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Dit is de derde nieuwsbrief van 2019, er hebben belangrijke verkiezingen plaats gevonden in Thailand, de
eerste sinds de militaire coup van 2014. We hebben enkele exclusieve foto’s kunnen nemen van de
voorverkiezingen in Thailand. We krijgen naar aanleiding van het terug uit brengen van de nieuwsbrief
reacties “Aah, Thaivlac bestaat nog? We bestaan nog zeker en we zijn alive and kicking!”. Naar jaarlijkse
gewoonte hebben we onze nieuwjaarsreceptie georganiseerd en hebben we vele bekende en minder
bekende gezichten zien komen. Er werd een demonstraties Thaise taal gegeven waar verschillende leerlingen
en oud-leerlingen aanwezig waren. Het was een mooie gelegenheid voor studenten en oud-studenten om
elkaar nog eens weer te zien en voor sponsors om het contact te behouden met Thaivlac. We hebben ook
een bijzonder artikel waarbij onze lerares (en voorzitster) Khroe Oua een Naga award overhandigd heeft
gekregen voor haar inzet voor Thailand in België en voor Thaise mensen in Thailand. Kijk ook even bij onze
sponsors, dankzij hun kan Thaivlac verder blijven bestaan. Momenteel zijn er veel Songkran activiteiten in
de Benelux maar als je het mij vraagt is er maar 1 echte Songkran en dat is 13-15 april in Thailand. Er zijn
mensen die dan Thailand vermijden maar ik persoonlijk ben grote fan van het grootste waterfeest ter wereld!
Als er lezers zijn die op dat moment in Thailand waren mogen ze me altijd foto’s doorsturen voor de
nieuwsbrief.

1 Nieuwjaarsreceptie Thaivlac
Voor de nieuwjaarsreceptie van Thaivlac werden de studenten, de leden van Thaivlac, sponsors, de Thaise
ereconsul en de mensen van de Thaise ambassade uitgenodigd. De Thaise ambassade heeft positief
geantwoord en heeft ons bezocht met drie personen, namelijk de ambassadeur zijne excellentie Mr. Manasvi
Srisodapol en twee van zijn minister-counsellors. Er werden Thaise hapjes voorzien en mooie decoratie zoals
je kan zien op de foto’s.

Om 14.00 uur gingen de deuren open en om 15:00 was het officieel gedeelte voorzien. Er werd een speech
gegeven door de voorzitster Lamphan Sanjamla en de secretaris. Om de werking van onze school te tonen
werd er een demonstratieles Thaise taal gegeven. Er was ook een toog voorzien in de zaal zelf zodat de
mensen van de toog niet gescheiden waren van de feestelijkheden.
Thais studeren bij Thaivlac is zoveel meer dan enkel het aanleren van een taal. Je bouwt ook een netwerk op
van mensen die geïnteresseerd zijn in Thailand. Dit heeft als voordeel dat als je, zoals ik, een soloreiziger

bent en zodra je in Thailand landt op Suvarnabhumi International Airport dat ik even laten weten aan vrienden
dat ik geland ben en er altijd wel iemand is die antwoord geeft “ik ben ook in Thailand, waar spreken we af?”.
Dat heeft als resultaat dat ik zelden eenzaam ben in Thailand. Ook op de Thaise evenementen in de Benelux
en in de Thaise tempels kom je gemakkelijk oude en nieuwe bekenden tegen.

Demonstratie Thaise les

Links: Voorzitster en secretaris van Thaivlac

Rechts: demonstratie Thaise hoofd en schoudermassage

Links: oude bekenden, rechts en onder Thaise dans door de Thai Belles en Thai Belletjes.

2 Verkiezingen in Thailand (24 maart 2019)
Op 24 maart 2019 werden er verkiezingen gehouden in Thailand. Het waren de eerste verkiezingen sinds
de militaire coup van 2014 die Prayut Chan-o-cha aan de macht bracht. De overzeese verkiezingen vonden
plaats tussen 28 Januari en 19 Februari 2019. Dit betekent dat ook in België de verkiezingen dienden
georganiseerd te worden zodat de Thaise mensen in België hun stem kunnen uitbrengen. Het Thaise woord
voor verkiezingen is เลือกตัง้ (leuk tang). De vervroegde verkiezingen voor mensen die op een andere locatie
wilden stemmen dan waar hun domicilie is geregistreerd vonden plaats op 17 maart 2019. De foto’s die je
hier onder ziet zijn genomen in Thailand bij de vervroegde verkiezingen. Opvallend was dat de avond voordat
de verkiezingen plaatsvonden alle uitgaansgelegenheden moesten sluiten, dit zowel bij de voorverkiezingen
als bij de hoofdverkiezingen. De dag van de verkiezingen zelf mochten de bars terug open zijn maar mocht
er pas alcohol worden geschonken na 18u00. In de supermarkten mocht ook geen alcohol worden verkocht
tijdens de dag van de verkiezingen. Het was zéér donker in de straten van Bangkok op de avond vóór de
verkiezingen. Deze orders werden overal strikt nageleefd. Je zag de managers van de bars op de dag van de
verkiezingen rond 18u00 contact opnemen met de politie om toelating te krijgen om terug alcoholische

dranken te mogen geven aan de klanten. De cola’s, schweppes en sodawaters werden snel omgeruild voor
biertjes toen ze groen licht kregen.

