgen, zal je van ons een mail ontvangen met daarin de 
nodige gegevens i.v.m. de Thaise taallessen 2016-2017, evenals het te betalen bedrag aan les- en lidgeld.  
 
Indien je de lessen wilt volgen (wat we natuurlijk hopen), word je verzocht het verschuldigd bedrag te betalen door overschrijving op 
rekeningnummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift-code KREDBEBB) van de vzw Thaivlac te 2180 Ekeren met vermelding van uw 
naam en de gekozen cursus en lesdag (maandag, donderdag of vrijdag).  
 
Uw inschrijving wordt slechts als geldig beschouwd na ontvangst van het volledige lesgeld en het in orde zijn met het 
lidmaatschap van de vzw Thaivlac.  
 
Indien er aan één van deze twee voorwaarden niet voldaan werd, is er geen geldige inschrijving. Ingeval er meer kandidaten zi jn dan 
beschikbare plaatsen, geldt de betalingsdatum van het lesgeld en lidgeld als criterium voor de toekenning van de plaatsen. U hebt er 
dus alle belang bij om na ontvangst van ons bericht zo spoedig mogelijk te betalen.  
 

 
De conversatieklas gevorderden op donderdag van het lesjaar 2015-2016 

 
Indien u nog vragen hebt in verband met onze Thaise taallessen, kan je deze steeds stellen door te telefoneren naar het nr. +32 495-
273 286 of een mailtje te sturen naar taallessen@thaivlac.be of naar guido.goossens@thaivlac.be. 
 
Hopelijk tot ziens in september 2016.  
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2. 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.  
 

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

 

Het Facebook account van Thaivlac vind je terug onder de naam “Guido Goossens 
(Thaivlac)”. Momenteel tellen we een 915-tal Facebookvrienden. Het account op 
Facebook is vooral bedoeld om geïnteresseerden te laten kennismaken met onze vzw. 
Het is tevens een gemakkelijke manier om foto’s te delen.  

 

Lezers die eens een kijkje willen nemen op onze Facebook account kunnen dit doen via http://www.facebook.com/#!/thaivlac.vzw.  
 

Nazien wat voor foto’s, filmpjes, boodschappen, nieuwsberichten, reacties, meningen of andere zaken er allemaal door derden op mijn 
account worden geplaatst is, met zulk een groot aantal Facebookvrienden, onbegonnen werk, tenzij ik de ganse dag niets anders zou 
doen. Mochten er toch zaken op komen die niet overeenstemmen met de normen en waarden die Thaivlac hanteert, kan ik alleen maar 
zeggen dat dit buiten mijn medeweten is gebeurd en ik hiervoor op het begrip en het gezond verstand van de lezers reken. Hetzelfde 
geldt voor ‘likes’. Ik heb niet de tijd om alle ontvangen berichten op Facebook te lezen, waardoor ik berichten die terecht een ‘like’ 
verdienen, wel eens kan overslaan. 
 

Houd er wel rekening mee dat we Facebook niet echt als een communicatiemiddel gebruiken! Vragen aan Thaivlac of aan mij 
dienen dan ook niet via Facebook te gebeuren (opvolging niet gewaarborgd!) maar door een klassiek mailtje te sturen naar het 
algemene e-mailadres info@thaivlac.be of naar guido.goossens@thaivlac.be, mijn persoonlijk e-mailadres. 
 

4. Nederlandse lessen voor Thais bij de vzw Thaivlac  
 

 

Vanaf september 2016 zal de vzw Thaivlac opnieuw een cursus ‘Nederlands voor Thais’ inrichten. 
De cursus is geschikt voor zowel beginners als voor personen die al wat meer gevorderd zijn. Vermits 
de plaatsen beperkt zijn (maximum 8 studenten), kan de lesgever individueel inspelen op de noden van 
iedere student. De lessen zullen een informeel karakter hebben en vooral de wensen van de cursisten 
volgen.  
 

Thaivlacvoorzitter Raf Erzeel, die onze lesgever is, zal zich concentreren op een praktisch gebruik van 
de taal en op de problemen die Thaise mensen hebben met het Nederlands, inclusief de uitspraak. Hij 
heeft voldoende kennis van de Thaise taal om wat uitleg in het Thai te geven. De lessen zullen 
doorgaan op dinsdagnamiddag van 14u tot 16u bij de lesgever thuis in Berchem (Antwerpen), 
gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. 

 

Het is de bedoeling om de lessen wekelijks te laten doorgaan tot eind april of begin mei 2017 (25 lesbeurten van 2 uur). Vermits de 
lesgever ook een voltijdse baan aan de KU Leuven heeft, kunnen er occasioneel lessen wegvallen; het totaal aantal lessen is echter 
gegarandeerd.  
 

Geïnteresseerden moeten lid zijn/worden van Thaivlac Het lidmaatschap bedraagt slechts € 15 vanaf heden tot eind 2017. Studenten 
die al lid waren in 2016, betalen slechts 10 euro. Het lesgeld voor 25 lessen van 2 uur bedraagt 100 euro. De plaatsen zijn beperkt, dus 
enkel de eerste acht studenten die zich inschrijven, kunnen de cursus volgen. 
 

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail met je gegevens (naam, adres, telefoonnummer) naar taallessen@thaivlac.be. 
 

De inschrijving wordt slechts definitief na betaling van het les- en lidgeld. Die betaling moet gebeuren via een overschrijving van €100 
lesgeld en 15 of 10 euro lidgeld = € 115 of €110 op rekening BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift-code KREDBEBB) van de vzw Thaivlac 
te 2180 Ekeren met vermelding van uw naam en de mededeling “Nederlands voor Thais”.  
 

Bij de aanvang van de lessenreeks is er een basispakket cursusmateriaal beschikbaar voor € 5. Extra kopieën met lesmateriaal die af 
en toe worden uitgedeeld in de klas, zijn in het lesgeld begrepen. 
 

5. Op zoek naar een Beëdigd Vertaler / Tolk in België?  
 

 

Ben je op zoek naar een beëdigd vertaler / tolk (Thai - Nederlands / Nederlands - 
Thai) in België? 
 

Neem dan eens contact op met Thida Manterm, Genieskenstraat 81 te 3630 
Maasmechelen (Limburg). 
 

Ze was dit al jaren in Thailand en is dit ook in België. Haar kantoor in Limburg werkt 
samen met een kantoor in Bangkok waardoor ze je een A-Z Service kan bieden. 
Thida staat ook vermeld op de website van de Thaise ambassade in Brussel. 
 

Meer informatie vind je op haar website www.thidatranslations.com. Haar e-
mailadres is info@thidatranslations.com. 
 

Thaivlacleden genieten een speciaal voordeel op hun eerste bestelling! 
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6. Word lid van de vzw Thaivlac (of hernieuw uw lidmaatschap voor 2016) 
 

 

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

Momenteel zijn de voornaamste drie doelen van de vzw Thaivlac: 
 

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

 

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

De Raad van Bestuur is als volgt samengesteld: 
 

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

Verder zijn er nog volgende belangrijke functies:  
 

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

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

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

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

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

- ze worden uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie van Thaivlac waar ze kunnen genieten van allerlei oosterse en westerse hapjes; 
- ze genieten 10% korting op aankopen bij Let’s Go Bananas (kleding en accessoires), Hoogstraat 23, 2000 Antwerpen; 
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant Take-A-Thai, Kasteelpleinstraat 1, 2000 Antwerpen; 
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant One Thai, Kerkhofblommenstraat 4, 2170 Merksem; 
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant Khawhom, Kapelsesteenweg 308, 2930 Brasschaat; 
- ze genieten 5% korting op bestellingen bij het Thaise afhaalrestaurant Thai Take-Away, Schransstraat 34, 2280 Grobbendonk; 
- ze genieten 5% korting bij het boeken van een bungalow bij Paradise Bungalows, 98/12 Moo 4 Kae Bae, Koh Chang, Trat 23170; 
- ze genieten een speciaal voordeel op hun eerste bestelling bij Thida Translations, Genieskenstraat 81, 3630 Maasmechelen. 
 