Toen ik onderweg was naar het kiesbureau van Bang Kapi was ik op zoek naar een taxichauffeur en vroeg
een Thaise dame in welke richting ik wou gaan en toen ze hoorde dat ik in dezelfde richting ging als haar
stelde ze voor om de taxi te delen. Zij moest ongeveer tot halverwege rijden en het was een gezellig gesprek
in de taxi. En ze stond erop dat ze de taxi betaalde inclusief het startbedrag van 35 Baht tot ze op haar
bestemming was. Wat ik overal ondervind is dat Thai heel contactvaardig zijn en open naar mensen die ze
voorheen nog niet kenden, ik zie het in België niet gebeuren dat een Belgische vrouw mij voorstelt om de taxi
te delen en er ook nog eens op staat om de taxi te betalen. In het Thai zouden ze zeggen over de vrouw dat
“mie nam jai” (

มีน้ ำใจ) en “mie jai die” (มีใจดี) had, dus dat ze vriendelijk en genereus was.

Foto’s: Fred Stiens (verkiezingslokaal Ekkamai (

เอกมัย) en Bang Kapi (บำงกะปิ ) in Bangkok)

Dit is het bovenaanzicht van de verkiezingslocatie Ekkamai genomen vanuit BTS station Ekkamai. Deze twee
foto’s zijn genomen door Tony De Rop. Je ziet aan de foto’s van de voorverkiezingen dat de opkomst groot
was.

De Thaise overzeese verkiezingen in België werden georganiseerd door de Thaise ambassade van Brussel
en werden gehouden op 3 locaties: de locaties van het gebouw van de Thaise ambassade in Brussel, in de
Thaise tempel Wat Dhammaphateep in Mechelen en in de Thaise tempel van Waterloo Wat Dhammaram.
Op deze manier waren de drie gewesten van België vertegenwoordigd. Ook daar zien we veel Thaise mensen
die hun stem willen uitbrengen.

Foto’s van de overzeese verkiezingen in België (foto’s van internet)

Dit zijn de niet-officiële voorlopige resultaten aangezien de officiële resultaten pas in de maand mei verwacht
worden. Wat ik persoonlijk heel interessant vind is de geografische spreiding van de stemmen. Je ziet het
overwicht van de Pheu Thai partij in het noorden van Thailand en in de Isaan. Palang Pracharath in midden
Thailand tot aan de grens met Myanmar. Het zuiden van Thailand zie je voornamelijk licht blauw kleuren voor
Democrat partij plus een mix in het uiterste zuiden. En rond Bangkok een mix van verschillende partijen.

Afbeelding: thailandblog.nl en wikipedia

3 Ontvangst van Naga Award
Op 8 december 2018 heeft onze lerares Thaise taal en voorzitster Khroe Oua een Naga Award ontvangen
voor haar maatschappelijke inzet. Naga Award is bedoeld om organisaties, overheidsinstellingen en
privésectoren te eren die de maatschappij ten goede komen en om hun te motiveren om goed te blijven doen
in de samenleving. Het evenement vond plaats in het Nationaal Theater in Bangkok. Khroe Oua is een
zeventiental jaar geleden begonnen met het onderwijzen van Thaise taal voor Nederlandstaligen en heeft
zich ook ingezet om goede doelen te steunen in Thailand. Ze is een ware ambassadrice van de Thaise
cultuur. Ook door haar inzet als leerkracht Thaise dans brengt ze ook Thaise vrouwen in België samen. Ze
heeft dit gedaan voor de vzw Thaibel en de vzw Thaivlac. Ik zou zeggen, doe zo verder Khroe Oua! We
wensen je nog vele jaren.

4 The essence of Thailand in Stockel op 9 september 2018.
The Essence of Thailand is een grote Thaise markt in Sint-Pieters-Woluwe, in de wijk Stockel die
georganiseerd wordt door de Thaise ambassade in Brussel. Het weer was prima dus was er veel volk
aanwezig en was er heel wat te beleven. Thaivlac had er ook een stand om onze taallessen te promoten.