(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. 
 

7. Word fotograaf en/of reporter voor onze Nieuwsbrief  
 

 

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

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

 

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

mailto:info@thaivlac.be
mailto:guido.goossens@thaivlac.be
mailto:guido.goossens@thaivlac.be


8. Tien tips voor als je de eerste keer naar Thailand gaat 

 
Ticket geboekt, koffers afgestoft, de dagen worden op de kalender afgestreept. Je gaat voor de eerste keer naar Thailand. Het land is 
zo groot en divers dat je, wanneer je voor de eerste keer naar Thailand gaat en een reisgids openslaat, het je een beetje begint te 
duizelen. Wat ga je allemaal zien? Er is zoveel! En dan ook nog zo verschillend. Prachtige natuur, oogverblindende stranden, 
bijzondere bouwwerken en een indrukwekkende geschiedenis. Onderstaande tien tips zullen je een beetje helpen bij je eerste bezoek 
aan Thailand.  
 

1. Rustig aan! 
Je eerste reactie is om zoveel mogelijk te zien tijdens je vakantie. Dat is in feite jammer, want dan ‘zie’ je juist minder. Je reis begint 
vermoedelijk in Bangkok. Zie de stad eerst. Pak daar een paar dagen voor. Zuig de stad in je op voordat je verder trekt naar het 
indrukwekkende noorden of het tropische zuiden. 
 

2. Wat? 
Thailand is een boeddhistisch land dat vol staat met tempels. Rond de 40.000. In het Thai noemt men een tempel ‘Wat’. Ze zijn 
allemaal uniek en prachtig. Maar als je ze allemaal wilt zien, dan vergeet je de details. Dan gaan ze allemaal op elkaar lijken en begin 
je jezelf al snel te vervelen. Kies er een paar uit die wat afwijken van de andere of die bijzonder zijn, zoals de Wat Po en de Wat Phra 
Kaew in Bangkok en de Phra Si Sanphet in Ayutthaya. 
 

3. Voorkom voedselvergiftiging 
Wat je absoluut niet wilt is een dag of twee op je hotelkamer verblijven, boven de wc-pot hangend. Eten op straat is erg goedkoop, 
maar onze magen zijn niet ingesteld op de bacteriën die de Thai gewoon zijn. Als je op straat eet, ga dan naar plekken waar je al veel 
toeristen ziet. En mocht je niet zeker zijn, drink dan veel cola. Het doodt de meeste bacteriën. 
 

4. Muggen 
Thailand is geen land waar veel malaria voorkomt, maar knokkelkoorts (dengue fever) juist des te vaker. Neem dus muggenmelk mee 
en smeer je flink in. Ook in Bangkok! Dengue is geen lachertje (je kunt er van dood gaan) en de muggen steken ook overdag. Je kunt 
het maar beter voorkomen. 
 

5. Naar de markt 
Schiet je graag mooie plaatjes? Dan is de markt daar een prachtige plek voor. De kleuren zijn er uitbundig. De geuren trouwens ook. Je 
vindt er de Thai in zijn normale doen, want de markt is de centrale plek voor Thais. Ze gaan er vaker naar toe dan naar de supermarkt. 
Bezoek dus minstens één markt. Er is er altijd wel eentje bij je in de buurt. Ga ook naar de weekendmarkt Chatuchak in Bangkok, de 
Tha Kha Floating Market in Samut Songkhram en de avondmarkt in Chiang Mai. 
 

6. Slaap goed 
Je kunt op alles en nog wat besparen in Thailand, maar kies een goed hotel, appartement of guesthouse. Een bed is belangrijk want je 
hebt je slaap nodig. Een airco is een must, neem geen genoegen met een ventilator. Je ligt de hele nacht te zweten, zeker in de 
periode van april tot oktober. Neem de tijd om je kamer te bekijken en betaal desnoods extra voor een kamer met airco. 
 

7. Voorkom oplichting 
Thailand is het land van de glimlach. Thais zijn gastvrije en behulpzame mensen. Die slogan klopt, maar ook Thailand kent, zoals alle 
toeristische landen, oplichters. Veel zelfs. De armoede is namelijk groot in het Zuidoost-Aziatische land. Geen werk betekent namelijk 
geen geld. Pas dus goed op. Gebruik altijd taxi’s met een meter en laat ze de meter ook aanzetten! In het Thai is dit ‘peut mieter’. Er 
zijn ook diverse andere methodes om toeristen geld uit de zak te kloppen. Het is vervelend, maar als iemand je zomaar aanspreekt, ga 
dan uit van een oplichterspraktijk. Wees op je hoede! 
 

 

8. Respecteer de cultuur 
Gezichtsverlies is het ergste wat een Thai kan overkomen. Ga dus niet tegen 
een Thai staan schreeuwen uit woede of frustratie. Blijf ook altijd van het hoofd 
van een Thai af, het is de heiligste plek van zijn lichaam. Wijs niets met je 
voeten aan, en laat ook nooit de onderkant van je voeten zien. Respecteer ook 
het boeddhisme dat zowat de nationale religie van Thailand is. Draag lange 
kleren en kleren met mouwen (geldt vooral voor vrouwen) als je een tempel 
binnengaat. Zet ook petten en dergelijk af.  
 

9. Alcohol 
Pas op met alcohol in Thailand. Het is een tropisch land en hitte en alcohol 
gaan niet zo goed samen. Alcohol droogt je namelijk uit, en in Thailand heb je 
juist meer vocht nodig. Vergeet ook niet dat hun gewone pils zwaarder is dan 
die in Nederland of België: Singha is 6% en Chang 7%. Gouden regel: Geen 
alcohol zolang de zon nog boven de horizon is. 

 

10. Safe seks 
Vakantie betekent vaak ook seks. In Thailand is dat zeker het geval. Veel Thaise vrouwen zijn op zoek naar een buitenlands vriendje 
en zijn gewillig. En ook de Thaise mannen willen wel eens een blanke vrouw in bed. Maar HIV is een groot probleem in Thailand. Denk 
daar dus aan als je hormonen met je op de loop moesten gaan.  
 

Wat seks betreft wil ik bij dit artikel nog een persoonlijke noot toevoegen (niet dat ik in die zaken ondervinding heb) en een veel 
gehoord fabeltje uit de weg ruimen. Het aantal farangs - zo noemen Thaise mensen Westerse vreemdelingen - dat naar de meisjes van 
plezier gaat bedraagt hoogstens 5%. De overige 95% zijn meestal de Thaise mannen zelf. Ze behoren dan ook tot de meest ontrouwe 
mannen ter wereld. En, als ze een vrouw met haar kinderen in de steek laten, hebben ze ook nog nooit van het woord ‘alimentatie’ 
gehoord. Neem het Thaise dames, zeker zij die voor zichzelf en hun kinderen moeten zorgen, dan ook niet kwalijk dat ze proberen om 
een farang aan de haak te slaan. Er zijn er die alleen op het geld uit zijn, maar ik ken ook Thaise dames die als ‘barmeid’ of ‘masseuse’ 
hun Westerse man hebben leren kennen en toch goede echtgenotes zijn. Oordeel dus nooit te vlug.  
 

Bron: http://www.hieristhailand.nl/tien-tips-voor-de-eerste-keer-naar-thailand/ 
 
  

http://www.hieristhailand.nl/tien-tips-voor-de-eerste-keer-naar-thailand/


9. Travel through Thailand op 24 september 2016 in 2400 Mol (provincie Antwerpen) 
 
‘Travel through Thailand’ heeft plaats op zaterdag 24 september 2016 van 11.00 tot 01.00 uur te 2400 Mol, Kruisven 25.  
 
Op het programma vind je workshops, Thaiboksen, eet- en massagestanden, dansshows en live muziek. De inkom bedraagt 5 euro. 
 
Wenst u meer informatie, neem dan een kijkje op de website http://www.thai-unlimited.com/ of mail naar thaiunlimited@oulook.be. Je 
kunt ook bellen naar 0471-40 85 36. 
 