Een danseres van onze dansgroep Thai Belles wordt zorgvuldig geschminkt door khroe Oua.

De Thai Belletjes houden zich klaar om te gaan dansen.

Je kan producten van Thaise origine kopen zoals Thaise zijde en Thaise kledij.

Thaise zangeressen zingen Thaise muziek

Ook de muzikanten en zangers van Udon Thai Cafe uit Antwerpen zijn aanwezig.

Wat zou het leven zijn zonder Thaise massage?

Er waren ook optredens met traditionele Thaise muziekinstrumenten en er kon natuurlijk Thais worden
gegeten.

Foto’s: Fred Stiens
Er werd een quiz georganiseerd met moeilijke en gemakkelijke vragen die gingen over Thailand en bij een
correct antwoord kreeg je een waardebon waarmee je kon gaan eten in een Thais restaurant. De
waardebonnen hadden behoorlijke hoge bedragen vond ik, je kon gemakkelijk uitgebreid met zijn tweeën
lekker gaan eten in een Thais restaurant die dat de waardebon had gesponsord.
Voor wie zijn geluk wou beproeven was er ook een tombola waarmee je een gratis vliegtuigreis naar Thailand
kon winnen met Thai Airways, dat is toch heel mooi meegenomen. Er werden nog verschillende kleinere
prijzen uitgedeeld die ook zeker de moeite waard waren.

5 Ondervoorzitter gezocht
De vzw Thaivlac is op zoek naar een nieuwe ondervoorzitter. Indien je je geroepen voelt om deze functie te
vervullen gelieve dan een mailtje te sturen naar info@thaivlac.be met een motivatiebrief waarom je deze
functie zou willen bekleden, wat je relatie met Thaivlac is en waarom jij de geschikte persoon bent. De functie
van ondervoorzitter houdt in dat je functies van de voorzitter waarneemt bij diens afwezigheid. Je helpt mee
met de vzw Thaivlac in goede banen te leiden. Je zal veel overleggen met de andere bestuursleden en je
bent aanwezig op Algemene Vergaderingen en vergadering van de Raad van Bestuur. Je assisteert bij het
organiseren van de Nieuwjaarsreceptie en de jaarlijkse proclamatie. Met je positivisme breng je goede
atmosfeer in de groep en je helpt mee onze doelstellingen te bereiken.

6 In september 2018 zijn de Thaise taallessen in Antwerpen opnieuw gestart
Op vrijdag 7 september 2018 was het de 16de achtereenvolgende keer dat er Thaise taallessen werden
gegeven in Antwerpen. Net zoals in het voorbije lesjaar worden de lessen in 2018-2019 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 2018 om eind mei of begin juni 2019 te eindigen. Zoals steeds wordt er in
november en december geen les gegeven. Het is dan hoogseizoen in Thailand en veel van onze studenten
zijn met vakantie in het Land van de Glimlach.
We hebben ons dit jaar beperkt tot 1 leerniveau met 2 klassen. Men kan les volgen op vrijdagavond van
19.00u tot 21.30u en op zaterdagmiddag van 11.30u tot 14.00u. Door het overlijden van Guido Goossens en
de samenstelling van een volledig nieuw bestuur hebben we het aanbod beperkt.
De locatie van de lessen is café EKERS HOF Groot Hagelkruis 6/1 te 2180 Ekeren Antwerpen. Deze
locatie heeft een aangenaam leslokaal en er kan genoten worden van een drankje achteraf, de zogenaamde
après-Thai die zeer geliefd is bij de studenten.

Wie zich wil inschrijven voor volgend schooljaar kan een mailtje sturen naar taallessen@thaivlac.be
met vermelding van naam, voornaam, volledig adres, telefoon- en/of gsm-nummer en e-mailadres, de
gekozen cursus. De dagen wanneer de les plaatsvinden voor schooljaar 2019-2020 moeten nog
bepaald worden.

7 Word lid van de vzw Thaivlac (of hernieuw uw lidmaatschap voor 2018-2019)
De Thais-Vlaamse Cultuurvereniging of verkort Thaivlac, is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die tot
doel heeft om buiten elke levensbeschouwelijke of politieke overtuiging de kennis van de Thaise taal en de
Thaise cultuur, gaande van het artistieke tot het culinaire, te promoten in België of enig ander land.
Ook het bevorderen van de integratie van Thaise mensen in België en van niet-Thaise mensen in Thailand,
behoort tot de doelstellingen. De vzw zal eveneens trachten om de vriendschappelijke betrekkingen met
Thailand te ontwikkelen en te verbeteren en dit zowel op cultureel, sociaal, economisch als toeristisch vlak.
Momenteel zijn de voornaamste doelen van de vzw Thaivlac:
1. Het organiseren van Thaise taallessen voor Nederlandssprekenden in Antwerpen;
2. Het promoten en aanleren van Thaise klassieke dansen en volksdansen.
3. De leerlingen van de Thaise danslessen treden dan ook regelmatig op onder de naam “The Thai
Belles”, de Thaise Schoonheden.