  

 

10. ‘Thai Event’ op 15 oktober 2016 in OC De Stekke te 8560 Moorsele (West-Vlaanderen) 
 
Op zaterdag 15 oktober 2016 organiseren de Thaise Vrienden Wevelgem een ‘Thai Event’ in het OC De Stekke, Sint Maartensplein 
12 te 8560 Moorsele (Wevelgem). Deuren open vanaf 18.30. 
 
Kaarten in voorverkoop kosten 7 euro per persoon. Aan de kassa kosten ze 10 euro.  
 
Kaarten kunnen worden betaald door middel van overschrijving op rekeningnr. BE08 3630 6732 5013 van de Thaise Vrienden 
Wevelgem. Van zodra de betaling ontvangen is, zijn uw kaarten geldig en zullen ze klaarliggen aan de ingang.  
 
Het gebouw is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
 
Voor meer informatie kan je terecht op de website www.thaisevriendenwevelgem.be of telefonisch op het nummer 056-41 71 18 
 

11. Live optreden van een Thaise zanger op 12/8/2016 in Geel en op 13/8/2016 in Izegem 
 

  

 
Op vrijdag 12 augustus 2016 heeft er vanaf 18.00 uur een live optreden plaats in het PC Holvenia, Kapelstraat 16 te 2440 Geel 
(provincie Antwerpen). 
 
Op zaterdag 13 augustus 2016 treedt dezelfde zanger (zie poster), eveneens vanaf 18.00 uur, op in zaal Valentino, 
Meensesteenweg 122 te 8872 Izegem (West-Vlaanderen). 
 
De toegangsprijs bedraagt telkens 7 euro per persoon. 
 
Voor meer informatie: tel. +32 466 4531 87 en +32 468 156 895 
 

http://www.thai-unlimited.com/
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12. ‘Thailand in Bruges’ op zondag 15 mei 2016 op ‘t Zand te Brugge (West-Vlaanderen) 
 
Wie wou genieten van Thaise charme in West-Vlaanderen diende op zondag 15 mei 2016 een bezoek te brengen aan de 4de editie van 
‘Thailand in Bruges’, een groots evenement dat voor de tweede keer plaats had op ‘t Zand te 8000 Brugge. Van 10.00 tot 20.00 u kon 
men er zowel genieten van de Thaise keuken als van Thaise dans en muziek. 
 

  
De danseressen maken zich klaar voor hun optreden Wasin Boonma en zijn groep zorgen voor de nodige Thaise muziek 

 

  
Enkele beelden van de parade 

 

  
 
Zoals gewoonlijk werden er door verschillende dansgroepen heel wat dansen opgevoerd. Foto’s hiervan vind je zowel op deze pagina 
als op de volgende. 
 

  



   
 

   
 

   
 

 



In de namiddag was het opnieuw de beurt aan de Thaise danseressen om hun kunnen te tonen, Vooraleer het echter zo ver was 
hielden ze nog een tweede parade waarbij de hele groep rond ’t Zand wandelde om nadien nog enkele danspassen uit te voeren voor 
de tribune. 
 
Onderstaand vind je een aantal close-up foto’s van de deelnemers aan de parade 
 

   
 

   
 

  
Nog enkele danspasjes voor het podium en dan verzamelen voor de groepsfoto 

 

  
Zowel uit Nederland (foto links) als uit Vlaanderen (foto rechts) waren er standhouders aanwezig 

 
Dit was (een kort) verslag van de 4de editie van ‘Thailand in Bruges’. Brugge is op zichzelf al een prachtige stad maar als er dan nog 
een Thais festival plaats heeft dan hebben de toeristen een reden te meer om ‘Brugge die Scone’ te bezoeken. 
 
Foto’s: Mario Dours 



13. Eigenaren van condominiums en vakantiewoningen: opgelet! 
 

In Phuket News stond het bericht dat eigenaren van condominiums, die hun condo als vakantiewoning verhuren, gewaarschuwd 
worden voor het een risico een fikse boete of gevangenisstraf op te lopen als die huurperiode minder dan 30 dagen bedraagt.  
 

Het Phuket Provincial Landoffice heeft een formele waarschuwing gestuurd aan de eigenaren, ontwikkelaars en beheerders van 
flatgebouwen, dat het verhuren van condo’s op basis van een dag- of weekprijs een schending is van de Thaise Hotelwet 2004. 
 

De aankondiging, afgegeven aan alle 234 geregistreerde condo’s, waarmee 26.071 wettelijk geregistreerde condo-eenheden op het 
eiland zijn gemoeid, werd uitgegeven op 9 juni jl. en luidt ongeveer als volgt: 
 

“Aan managers/ontwikkelaars van flatgebouwen, 
 

Wij hebben vernomen dat eenheden in condo-gebouwen, die worden beheerd door ontwikkelaars of eigenaren, verhuurd worden aan 
buitenlanders of toeristen op een basis van dagprijs om zodoende inkomsten te genereren zoals een hotel dat doet. 
 

Dit soort verhuur veroorzaakt overlast voor huurders in hetzelfde complex en leidt tot onveilige plekken voor toeristen, die dan weer 
kunnen leiden tot het verlies van mensenlevens en eigendommen. 
 

Het is in strijd met de Hotelwet 2004 en daarom onaanvaardbaar om een illegaal hotel te bedienen. De straf hiervoor is maximaal een 
jaar gevangenis of een boete van maximum 20.000 Baht of beide.” 
 

De maatregel is belangrijk voor Phuket en dan vooral voor de hotelindustrie. In Phuket zijn 2090 hotels geregistreerd met in totaal ruim 
120.000 kamers. Men schat het aantal illegale hotelkamers op bijna 100.000, die een serieuze bedreiging vormen voor de officieel 
geregistreerde hotels. Het aanbod van kamers is groter dan de vraag, waardoor de prijzen onder druk staan. 
 

Een appartement (condo of flatwoning) moet dan ook zodanig worden bestempeld en verhuurd worden voor ten minste 30 dagen of 
langer. Het is geen hotelkamer, die men voor één of meerdere dagen kan huren. 
 

Lees het hele artikel op de website van Phuket News: www.thephuketnews.com/phuket-condo-owners-warned. 
 

Het artikel werd overgenomen door Thaisvisa, die daarop nogal wat reacties kreeg. De voornaamste kritiek was wel, dat men zich 
afvroeg hoe de overheid dat wil controleren. Wat gebeurt er als er familie of vrienden komen logeren? Hoe zit het met verhuur via 
Airbnb? 
 

De wet geldt uiteraard niet alleen voor Phuket maar voor heel Thailand. Ik kan mij de gedachte dat het moeilijk controleerbaar is wel 
voorstellen. 
 

Bron: Phuket News 
 

De autoriteiten op Phuket hebben aanvullend bekend gemaakt, dat buitenlandse eigenaren van condo’s en vakantiewoningen over een 
werkvergunning dienen te beschikken als men inkomsten genereert uit verhuur. Zie het hele bericht van Thaivisa op www.thaivisa.com.  
 

Bron: Thaivisa 
 

Bron: http://www.thailandblog.nl/achtergrond/eigenaren-condos-en-vakantiewoningen-opgelet/ 
http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/eigenaren-condos-en-vakantiewoningen-opgelet-deel-2/ 

 

14. De meest ongewenste souvenirs 
 

 

We maken er ons allemaal schuldig aan: de achterblijvers verrassen met 
souvenirs. Maar zijn ze ons daar dankbaar voor? Uit een onderzoek van de site 
Skyscanner blijkt dat een deel van de souvenirs zelfs rechtstreeks in de 
prullenbak verdwijnt. Echt waar! Meer dan twee derden (69%) van de mensen 
geeft aan souvenirs niet te waarderen en 15% gooit het dan ook meteen weg. En 
als het nu goedkoop was….  Meer dan 8 van de 10 vakantiegangers (82%) in 
Europa geeft per jaar 5,9 miljard euro uit aan souvenirs. Dat is gemiddeld bijna 40 
euro. Omgerekend gaat dus 27 euro verloren… 
 
Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4% van de ontvangen het cadeau nuttig vindt. 
18% van de souvenirs wordt weggestopt in kasten en 10% wordt rechtstreeks aan 
een goed doel gedoneerd. 

 

Een brutale 6% geeft toe het souvenir als cadeau voor iemand anders te gebruiken en 3% verkoopt het online (vaak met winst) op sites 
zoals eBay. Een kleine 2% is weleens zo ver gegaan om het ‘per ongeluk’ te breken en 1% weigerde het geschenk gewoon aan te  
nemen. 
 

Het onderzoek onthult ook dat vrienden (24%) en ouders (19%) het vaakst ongewenste souvenirs meebrengen ondanks dat zij de 
ontvangers toch het best kennen. 
 

En hier zijn ze dan, de meest ongewenste souvenirs. Als je een cadeau uit deze top 10 vanuit Thailand meeneemt, dan weet je vrijwel 
zeker dat het blije gezicht van de ontvanger nep is. 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Beeldje 
Grappig T-shirt 
Goedkope sieraden 
Sleutelhanger 
Magneet 

 6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Voedingsmiddel 
Sneeuwbol 
Nep dvd 
Lokale drank 
Souvenir uit het vliegtuig 

 

Bron: http://www.hieristhailand.nl/meest-ongewenste-souvenirs/ 

http://www.thephuketnews.com/phuket-condo-owners-warned-holiday-rentals-less-than-30-days-risks-fines-jail-time-58095.php#liXLDGDrTPdgEyv0.97
http://www.thaivisa.com/forum/topic/930569-confusion-as-condo-owners-told-they-must-have-a-work-permit-to-rent-out-units/?utm_source=newsletter-20160709-1450&utm_medium=email&utm_campaign=news
http://www.thailandblog.nl/achtergrond/eigenaren-condos-en-vakantiewoningen-opgelet/
http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/eigenaren-condos-en-vakantiewoningen-opgelet-deel-2/
http://www.skyscanner.nl/
http://www.skyscanner.nl/
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15. Boek uw vakantie bij Adventures Globe! 
 

 

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

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

 

16. Huis te koop in Chiang Mai 
 
Van Jan D’Haese, iemand die ik persoonlijk kende toen hij nog in België woonde en na zijn vertrek naar Thailand steeds een trouwe 
lezer is gebleven van onze nieuwsbrief, kreeg ik het verzoek of ik een bericht kon plaatsen in verband met de verkoop van zijn huis in 
Chiang Mai. Onderstaand vind je meer gegevens over het huis, evenals een aantal foto’s. 
 

  
 

  
 
De beschrijving van het huis werd in het Engels gedaan, zodat het voor Thaise mensen gemakkelijker verstaanbaar is. 
 
Description House Khun Anisara Wagnurat  
 
- Location: Koolpunt 12 - Chiang Mai - SARAPHI  
- 5 minutes from PROMENADA / RIMPING / IMMIGRATION 
- 10 minutes CENTRAL FESTIVAL  
- 15 minutes from AIRPORT 
- Brand new, fully furnished and also designed built-in furniture. 
- High quality equipped modern style house, which was designed and controlled in every process by the owner. 
- 227,8 Talangwah / 911.2 square meter 
- 4 bedrooms and 6 bathrooms 
- 422 square meter of living area 
- 2 and a half story, high ceiling house build with double wall and double ceiling isolation. 
- 10 air conditioners 
- Water boilers in kitchen, all bathrooms and in storage room 
- Curtain and decoration items 
 
  

http://www.adventuresglobe.nl/
mailto:info@adventuresglobe.nl


Ground floor 
- Spacious living room 
- Dning room 
- Spacious western kitchen kitchenware: Smeg microwave - 
Smeg oven - Smeg electric cooking plate - Smeg hood - Smeg 
dishwasher-  
- Mitsubishi fridge 
- Guest bedroom with American standard shower bathroom 
- Home theatre - Sony 65" TV internet, sound surround - electric 
sofas- large storage room with: Siemens laundry washing 
machine - Siemens laundry drying machine - Hitachi fridge 
- Visitors bathroom 
- Maid shower bathroom 
- Parking 4 cars 
- Garage 2 cars 
- Large storage room beside garage 
- Automatic garden sprinklers 
- PET remote control entrance gate 

First floor 
- Kids playroom with large sofa  
  Panasonic 45" 3D home theatre, internet, sound surround 
- Bedroom 1: designed built-in cabinets - American standard 
shower bathroom. 
- Bedroom 2: designed built-in cabinets - American standard 
shower bathroom 
 
Mezzanines floor 
Office with designed built-in cabinets 
 
Second Floor 
- Large Master bedroom with designed built-in cabinets and 
furniture 
- Large balcony 
- Large dressing room  
- Large bathroom with Jacuzzi and American standard shower 
bathroom 

 
Price: 14.900.000 Thai Bath (= 370.000 euro) (50/50 transfer fee)  
For information: tel. Thai: 0986562829 – tel. English/Dutch: 0812554956 
For inspection, please call 1 day before 
 

17. 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 (zie ook de poster op 
pagina 16, artikel 23) 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. 

 

18. Verbod op straatventers op Siam Square en in Ratchadamri Road in Bangkok 
 
Bangkok wil de stoepen terug aan de voetgangers geven, daarom moeten de straatverkopers op Siam Square en in Ratchadamri, die 
buiten de daarvoor aangewezen plaatsen staan, vóór 1 augustus vertrokken zijn. Nu hinderen ze de vrije doorgang van voetgangers. 
Het verbod geldt ook voor de avonduren. 
 
De 554 verkopers moeten verhuizen naar een nieuwe plek onder de Phong Phra Ram expresweg. Daar is plaats voor 62 verkopers en 
60 voertuigen. Het terrein van 7 rai is thans in gebruik als sportveld, openbaar park en parkeerterrein. Om de verkopers te stimuleren te 
verkassen wordt in het begin geen huur gevraagd. 
 
De stad Bangkok heeft ook besloten de straatverkoop buiten de daarvoor aangewezen plaatsen voor Central World en Big C 
Ratchadamri superstore op de Ratchaprasongsong kruising en op de Ploenchit Road te verbieden. Als alternatief is een terrein 
aangeboden tussen station Ratchaprasong en Phaya Thai langs de Airport Rail Link. 
 
Bron: Bangkok Post 
 
Bron: http://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/verbod-op-straatventers-siam-square-en-ratchadamri-bangkok/ 
 

19. Dit jaar zijn er al 97 Zika infecties vastgesteld in 10 provincies in Thailand 
 
In Thailand zijn 97 besmettingen met het Zika virus geconstateerd. De infecties 
vonden plaats in 10 verschillende provincies tijdens de eerste helft van dit jaar. 
Volgens de overheid is de uitbraak onder controle alleen in de provincies Bung Kan en 
Phetchabun is dat nog niet het geval. 
 
Dr. Amnuay Kagina, directeur-generaal van de Disease Control Department, laat 
weten dat vanaf januari van dit jaar tot en met juni, ambtenaren van de 
gezondheidsdienst in 42 dorpen in 10 provincies, 97 besmettingen met het Zika virus 
hebben vastgesteld. Mochten er de komende tijd geen nieuwe gevallen worden 
ontdekt dan worden deze gebieden weer vrij toegankelijk 

 

 
De eerste Zika besmetting in Thailand vond al plaatst in 2012. Thailand kon toen zelf de ziekte nog niet diagnosticeren en stuurde 
bloedmonsters naar de Verenigde Staten om deze te laten onderzoeken. 
 
Dokter Amnuay laat weten dat de besmettingen in Thailand minder ernstig zijn dan die Zuid-Amerika. De ontdekte besmettingen zijn 
geïsoleerde incidenten. Er is geen sprake van een grootschalige verspreiding in een bepaalde provincie.  
 