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

Lamphan Sanjamla
Marie-France de Baré (vacant)

Secretaris:
Penningmeester:

Fred Stiens
Lamphan Sanjamla

Verder zijn er nog volgende belangrijke functies:
Redacteur Niewsbrief:

Fred Stiens

Webmaster:

Theo Van Oers

Assistent-feestbestuurder: Jan Leys

Assistent-feestbestuurder: Jozef Vanderhoven

Assistent-feestbestuurder: Daniël Haymans

Assistent-feestbestuurder: Luc Smet

Lerares Thai in Antwerpen: Lamphan Sanjamla (khroe Oua)
Effectief lid:

Jef Van Camp

Onze vzw bestaat bijna 8 jaar en heeft in die tijdspanne al heel wat verwezenlijkt. Zo kennen de Thaise
taallessen een groot succes en wordt haar dansgroep “The Thai Belles” regelmatig gevraagd voor optredens
in zowel binnen- als buitenland.
Ze draagt ook het hart op de goede plaats en steunt goede doelen in Thailand wat ze meermaals bewees
door arme studenten financieel te helpen om hun studies te betalen of hun eindwerk te maken. Zo heeft ze al
een aantal Thaise studenten van het Kalasin College of Dramatic Arts regelmatig geholpen met het betalen
van hun studies.
Wil je onze vereniging steunen, dan kan je dit doen door lid te worden van Thaivlac vzw. Hiervoor volstaat het
een e-mail te sturen naar info@thaivlac.be met vermelding van uw naam en voornaam, volledig adres en
telefoon, en/of gsm-nummer.
Voor slechts 10 euro per persoon ben je lid tot eind 2019. Je kunt het gekozen bedrag overmaken op
rekeningnummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift-code KREDBEBB) van Thaivlac te 2180 Ekeren, met
vermelding “nieuw (of hernieuwing) lidmaatschap tot eind 2019”.
Lid zijn van de vzw Thaivlac is één van de voorwaarden om onze taal- en danslessen te kunnen volgen.

8 Filmbespreking: Bankok Traffic (Love) Story - 2009
Wie zich graag verplaatst met de BTS Skytrain in Bangkok moet
zeker deze film zien. De titel doet het al vermoeden, als je de eerste
letters neemt van elk woord in de titel kom je tot BTS (Bankok
Traffic Story). BTS is de naam van de skytrain in Bangkok die zo
bepalend is voor het uitzicht van de stad en elke dag de mensen van
en naar hun werk brengt. De skytrain is zeer populair omdat je er de
files mee kan omzeilen. Het bepaalt mee de prijzen van de
immobiliën want iedereen wil kortbij een station van de BTS wonen.
Hoe korter bij een BTS-station, hoe duurder de condo. Deze film is
gemaakt naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de BTS en
heeft verschillende prijzen gewonnen. Twee vrouwen worden
verliefd op dezelfde man, een ingenieur die voor de BTS werkt, wie
zal winnen? Als de woorden Ekkamai, Phrom Phong, Siam je als
muziek in oren klinken ga je veel herkenbare momenten zien in de
film. En als de woorden je niets zeggen, het zijn de namen van
enkele stations op de Sukhumvit lijn van de BTS. Veel meer kan ik
over de film niet zeggen want dat zou het plezier bederven.

9 Concert van Boom Tanachai (บอม ธนัฐชัย)
Op 21 oktober 2018 was er een leuk concert in Schaijk (Nederland). We plaatsen enkele foto’s zodat je mee
kan genieten van de atmosfeer. Boom Tanachai is een opkomend artiest, je kan een liedje van hem
terugvinden op https://www.youtube.com/watch?v=PLUat6oBq7M. Hij brengt het Thaise levenslied in Isaan
stijl. Er waren verschillende voorprogramma’s en natuurlijk was er Thais eten voorzien. Als je over de grens
gaat kom je niet zoveel bekenden meer tegen maar ik kan je garanderen als je je actieradius een beetje
vergroot dat je een grote rijkdom aan Thaise evenementen zal ontdekken in de Benelux en over de grens in
Duitsland. Boom Tanachai beweegt heel goed op het podium, ik had hem al eens gezien met

บัวผัน ทังโส

(Boewapan Thongsoo) op tournee waarbij hij ook toen smaakmaker op het podium was.

Linksboven Boom op het podium in mooie outfit en rechts enkele festivalgangers die zich aan het amuseren
zijn.

Linksonder Boom samen met de Thaise organisatrice van het concert. Rechtsonder Boom samen met de
tourmanager.

Links: de Thaise kapper uit Stabroek, een bekend gezicht op Thaise evenementen. En zoals je rechts kan
zien was er natuurlijk Thais eten voorzien.
Nog een liedje van Boom: https://www.youtube.com/watch?v=XEwb_Vubkq8

De zangeres rechts in het midden was heel populair want ze krijgt veel slingers van het publiek. Daags na het
concert toen ik de foto’s online heb gebracht kreeg ik reactie van de moeder van Boom, ze was blijkbaar heel
enthousiast over de foto’s en zijn tournee in Europa.

Foto’s: Fred Stiens

10 Wordt klant bij onze sponsors
Sukhothai massage te Kontich is een bron voor volledige
ontspanning, relax en innerlijke rust van het menselijk lichaam.
De technieken van traditionele Thaise massage zijn immers een
van de oudste geneesmethoden die ontstaan zijn zo’n 2500 jaar
geleden. Onze masseuses zijn opgeleid en hebben een
certificatie van de Thai Traditional Medical Service
Society of Bangkok. Onze masseuses beheersen dan
ook de verschillende massage technieken zoals die van
kruidenmassage, oliemassage, hoofd en nekmassages,
voetmassages en hot-stone massage. Molenstraat 29,
2550 Kontich. Maandag tot Zaterdag 10u-21u, dinsdag
gesloten, Zondag 11u-19u.

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

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

Tiw Thai. Pittige, kraakverse en gezonde
gerechten die nazinderen. Zowel als snelle lunch,
uitgebreid diner, of als take-away. Tiw dompelt je
onder in een wereld vol fijne kruiden,
adembenemende curry’s en kraakverse groenten.
Een culinaire trektocht langs het Thailand van
haar jeugd, recht in de voetsporen van haar
moeder en grootmoeder.
Maandag, Donderdag, Vrijdag (12u - 14u & 18u - 22u).
Dinsdag & Woensdag gesloten. Zaterdag 17u - 23u. Zondag
12u - 22u. http://www.tiwthai.be/. Kanaalweg 6, 2430

Laakdal

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

11 Mahidol universiteit is de nr.1 van Thailand
De Mahidol Universiteit behoudt zijn status van beste universiteit
in Thailand volgens de 2019 ranglijst van Times Higher
Education, dewelke meer Thaise tertiaire instituten heeft
toegevoegd aan zijn lijst tegenover vorig jaar. (noot van de
redactie: tertiair onderwijs volgt op secundair onderwijs, dus
daarmee wordt bedoeld hoger onderwijs). Stokpaardje van de
Mahidol Universiteit is hun opleiding geneeskunde.

Meer lezen: https://www.bangkokpost.com/news/general/1612198/editing-mahidol-keeps-the-lead-in-thaiuniversities

12 7 Geweldige rooftop bars & restaurants in Bangkok
Van Sander en Mariska kregen we het volgende prachtige artikel doorgestuurd waar we met plezier naar
verwijzen.
We laten hun even aan het woord:
Geen stad ter wereld heeft zóveel rooftop bars en restaurants als Bangkok. Tenminste, niet zover wij
weten!
Chique dineren, nippen van een heerlijke cocktail en genieten van sfeervolle live-muziek. En dat allemaal
honderden meters boven de grond, met een waanzinnig mooi uitzicht over de fonkelende lichtjes en het
drukke verkeer van Bangkok.
Onder het mom van 'research' dronken we een glaasje bubbels bij de bekendste rooftops van Bangkok, en
zetten we al onze bevindingen op een rijtje.
Dus, trek die feestoutfit maar uit je koffer en geniet van het uitzicht.
Kijk je mee?

Bron foto en tekst: Sander en Mariska van tipsthailand.nl
Verder lezen: https://tipsthailand.nl/rooftops-bangkok/

13 Isaan Thai Cafe te Antwerpen zoekt medewerkster
Cafe Isaan is op zoek naar een medewerkster voor achter
de bar en om te serveren. Is het iets voor jou? Kom langs,
stuur berichtje of bel Lek 0488 57 33 43.