Bron: http://www.thailandblog.nl/gezondheid-2/97-zika-infecties-10-provincies-thailand/ 
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20. Word klant bij onze sponsors! (deel 1) 
 

 

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

 
 

 

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

 

 

 

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

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

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

 

 

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

 

 

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

 
 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

Goed nieuws voor onze leden en lezers! Zij krijgen nu 10% korting (in plaats van 5%) 
wanneer ze bij Paradise Bungalows, 98/12 Moo 4 Kae Bae, Koh Chang, Trat 23170, 
een bungalow online boeken via de website www.paradisebungalows.net. Ze dienen 
wel eerst een mailtje te sturen naar info@paradisebungalows.net waarna ze een 
"corporate/promotie code" per mail teruggestuurd krijgen die ze moeten invullen in het 
boekingsprogramma. Voor foto’s zie https://www.facebook.com/paradisebungalows.  
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21. Maak ook eens kennis met de geuren en kleuren van Indonesië  
 

Voor Nederlanders en Vlamingen van mijn generatie is Indonesië geen onbekend land. Heel wat jeugdboeken die we indertijd als jonge 
knaap lazen gingen over Indonesië, of zoals de Nederlanders het indertijd noemden: “Nederlands-Indië”. De hoofdstad heette toen niet 
Jakarta maar Batavia. Die tijden zijn echter voorbij en de republiek Indonesië is nu een onafhankelijk land geworden.  
 

 

 

Als je weet dat ik jaren lang bevriend ben geweest met een Vlaams-Nederlandse koppel (ze zijn spijtig genoeg overleden) waarvan de 
man langs vaders kant Nederlander was en langs moeders kant Indonesiër, begrijp je dat ik altijd een grote interesse heb gehad voor 
de “gordel van smaragd”, de bijnaam voor Nederlands-Indië die bedacht werd door Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes 
Dekker), de schrijver van het in 1860 uitgegeven boek “Max Havelaar, of De koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij”.  
 

In 1994 ging ik voor het eerst op reis naar Azië. Het eerste land dat ik toen bezocht was Thailand. Een 
jaar later, in 1995, stond Indonesië op het programma. Ik heb er toen Java, Sumatra, Sulawesi en Bali 
bezocht. Ook al hebben we toen in Bukittinggi (Sumatra) een aardbeving meegemaakt en zijn we in 
Tana Toraja (Sulawesi) op een begrafenis moeten gaan lopen voor een losgebroken buffel, toch 
behoud ik alleen maar goede herinneringen aan dit prachtige land waar nog heel wat Nederlands wordt 
gesproken.  
 

Ik vind het dan ook leuk om in deze nieuwsbrief eens reclame te kunnen maken voor de ‘Pasar Malam’ 
in Assen en in Enschede. Pasar Malam betekent letterlijk ‘Indonesische avondmarkt’ en struinend langs 
de vele kraampjes met Indische en Aziatische spullen, kruiden en specerijen, waant men zich dan ook 
even in het verre Oosten. Het gedimde licht, de klanken van Indonesische muziek en de geuren van 
Oosterse gerechten maken een bezoek aan de Pasar Malam tot een unieke belevenis. Ook is er 
telkens een interessant showprogramma voorzien.  
 

In 2016 heeft men de keuze tussen: 
 

1. Pasar Malam op 2, 3 en 4 september 2016 in de TT Hall Assen, Haar 11, 9405 TE Assen 
 

De Pasar Malam in Assen (provincie Drenthe) is open op: - vrijdag 2 september van 13.00 tot 23.00 uur; 
- zaterdag 3 september van 13.00 tot 23.00; 
- zondag 4 september van 12.00 tot 20.00 uur. 

 

Op de Pasar Malam in Assen zijn er geen honden toegelaten!  
 

Meer informatie vind je op de website http://www.pasarmalam-assen.nl/ en op Facebook https://www.facebook.com/pasarmalamassen/ 
 

2. Pasar Malam op 30 september en 1 en 2 oktober in Expo Twente, Colosseum 70-80, 7521 PT Enschede 
 

De Pasar Malam in Enschede (provincie Overijssel) is open op:  - vrijdag 30 september van 13.00 tot 23.00 uur; 
- zaterdag 1 september van 13.00 tot 23.00; 
- zondag 2 september van 12.00 tot 20.00 uur. 

 

Meer informatie vind je op de http://www.pasarmalam-enschede.nl/ en op https://www.facebook.com/pasarmalamenschede. 
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22. Concert Kratae & Kratai op vrijdag 19 augustus 2016 in Bredene (West-Vlaanderen) 
 

De Thaise superster Kratae Rsiam komt op vrijdagavond 19 augustus 2016 (deuren open om 18.30 u) naar het Event Center Staf 
Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene en dit voor een exclusief live optreden!  
 

Tijdens haar optreden brengt ze niet alleen al haar hits mee, maar ook haar zus Kratai. Samen zullen ze zorgen voor een verrassend 
optreden. Kratae & Kratai brengen verder nog 4 dansers/danseressen mee uit Thailand.  
 

Het voorprogramma wordt verzorgd door Pednoy Melody.  
 

Mis dit unieke concert op de vooravond van de Thaise markt in Bredene niet! Tickets (staanplaatsen) kosten slechts 28 euro in 
voorverkoop en (indien nog voorradig) 35 euro aan de kassa. 
 

Wil je comfortabel en veilig naar het concert van Kratae & Kratai gaan in Bredene op 19 augustus 2016?  
 

Boek dan een Bus & Ticket package! Opstapplaatsen: Amsterdam, Rotterdam, Hasselt, Antwerpen, Brussel en Gent. Prijs heen-
en-terug: 60 euro, concertticket inbegrepen! De bus rijdt vanaf 40 deelnemers. 
 

Voor meer informatie en/of het boeken van de bus of tickets, surf je naar de vernieuwde website www.thaisemarkt.be. Je 
kunt ook alles volgen op de Facebookpagina https://www.facebook.com/thaisemarkt. 
 

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

 

  

 

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

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

 

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

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

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

 

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

http://www.thaisemarkt.be/
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24. Op 4 en 5 juni 2016 had het ‘Groetjes uit Thailand’ Festival plaats in Almere  
 

Op zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 had de 7e editie plaats van het ‘Groetjes uit Thailand’ Festival in Almere (Flevoland). Ditmaal 
had het festival niet meer plaats op het Stadslandgoed de Kemphaan maar op een nieuwe locatie, namelijk het TMG partycentrum op 
de Sumatraweg 22 te 1335 JM Almere-Buiten. Het Standslandgoed de Kemphaan was een prachtige locatie zolang het niet regende. 
Op de nieuwe locatie kunnen de festiviteiten echter onder alle weersomstandigheden plaatsvinden. Het TMG partycentrum is zowel 
met het openbaar vervoer als met de trein gemakkelijk bereikbaar en voor automobilisten zijn er vele parkeerplaatsen.  
 

  
Danseressen Kan, Mai, Noon, Maya en khroe Oua aan het werk 

 

Ik heb nu al veel Thaise festivals en feesten meegemaakt, maar zoveel dansen als er in Almere werden opgevoerd heb ik nog nooit 
meegemaakt. Volgens mij hebben ze hebben daar een record gebroken. Als je weet dat uit Nederland de groepen Thai Isaan 
Entertainment, Aka en Yada optraden en uit Vlaanderen de danseressen Khroe Oua, Mai, Noon, Maya, Kan, Am en khroe Ladda, dan 
weet je dat er heel wat werd gedanst. Komt daarbij dat iedere dans eerst op het grote binnenpodium werd opgevoerd en nadien nog 
een tweede keer op het kleinere buitenpodium, waardoor het een praktisch onafgebroken komen en gaan was van danseressen. 
 

   
Danseres Noon Danseressen Maya en Kan Danseres Am 

 

Zoals het de gewoonte is op festivals hadden er hier ook enkele parades plaats waaraan alle artiesten aan deelnamen. Zoals je  op 
onderstaande foto’s kan zien was het dat weekend prachtig weer. Ook al was het nog maar begin juni, het was al echt zomerweer. 
 