Isaan Thai Cafe
Breydelstraat 26
2018 Antwerpen

14 Tuktuk’in from Thailand to Belgium
Hij is vertrokken op 4 maart 2019!! We volgen Sylvain
Tihon die onderweg is met zijn tuktuk van Thailand
naar België. Hij had nog werk om zijn tuktuk voor te
bereiden voor de reis en is nu uiteindelijk vertrokken.
Op zo’n reis maak je natuurlijk allerlei onverwachte
zaken mee. Hij was ongerust toen een soldaat hem
aanmaande om de tuktuk langs de kant te zetten
maar … het was omdat de man met hem op de foto
wou staan. Eind goed, al goed. Voor de volgende
nieuwsbrief hebben een interview met hem voorzien.
Ik ben persoonlijk altijd zeer geïnteresseerd in
mensen die zo’n tocht ondernemen. Het zit in mijn
karakter om ook zo’n dingen te willen ondernemen.
Mensen die met de tuk tuk van Thailand naar België
rijden? 'Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat drijft hen?'
zou Paul Jambers zeggen.
Hij rijdt voor een goed doel:
https://action.unicef.be/projects/tuktuk-thailand-tobelgium
Wie wil kan zijn goed doel steunen, het is van een grote organisatie, de Unicef, de afdeling van de
Verenigde Naties (UNO) die zich inzet voor het welzijn van de jeugd en de kinderen en opkomt voor rechten
van kinderen.
We wensen hem nog veel mooie momenten op zijn reis.

15 Thaise afhaalrestaurants
Aroy Thaise Snacks - Heerlijke Thaise gerechten in
Aarschot. Oude Mechelsebaan 133, 3200 Aarschot
Gsm: 0477 76 87 42. Bij Aroy Thaise snacks vind je

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

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.

Laan Thai is een restaurant dat u de typische Thaise
keuken brengt zoals deze echt moet zijn: smaakvol, kleurrijk
en op en top vers. Het restaurant, dat ook een take away is,
is op 9 september 2017 verhuisd naar de
Hoogboomsesteenweg
76,
2950
Kapellen.
Het
telefoonnummer is 03-344.63.15. De openingsuren, evenals
de menukaart, vind je op hun website www.laanthai.eu. Het
restaurant beschikt over een eigen parking om de hoek
(Koningin Astridlaan).
De Food-truck & take-away van Baan Yuuna kan je nu elke
zaterdag vinden op de Vreemdelingenmarkt op de
Oudevaartplaats te 2000 Antwerpen. Een uitgebreide
waaier van Thaise gerechten en bijhorende dranken wordt
er gereserveerd volgens uw keuze. Voor het menu klik je op
www.baanyuuna.be. Als je de food-truck ter plaatse wil op
je evenement, feestje of markt, kan je Baan Yuuna steeds
contacteren via het e-mailadres thaifood.be@gmail.com of
telefonisch op het nummer 0488 90 26 70
Thai de Wandeling is een Thaise ‘Take away’ en ‘Eat in’ in
2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 179. Men kan er
zowel eten komen afhalen als de aangekochte gerechten ter
plaatse
degusteren.
Op
maandag,
dinsdag,
donderdag en zondag is de zaak open van 11u tot 22u, en
op vrijdag en zaterdag van 11u tot 23u. Meer informatie vind
je op www.thaidewandeling.be. Men kan telefonisch
bestellen op het nummer 0494-10.20.90. Via de uitbaters
van ‘Thai de Wandeling’ kan je ook een vakantiehuis huren
in Hua Hin. Meer inlichtingen vind je hierover op de website
www.tj3k.be. Je kan ook een mailtje sturen naar
huishureninhuahin@hotmail.com of telefoneren naar het
nummer 0494-10.20.90 (00 32 494 102090).

16 Enkele interessante artikelen die men kan lezen op ‘Thailandblog.nl’
16.1 Provincie Trat in het oosten van Thailand (video)
De meest oostelijke provincie van Thailand is Trat. De provincie grenst aan Cambodja en de Golf van Thailand
deelt en staat bekend om zijn serene en pittoreske eilanden zoals Koh Chang, Koh Phi en Koh Mak.
Lees meer: https://www.thailandblog.nl/thailand-tips/provincie-trat-oost-thailand-video/

16.2 TBC is een hardnekkig probleem in Thailand
Tuberculose veroorzaakt een groot gezondheidsprobleem in Thailand. Van de de 200 landen die te maken
hebben met TBC staat Thailand in de top veertien, aldus voorzitter Arth Nana van de Anti-TB Association of
Thailand.
Lees meer: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/tbc-is-een-hardnekkig-probleem-in-thailand/

16.3 Thailand, de Vietnamoorlog en Hmong vluchtelingen
We gaan terug in de tijd naar 1961; het officiële begin van de Vietnamoorlog. Het is een lang bewaard
geheim gebleven dat op datzelfde moment in Laos een heel andere oorlog op gang kwam waar behalve
Noord-Vietnam en de Verenigde Staten ook Laos en Thailand bij betrokken waren.