  
De parade werd geopend met het Boeddhabeeld dat door vier mannen werd gedragen 



  
 

   
 

  
 

   
 



Onderstaand nog een aantal dansen die werden opgevoerd op het grote binnenpodium en nadien op het kleinere buitenpodium. 
Tussendoor werd er ook gezongen. Gezien het grote aantal dansen beperken we de meeste dansen tot één foto. 
 

   
 

  
 

  
 

   
Danseres en zangeres Chompoo Fotograaf Mario en cineast Gino Khroe Ladda uit Brugge 



Niet alleen zaterdags maar ook zondags moesten de danseressen optreden. Daar het te ver was om telkens naar huis te rijden en ’s 
anderendaags terug te komen, werd er door de Thai Belles overnacht in het Van der Valk hotel in Almere (www.hotelalmere.be). Het is 
zeker al de derde keer dat we er overnachten. Het is dan ook een comfortabel hotel met een ruime parking en ‘s morgens een 
uitgebreid ontbijt. De foto’s die je op deze en volgende pagina ziet zijn vooral die van optredens op het kleinere buitenpodium.  
 

  
 

  
 

  
 

  

http://www.hotelalmere.be/


  
 

  
 

   
Even een paar foto’s nemen tussen het dansen in 

 

   



Op zondag was er opnieuw een parade. Hieronder vind je er een aantal foto’s van. Zoals je kunt zien was het die dag ook weer 
prachtig weer. 
 

   
 

  
 

  
 

Nu gaan we terug naar het grote binnenpodium om te zien welke dansen er daar allemaal werden opgevoerd 
 

   
 



  
 

  
 

   
 

   
Een Vlaamse standhouder Ook de Thaise monniken waren aanwezig Dat kleine meisje wil ook op de foto 

 
Foto’s: Guido Goossens en Mario Dours 
 



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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

 

27. Thai Festival op 10 september 2016 in ‘Thai De Wandeling’ te 2300 Turnhout  
 

Op 10 september 2016 heeft er vanaf 12.00 uur in ‘Thai de Wandeling’, Steenweg op Zevendonk 179 te 2300 Turnhout (Provincie 
Antwerpen) een Thai Festival plaats. De inkom bedraagt € 5 per persoon. Kinderen mogen gratis binnen. 
 

Buiten food-stands zijn er optredens van diverse Thaise danseressen en is er een fantastische Thaise band met originele Thaise 
muziek. Ook kan men er terecht voor een Thaise massage.  
 

  
 

28. ‘Fighters against Cancer’ op 17 september 2016 te 3800 Sint-Truiden (Limburg)  
 

Op zaterdag 17 september 2016 heeft vanaf 10.00 u in de Speelhoflaan te 3800 Sint-Truiden het Family Charity Event ‘Fighters 
against Cancer’ plaats. Op het programma vind je ondermeer demo’s boksen, Muay Thai, Judo, Brazilian Jiu Jitsu, enz… De inkom is 
gratis. 

mailto:contact@aupairsawadee.be
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29. Het ‘Grand Palace’ in Bangkok is wereldwijd een publiekstrekker 
 

 

Het ‘Grand Palace’ in Bangkok laat de Eiffeltoren, de 
grote piramides van Egypte en het Colosseum achter zich 
in de lijst van de 50 meest bezochte toeristische sites in 
de wereld. De lijst werd gepubliceerd door het tijdschrift 
"Travel and Leisure".  
 

Het ‘Grand Palace’ trekt acht miljoen toeristen per jaar 
aan, waardoor het op een 8ste plaats staat van meest 
bezochte attracties in Azië en 40ste in de wereld.  
 

Het ‘Grand Palace’ in Bangkok werd gebouwd in 1782 en 
behoort tot het meest gewaardeerde erfgoed in Thailand. 
Het was ook de officiële woonplaats van de Koning en de 
zetel van de regering van de Chakri-dynastie. 

 

Bron: Nieuwsbrief van Tourism Authority of Thailand 
 

30. Begin augustus is de luchthaven van Schiphol moeilijk bereikbaar per spoor 
 

Vlieg je begin augustus vanaf Schiphol naar Thailand en ben je van plan met de trein 
naar de luchthaven te reizen, dan moet je rekening houden met vertragingen. 
 

In 2016 voert ProRail spoorvernieuwingen uit rond Schiphol die invloed kunnen hebben 
op uw treinreis. Van maandag 1 t/m dinsdag 9 augustus 2016 worden er meerdere 
spoorwerkzaamheden uitgevoerd.  
 

Zo worden er nieuwe sporen gelegd en worden er wissels en seinen geplaatst en 
getest. Een goede bereikbaarheid van Schiphol is belangrijk voor de duurzame 
ontwikkeling van de luchthaven als economisch centrum. Vernieuwing van de 
spoorverbindingen is noodzakelijk om in de toekomst meer treinverkeer van en naar 
Schiphol mogelijk te maken.  
 

Maandag 1 t/m dinsdag 9 augustus 
 

Op de volgende trajecten is er geen treinverkeer mogelijk: 
 

Schiphol Airport – Amsterdam Zuid – Amsterdam RAI – Duivendrecht – Diemen Zuid 
Schiphol Airport – Amsterdam Zuid – Amsterdam Bijlmer ArenA 
 

U kunt gebruikmaken van de buslijnen R-300 en R-310 van het R-Net. 
 

Dinsdag 2 augustus 
 

Op 2 augustus is er op het traject Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk tevens geen treinverkeer mogelijk. Er rijden NS-bussen in 
plaats van treinen. 
 

Donderdag 4 en vrijdag 5 augustus 
 

Op 4 en 5 augustus is er tevens geen treinverkeer mogelijk tussen Diemen Zuid en Weesp.  
 

U kunt gebruikmaken van de buslijnen R-300 en R-310 van het R-Net. Houdt u in alle gevallen rekening met een extra reistijd van 15 
tot 30 minuten. 
 

Planning werkzaamheden in 2016 
 

Ook in onderstaande periodes staan werkzaamheden gepland rond Schiphol Airport die gevolgen kunnen hebben voor uw treinreis:  
 

zaterdag 24 en zondag 25 september: Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam 
Bijlmer ArenA; 
 

zaterdag 12 en zondag 13 november: Schiphol Airport – Amsterdam Sloterdijk en Schiphol Airport – Duivendrecht / Amsterdam 
Bijlmer ArenA. 
 

Wij hopen de vele Nederlanders en Vlamingen die vanuit Schiphol naar Thailand vliegen hiermede van dienst te zijn geweest. Houd er 
wel rekening mee dat mijn nieuwsbrief slechts eenmaal per maand verschijnt en wijzigingen steeds mogelijk zijn. Kijk het dus nog eens 
na voor je vertrekt.  
 

Bron: http://www.thailandblog.nl/vliegtickets/schiphol-begin-augustus-slecht-bereikbaar-per-spoor/ 
 

31. Aparte gevangenissen voor transgenders in Thailand 
 

In Thailand start een pilootprogramma om gedetineerde transgenders apart van de andere gedetineerden op te sluiten. Dat bevestigde 
een mensenrechtengroepering vandaag. Het pilootprogramma start in de gevangenis in Min Buri bij Bangkok nadat Thaise en 
buitenlandse activisten daarvoor gelobbyd hadden. 
 

"Het gaat niet om het relatief beperkte aantal transgenders in gevangenissen, maar om het beschermen van individuen voor misbruik", 
aldus Jetsada Taesombat van de Thai Transgender Alliance. "Veroordeelde transgenders vrezen misbruikt te worden als ze opgesloten 
worden met mannelijke gedetineerden", zei Kobkiat Kasiwiwat van het ministerie van Justitie bij de aankondiging van het programma. 
 

Van de Thaise mannen kleedt, leeft of identificeert naar schatting 1,5% zich als vrouw, transgender of derde geslacht, aldus de Thai 
Transgender Alliance. 
 

http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2788886/2016/07/06/Aparte-gevangenissen-voor-transgenders-in-Thailand.dhtml 

http://www.thailandblog.nl/vliegtickets/schiphol-begin-augustus-slecht-bereikbaar-per-spoor/
http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/2788886/2016/07/06/Aparte-gevangenissen-voor-transgenders-in-Thailand.dhtml


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

 

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

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

 

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

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

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

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

33. Feestkalender 2016 / 2559 (onder voorbehoud van wijzigingen!) 
 

 

2016 / 2559 
 

 

- zaterdag 6 augustus;  
- vrijdag 12 augustus: 
- zaterdag 13 augustus: 
- zondag 14 augustus: 
- vrijdag 19 augustus:  
- zaterdag 20 augustus: 
- zondag 21 augustus: 
- vrij-zat-zon 2-3-4 sept: 
- zondag 4 september: 
- zaterdag 10 september: 
- zaterdag 17 september: 
- zaterdag 24 september: 
- vrij-zat-zon 30 sep-2 okt: 
- zaterdag 1 oktober 2016: 
- zaterdag 15 oktober: 
- zondag 23 oktober: 
- zaterdag 5 november:  
- zat-zon 12-13 november: 
- zondag 4 december:  

Sawadee Thailand, 5752 AV Deurne (Noord-Brabant) 
Live optreden Thaise zanger, 2440 Geel (provincie Antwerpen) 
Live optreden Thaise zanger, 8872 Izegem (West-Vlaanderen)) 
Thaise namiddag in de tent, 9060 Zelzate (Oost-Vlaanderen) 
Concert Kratae & Kratai, 8450 Bredene (West-Vlaanderen) 
Thaise Markt en Thai Party, 8450 Bredene (West-Vlaanderen) 
Moederdag ceremonie, Wat Dhammapateep, 2800 Mechelen 
Pasar Malam, TT Hall Assen, 9405 TE Assen (provincie Drenthe) 
De Essentie van Thailand XI, 1150 Stokkel (St.-Pieters-Woluwe) 
Thai Festival ‘Thai de Wandeling’, 2300 Turnhout (prov. Antwerpen) 
Figthers against Cancer, 3800 Sint-Truiden (Belgisch Limburg) 
Travel through Thailand, Kruisven 25, 2400 Mol (prov. Antwerpen) 
Pasar Malam, Expo Twente, 7521 PT Enschede (prov. Overijssel)  
MaiThai Huoajaisin, Event Plaza, 2288 GR Rijswijk (Zuid-Holland) 
Thai Event, OC De Stekke, 8560 Moorsele, (West-Vlaanderen) 
Kathina ceremonie, Wat Buddharama, 9111 Belsele (Oost-Vlaand.) 
Loy Krathong feest Thaiclub, 8680 Koekelare (West-Vlaanderen) 
17de Kerst- & Geschenkenbeurs Fatima Center, 2970 Schilde 
Thaise Vaderdag, Wat Thai Dhammaram, 1410 Waterloo  

 

34. Enge beesten in Thaise wateren: giftige duizendpoot 
 

Wie in Thailand woont die kent ze wel, de giftige duizendpoten takaab of centipedec. Ze 
zijn niet dodelijk maar wie gebeten wordt zou bijna wensen om dood te gaan, zo heftig is 
de pijn die het gif veroorzaakt. Deze monsters komen niet alleen op het vaste land voor 
maar zwemmen ook in het water, zo blijkt nu uit onderzoek. 
 

Entomoloog George Beccaloni van het Natural History Museum in Londen ontdekte in 
2001 het eerste exemplaar tijdens zijn huwelijksreis in Thailand. Omdat er nooit eerder een 
zwemmende duizendpoot gesignaleerd was, duurde het onderzoek jarenlang. Sinds kort 
heeft het enge beest dan ook een officiële naam: Scolopendra cataracta, genoemd naar 
het Latijnse woord voor waterval.  
 

In een interview in National Geographic noemt ontdekker Beccaloni het beest “weerzinwekkend: heel groot met lange poten en een 
donkere, groenzwarte kleur”. Hij vond de duizendpoot onder een steen naast een rivier. Toen hij die ophief, vluchtte het beest in het 
water en zwom als een paling. Het kostte hem enige moeite, maar Beccaloni slaagde erin het dier te vangen voor nader onderzoek. 
 

35. Don Mueang Luchthaven een jaar lang slecht bereikbaar 
 

Vanaf eind dit jaar wordt er ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd aan de weg voor het tweede vliegveld van Bangkok. Daardoor zal 
Don Mueang één jaar slecht bereikbaar zijn. Als je Don Mueang eens bezocht hebt, dan weet je dat je via een brug min of meer over 
het vliegveld heen rijdt, om vervolgens met een vrij scherpe bocht voor het luchthavengebouw uit te komen. Deze welbekende fly-over, 
die vaak voor verkeersopstopping zorgt, wordt nu ten dele gesloopt. Daardoor komt er meer ruimte voor de weg die eronder loopt. Dat 
zal, zoals de plannen nu zijn, de nieuwe toegangsweg voor het kleinere broertje van Suvarnabhumi worden. 
 

Deze werkzaamheden gaan aan het eind van het jaar van start en gaan goed een jaar in beslag nemen. En zoals dat gaat met 
wegwerkzaamheden, dat gaat de nodige verkeersproblemen opleveren. Want het vliegveld blijft gewoon open. Op dit moment is nog 
niet bekend wanneer de werkzaamheden beginnen en welke verkeersmaatregelen worden getroffen om de verkeersdoorstroming te 
bevorderen. 
 

Als je tickets voor het eind van het jaar hebt waarbij je vanaf Don Mueang vliegt, zorg dat je dan op tijd vertrekt vanaf je hotel. En als je 
geland bent, heb dat geduld. Het kan even duren voordat je in je hotel bent. Vliegveld Don Mueang wordt vooral gebruikt voor vluchten 
binnen Thailand of binnen het Zuid-Aziatische continent. 
 

Bron: http://www.hieristhailand.nl/vleigveld-don-mueang-jaar-slecht-bereikbaar/ 

mailto:info@thaivlac.be
http://news.nationalgeographic.com/2016/06/amphibious-centipede-discovered-laos-scolopendra-cataracta-new-species/
http://www.hieristhailand.nl/vleigveld-don-mueang-jaar-slecht-bereikbaar/


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

 

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

 

 

 

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

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

 

Voor meer informatie, neem contact op met  
 

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

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

Enkel behandeling na afspraak – Geen erotische of seksuele handelingen. 
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Interesse in een professionele fotoshoot? Of wil je er één cadeau doen aan je partner? Een 
glamour, fashion, beauty of boudoir shoot? Alles is mogelijk!  
 

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

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

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

 

En… vergeet vooral deze sponsors niet: 
 

 

 

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


37. Een bijzondere avond in het ‘Isaan Thai Café’ in Antwerpen 
 
Isaan Thai café (www.isaanthaicafe.be) is een klein maar knus en modern café in de Breydelstraat 26 te 2018 Antwerpen. Het is niet 
alleen goed bekend bij de Thais maar ook bij onze studenten van de Thaise taallessen. Voor hen is het een ontmoetingsplaats waar ze 
veel gelijkgezinden kunnen aantreffen. Isaan Thai café is ook een sponsor van de vzw Thaivlac.  
 
Op vrijdagavond 1 juli 2016 stonden er in het Isaan Thai café twee zaken op het programma: ten 1ste de verjaardag van Lek, de 
uitbaatster van het café, en ten 2de de voetmalmatch tussen Wales en België.  
 
In het café hingen er twee tv-schermen aan de muur waarop men de match, die om 21.00 begon, kon volgen. Ter gelegenheid van de 
verjaardag van Lek was er vanaf 20.00 u een Thais buffet voorzien waarvan de gasten zich naar hartenlust konden bedienen.  
 

   
Thaivlac-student Patje  Buiten, voor het café was er een terras waar men rustig kon praten Thierry met echtgenote Tik 

 
Het was al ruim na 21.00 dat ik, samen met mijn echtgenote khroe Oua, in het café arriveerde. Nadat Oua een bloemetje had 
afgegeven aan Lek, was het tijd om te gaan kijken hoe de Rode Duivels het deden. Tot grote vreugde van de vele supporters was de 
stand 0-1 in hun voordeel.  
 