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/geschiedenis/thailand-en-de-vietnamoorlog/

16.4 Nakhon Ratchasima: toegangspoort van de Isaan
Als u de Isaan gaat bezoeken is er een grote kans, dat u Nakhon Ratchasima voorbij raast op de snelweg.
De stad, beter bekend als Khorat, is de toegangspoort naar de Isaan, het Lao sprekende noordoosten van
Thailand.
Lees meer: https://www.thailandblog.nl/thailand-tips/nakhon-ratchasima-toegangspoort-isaan/

16.5 Onweersbuien zorgen voor overstromingen in Pattaya
Zware onweersbuien zorgde dinsdagmiddag voor meerdere overstromingen in Pattaya op sommige
plaatsen stond er meer dan 1 meter water in de straten.
Lees meer: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/onweersbuien-zorgen-voor-overstromingen-inpattaya/

17 Evenementenkalender (onder voorbehoud van wijzigingen)

De eerste en derde zondag van de maand is het Thaise markt in de Thaise tempel van Waterloo. (en soms
op andere zondagen als er ceremoniën zijn). Gelieve eerst de website/facebook van de tempel te controleren
vooraleer je gaat.
28 april 2019
4 mei 2019
19 mei 2019
25,26 mei 2019
1 juni 2019
2 juni 2019
9 juni 2019
15 juni 2019
15 juni 2019
29 juni 2019
30 juni 2019
14 juli 2019
17 augustus 2019
25 augustus 2019
8 september 2019
13 oktober 2019
10 november 2019
29 december 2019

Songkran dag - Songkran Luxemburg – Diekirch (L)
Bienvenue en Thailande - Herstal (B)
Visakha Puja dag – Wat Dhammapateep – Muizen (B)
Thai Food & Culture Festival – Oudenaarde (B)
Thai Festival – Itegem (B)
Aziatische Markt – Zelzate (B)
Thailand in Bruges – Stationsplein Brugge (B)
Belgium-Thai Zomer Terras – Zottegem (B)
Thai Smile Kempen – Turnhout (B)
Welcome To Thailand – Hoeselt (B)
Thaise markt – Domein de Vesten - Laakdal (B)
Asalha Puja en Khao Phansa dag – Wat Dhammapateep – Muizen (B)
I Love Thailand – Bredene (B)
Traditionele Thaise Familie dag – Wat Dhammapateep – Muizen (B)
Essence Of Thailand XIII – Sint-Pieters-Woluwe (B)
Takbatdeorohana en Ok Phansa dag – Wat Dhammapateep – Muizen (B)
Loy Krathong Festival – Wat Dhammapateep – Muizen (B)
Oudejaarsviering – Wat Dhammapateep – Muizen (B)

Om meer evenementen te zien die onder de BKBM2O vallen, klik je op http://www.bkbmo.be/overzicht-events
voor een overzicht.
Heb je graag dat je event wordt opgenomen in onze evenementenkalender gelieven dan een mailtje te sturen
naar info@thaivlac.be, graag met de flyer van het event.

18 Interessante organisaties, verenigingen, forums, blogs, websites, enz
Een interessante blog is ongetwijfeld Thailandblog.nl. Met
275.000 bezoeken per maand is het de grootste
Thailand-community in Nederland en België. Je kunt je
gratis inschrijven op hun elektronische nieuwsbrief die
dagelijks verstuurd wordt. Ga naar www.thailandblog.nl en
vermeld je e-mailadres op de daarvoor voorziene
plaats.
Hier is Thailand is een Thailand-community van
Nederland en België, waar je van alles vindt over
Thailand. Als onafhankelijke site bieden ze up-to-date
informatie over alles wat maar enigszins met
Thailand te maken heeft. Je kunt je gratis inschrijven op
hun dagelijkse nieuwsbrief. Meer
informatie over deze blog vind je op hun website
www.hieristhailand.nl.
Vlamingen in de Wereld is een actief netwerk van
Vlamingen over de hele wereld. VIW wil een band
smeden en onderhouden tussen Vlaanderen en al de
uitgeweken Vlamingen in Europa en in andere
continenten, emigranten en expats. Voor meer
informatie, zie hun website www.viw.be.
Door Eddy Bull, vertegenwoordiger van ‘Vlamingen in de Wereld’ in
Thailand, werd er een nieuwe website ontwerpen speciaal
bedoeld voor Vlamingen die in Thailand verblijven .
De website bevat heel wat nuttige informatie over
Thailand. Wil je er meer over weten, neem dan eens
een kijkje op http://ebsservices.wixsite.com/viw-thailand.
Je kunt er ook de Neuwsbrief van Thaivlac downloaden.
Hiervoor klik je op: http://ebsservices.wixsite.com/viwthailand/thaivlac-info
L’ Union Francophone des Belges à l’Etranger (UFBE), créée en
1967, regroupe et représente toutes les catégories de Belges à
l’étranger: agents des organisations internationales, artistes,
cadres et techniciens, commerçants, coopérants officiels,
coopérants volontaires, enseignants,
étudiants, expatriés et émigrés, experts internationaux,
missionnaires, salariés,…
L’UFBE s’est associée avec ‘Vlamingen in de Wereld’ et une série
d’associations similaires Européennes pour constituer une
fédération Européenne: ‘Les Européens dans le monde’. Website:
https://www.ufbe.be/ - E-mail: ufbe@skynet.be