Lang zou de euforie echter niet duren want de Welshmen zouden nog drie goals maken, terwijl onze (duur betaalde) voetballers er 
maar niet in slaagden een tweede doelpunt te maken. België verloor de match met 3-1 en vloog uit het EK. Supporter of niet, we 
moeten eerlijk toegeven dat het voor de Rode Duivels een grote afgang was. Het talent van deze spelers had tot meer moeten leiden. 
Hoe komt het toch dat een ploeg die barst van individueel talent en die op papier de duurste totale transferwaarde van het EK 
vertegenwoordigt, niet verder geraakt? Verschillende commentatoren wezen vooral op het gebrek aan ‘samenhang’, aan ‘bewustzijn’ 
en aan ‘chauvinisme’ van de totale ploeg. In die zin zijn de Rode Duivels een afspiegeling van België. “Tousensemble” bleek in de 
praktijk even onjuist als de nationale wapenspreuk “L’union fait la Force” (eendracht maakt macht). 
 
De supporters valt niets te verwijten, die hadden hun uiterste best gedaan. Zowel Vlamingen als Walen waren in grote aantallen naar 
Rijsel gekomen om de wedstrijd te volgen. Ook bij de achterblijvers in België was de sfeer er een van: ‘de Rode Duivels gaan zeker 
winnen’. Zelden heb ik zoveel tricolore vlaggen, hoeden, petten, pruiken of gezichten gezien. Het mocht echter niet baten, op het veld 
bracht de ploeg er niets van terecht. Ze liet dan ook een historische kans liggen. 
 

   
Khroe Oua met Lin Nog enkele foto’s met de jarige Lek (in het witte T-shirt) 

 
Supporters zijn echter een speciaal ras. Als hun ploeg wint, gaan ze een pint (of meer) drinken om de overwinning te vieren. Verliezen 
ze dan gaan ze er een (of meer) pakken om het verlies te verdrinken, en wat denk jij dat ze doen als het gelijkspel is? Juist, ook een (of 
meer) pinten pakken.  
 
Een uur na het einde van de wedstrijd hebben mijn echtgenote en ik het café verlaten, maar ik ben er van overtuigd dat er nog heel 
lang is doorgevierd. Het ging dan wel niet om het (bedroevend) resultaat dat de Rode Duivels hadden behaald, maar om het vieren van 
de verjaardag van Lek.  
 
Foto’s: Guido Goossens 
 

http://www.isaanthaicafe.be/


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

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

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

 

 

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

 
 

 

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

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

 

 

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

 
 

 

 

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

 

 

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

 

 

 

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

 
 

 

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

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

 

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

Bent u bereid de vzw Thaivlac te sponsoren door een advertentie in haar nieuwsbrief te plaatsen, zodat heel wat potentiële klanten 
weten dat u een dergelijke zaak hebt? Vanaf 75 euro per jaar kan je al een advertentie plaatsen die maandelijks wordt 
gepubliceerd. Adverteren bij Thaivlac hoeft niet duur te zijn. 
 

Neem dan een kijkje op pagina 26, artikel 32, waar u alle uitleg vindt over het plaatsen van een advertentie in onze nieuwsbrief. 

http://www.takeathai.be/
mailto:info@takeathai.be
http://www.thaitakeaway.be/
http://www.tkoffiehuisje.com/
http://www.onethai.be/
http://www.khawhom.be/
mailto:info@khawhom.be
http://www.laanthai.be/
http://www.baanyuuna.be/
http://www.thaidewandeling.be/
http://www.tj3k.be/
mailto:huishureninhuahin@hotmail.com


39. Wijding van 41 nieuwe monniken bij Wat Phra Dhammakaya Benelux te 9340 Lede  
 

 

In aanwezigheid van afgevaardigden van de Thaise ambassade te Brussel 
werden zondag in het Boeddhistisch centrum Wat Phra Dammakaya Benelux 
te 9340 Lede, Ronkenburgstraat 25, 41 nieuwe monniken gewijd.  
 
Het uitgebreide inwijdingsritueel nam praktisch een hele dag in beslag. De 
ordinatieceremonie startte met een processie rond de kapel, de uposatha-hal. 
In de kapel zelf betuigden de novicen hun eerbied aan het Boeddha beeld. 
Vervolgens trokken de novicen hun oranje pij aan en volgden er 
meditatieoefeningen, waarna onderricht volgde in de tien leefregels, of sila. 
Vervolgens ontvingen de monniken hun aalmoezenschalen, waarna ze zich 
onafhankelijk verklaarden. Na de ceremonie werden ze officieel opgenomen 
in de ‘Sangha’, de gemeenschap der monniken. 
 
De monniken waren afkomstig uit België, Nederland, Noorwegen, Zweden, 
Italië, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, en 
Oostenrijk. Ook hun familieleden kwamen naar Lede afgezakt. 

 

“Voor de familie is het een hele eer wanneer iemand monnik wordt” beklemtoonde de Thaise consul Mr Atthapong die samen met EU 
verantwoordelijke Siriporn Supanimitwisetkul en de Deputy Chief Piyapak Sricharoen de plechtigheid bijwoonden. “We zijn ook blij dat 
de lokale burgemeester aanwezig is” klonk het. De plechtigheid zelf stond onder de leiding van Luang Phi Veero, het hoofd van alle 
Europese centra, aldus Luang Phi Sander van Dhammakaya. 
 
Om de lezer een idee te geven van het European Ordination Program 2016 vind je onderstaand een video over de wijding van de 
monniken. Klik op https://www.youtube.com/watch?v=p92J2m5Y2As om de video te zien. 
 

Bron: Het Internationaal Dhammakaya Genootschap van België en de plaatselijke uitgave van het Nieuwsblad.be. 
 

40. Sawadee Thailand op 6 augustus 2016 in SCC Den Draai te 5752 AV Deurne  
 

Op zaterdag 6 augustus 2016 heeft er in SCC Den Draai, Blasiusstraat 2, te 5752 Deurne (Noord-Brabant) van 18.00 tot 02.00 uur 
het Sawadee Thailand concert plaats. Geniet van Thais eten en drinken met live muziek.  
 

Tickets zijn aan de deur verkrijgbaar tegen 10 euro per persoon. Men kan er gratis parkeren. Het is echter verboden om eigen eten of 
drinken mee te brengen. 
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41. 11de Essentie van Thailand op 4 september 2016 te 1150 Stokkel (St-Pieters-Woluwe) 
 

Op zondag 4 september 2016 heeft voor de 11de achtereenvolgende keer de ‘Essentie van Thailand’ plaats te 1150 Stokkel, een 
wijk van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. Tussen 10.00 en 20.00 uur zal het Dumonplein en de aanpalende Baron Albert d'Huartlaan 
weer vol staan met allerlei kraampjes met een link naar Thailand en kan men kennismaken met de culturele en culinaire aspecten van 
Thailand. Thailandliefhebbers mogen dit zeker niet missen! 

https://www.youtube.com/watch?v=p92J2m5Y2As
https://www.youtube.com/channel/UCqAf_x5cRYHCQtzMSopbxdQ


42. Interessante verenigingen, forums, blogs, enz. 
 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 
 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

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

 
 

 

De Vriendenkring Fatimacenter is een vzw die als doel heeft steun te verlenen aan verschillende 
initiatieven opgezet door de Zusters van de Goede Herder in Thailand. 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.  
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43. Sluit je aan bij onze dansgroep ‘The Thai Belles’ en… beleef het avontuur van de dans 
 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

  

 

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

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

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

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

 

Ziezo, beste lezers,  
 

Dit was dan de nieuwsbrief voor de maand augustus 2016.  
 

In mijn volgende nieuwsbrief vinden jullie weer een heleboel reportages en 
nieuwtjes over Thailand.  
 

Sawasdee khrap. 
 

Guido Goossens,  
Redacteur Nieuwsbrief Thaivlac  
Educatief coördinator Thaivlac 
Penningmeester Thaivlac 
 

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

 

 

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