ThailandForum.be is een Belgisch forum voor
liefhebbers van Thailand en zijn bewoners. Niet alleen
toeristen en expats, maar ook diegenen die meer willen
weten over bijvoorbeeld te vervullen formaliteiten om te
trouwen of samen te leven met een Thai(se), vinden
hierover heel wat informatie.
Om actief deel te nemen aan het forum dient men zich
wel te registreren. Kijk ook eens op hun website
www.thailandforum.be.

19 Thaise markt 30 juni 2019 – Domein de Vesten

20 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.

Wist u trouwens dat ‘The Thai Belles’ de oudste nog bestaande Thaise dansgroep is in België. In
2019 bestaat ze 22 jaar!
Khroe Oua startte met Thaise dansen in 1997. Eerst droeg de groep geen naam,
nadien werden het de ‘Thaibeldanseressen’. Nadat ze in 2011 een essentieel
onderdeel werden van de vzw Thaivlac, werd de naam gewijzigd in ‘The Thai
Belles’, de Thaise Schoonheden. Indien u één of meerdere danseressen wilt
boeken voor een optreden, kunt u dit telefonisch doen op het nummer 0497 – 93
13 10 (00 32 497 93 13 10) of via een mailtje naar dansen@thaivlac.be. Indien
gewenst kunnen wij u hiervoor een factuur bezorgen.

21 Leer Thai, ontdek de handleiding van de vzw Thaivlac!
Thaise taal studeren is populair omdat
het een mooie taal is en het heel handig
is als je goed Thais kent als je
geïnteresseerd bent in Thailand. Spijtig
genoeg heeft niet iedereen de tijd of de
mogelijkheid om naar Antwerpen te
komen om er de lessen te volgen. Een
andere mogelijkheid om de Thaise taal
te
leren
is
door
zelfstudie.
Indien iemand een Thaise partner,
vriend of vriendin heeft, die hem of haar
kan helpen met de juiste uitspraak en
toonhoogte van de Thaise woorden, kan
de handleiding die gebruikt wordt bij
onze Thaise lessen hiervoor een handig
hulpmiddel zijn. De handleiding bevat
zowel de leerstof voor beginners als
voor gevorderden en bestaat uit
twee delen, namelijk Thai Spreken (het blauwe boek) en Thai Lezen en Schrijven (het rode boek); in totaal
meer dan 250 pagina’s.
In de cursus Thai Spreken zal men naast de Nederlandse woorden en zinnen niet enkel een voor
Nederlandssprekenden herkenbare fonetische vertaling terugvinden (wat heel wat anders is dan de
onverstaanbare Engelse fonetiek die men in de meeste boeken aantreft), maar ook de vertaling in het Thaise
schrift. Hierdoor kan de Thaise persoon die u helpt de aan te leren woorden en zinnen verstaan zonder dat
deze Nederlands moet kennen. Wenst u Thai te leren en beschikt u over een Thaise persoon die u bij
uw studie kan helpen, dan kan u gerust onze handleiding bestellen. De kostprijs voor de twee boeken samen
bedraagt € 49, verzendingskosten niet inbegrepen. Voor verzending in België of naar Nederland bedragen de
kosten thans € 10. Voor Nederland nemen wij een deel van de portkosten te onzen laste. Het bedrag van
49+10 = € 59 dient vooraf te worden overgemaakt op rekeningnummer BE68 7310 1691 3034 (BIC/Swift
code
KREDBEBB) van de vzw Thaivlac, 2180 Ekeren, met als mededeling “Thaise handleiding”.
Als u uw betaling hebt gedaan, stuur dan nog dezelfde dag een mailtje naar taallessen@thaivlac.be, zodat
we u kunnen verwittigen wanneer uw handleiding werd afgegeven op het postkantoor.

Ziezo, beste lezers,
Dit was dan onze nieuwsbrief voor de maand mei 2019. In onze
volgende nieuwsbrief brengen we u een interview met de sympathieke
Belg Sylvain Tihon die met zijn tuk tuk onderweg is van Thailand naar
België. En we zullen foto’s publiceren van Songkran 2019, die mogen
zeker niet ontbreken.
Tot ziens, tot de volgende keer.
Phop kan mai
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