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Nieuwsbrief nr. 08/2019 (augustus 2019) – DNR80 

 

Dit is de vijfde nieuwsbrief van 2019, er zijn al heel wat Thaise evenementen geweest in de voorbije maanden 

waarvan we foto’s willen tonen. Belangrijk voor Thaivlac is dat in september het nieuwe schooljaar opstart, er 

zijn al heel wat mensen die zich ingeschreven hebben om Thais te studeren bij ons. Op de Thaise markt van 

Laakdal had Thaivlac een stand, vele mensen kwamen even langs want we hadden een divers aanbod aan 

Thaise artikelen, een grabbelton en zelfs een kapster. Thaivlac zal ook een stand hebben op de Thaise markt 

van Bredene en Stockel. We hebben een nieuwe ondervoorzitter (Patrick Kerremans) en educatief 

coördinator (Laurens Braes) die helpen om alles in goede banen te leiden. We zijn dus helemaal klaar om 

er volgend schooljaar tegen aan te gaan! In dit artikel tonen we foto’s van de Songkran feesten in België en 

een reisverslag van het historische park Phimai in de Isaan. Ook is er een interview met de Belg Sylvain Tihon 

die onderweg is met zijn tuk-tuk van Thailand naar België. We wensen jullie veel lees- en kijkplezier. 

 

1 Wedstrijd 
 

Thaivlac organiseert een fotowedstrijd voor zijn leden. Je kan een bon van 40 euro 

winnen voor een etentje in Thaise restaurant Khum Lampang te Itegem, één van onze 

sponsors. Een voorwaarde om te kunnen deelnemen is wel dat je lid bent van de vzw 

Thaivlac. Om je lidmaatschap in orde brengen kan je kijken naar paragraaf 8. De winnaar 

is diegene die als snelste het correcte antwoord geeft én die op dat moment lid is. 

Aangezien de nieuwsbrieven per mail niet gelijktijdig worden verstuurd en daardoor de 

lezers niet op gelijktijdige tijdstippen deze nieuwsbrief ontvangen wordt er een datum en uur ingesteld vanaf 

welk moment je kan reageren. Mails die we voordien ontvangen zullen niet deelnemen aan de wedstrijd! Je 

mag verschillende mails sturen. Er zal nog een fotowedstrijd volgen in een volgende nieuwsbrief met als prijs 

eveneens een bon van hetzelfde bedrag. 

Lezers die niet in België wonen kunnen deelnemen aan de wedstrijd maar kunnen de bon niet winnen. Ze 

krijgen een eervolle vermelding. 

 

 

 

 

http://www.thaivlac.be/


 
Wedstrijd: 1 bon van 40 euro voor het Thaise restaurant Khum Lampang te Itegem. Antwoorden te 
versturen per e-mail naar thaivlac.nieuwsbrief@gmail.com vanaf zondag 25 augustus om 20:00 
Belgische tijd.  
 

Hoe heet de tempel op deze foto? 
 

 

 

Wedstrijdfoto 

 

 

 

Khum lampang is een Thais eetcafe. In het 
hartje van Itegem waar kwaliteit en gezelligheid 
hand in hand gaan. Onze Thaise gerechten 
worden bereid met zo vers mogelijke 
ingredienten gecombineerd met de authentieke 
Thaise producten waardoor het lijkt of je bord in 
Thailand zelf is bereid. De Thaise keuken kent 
vele smaken maar zoals de naam al doet 
vermoeden komen de recepten uit het noorden van 

Thailand. Ook is er de mogelijkheid om de 
gerechten komen af te halen. Karel 
Govaertsstraat 4, 2222 Itegem (Heist o/d Berg). 
0493473167. Maandag & Dinsdag gesloten, 
Woensdag t/m Zondag open vanaf 17u, (keuken 
sluit om 21.30u) 
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2 Thaise markt Laakdal met stand van Thaivlac – 30 juni 2019 
 

De Thaise Markt van Laakdal werd voor een groot deel georganiseerd door Khroe Oua, onze lerares Thai. 

Omdat het de eerste keer is dat deze markt georganiseerd werd, heeft Khroe Oua haar groot sociaal netwerk 

aangesproken om een ruim aanbod aan standen te hebben. Dit resulteerde in een heel diverse markt. 

Thaivlac stond er om zijn taallessen te promoten maar we hadden meer in peto. Je kon bij de stand van 

Thaivlac ook langs komen om je haar te laten knippen door een Thaise kapster. We verkochten ook 

verschillende Thaise producten en natuurlijk kon je je e-mail adres achter laten om de nieuwsbrief te krijgen. 

Je kan ook onze polo’s kopen voor 20 euro met daarop het logo van Thaivlac. Als er nog mensen een polo 

willen kopen kan dit op één van de markten gekocht worden waar we aanwezig zijn of via iemand van de 

bestuursleden vóór of na de les of door een bestuurslid aan te spreken als je hem/haar ontmoet. Ook een 

afgevaardigde van de Thaise ambassade en het gemeentebestuur van Laakdal waren aanwezig. 

    

Team Thaivlac in actie met onze topverkoper Patrick en onze nieuwe educatief coördinator Laurens. Je ziet 

ook nog secretaris Fred. 

 

   

Foto links: Deze gelukkige heeft de hoofdprijs gewonnen van de grabbelton van Thaivlac 

Foto rechts: De master of ceremony van de dag is onze Khroe Oua. 



   

De Thaise ambassade en het gemeentebestuur van Laakdal is ook aanwezig. 

   

Je kon je haar laten knippen bij de Thaise kapster van Thaivlac aan democratische prijs, dat is handig. 

    

Thaise danseressen met prachtige kostuums in goudkleur. 

 

   

De Thaise dans o.a. de Thai Belles, rechts een Thaise zangeres 

 



    

Lekkere Thaise keuken en vers gemaakte heerlijke smoothies, voor mij eentje met mango       

 

   

Onze educatief coördinator met vriendin in het midden en rechts zie je dat je een ritje met de tuk-tuk kon 

doen 

 

   

Vele geïnteresseerden op de Thaise markt en op de foto rechts zie je de monniken van Waterloo. 

   

Links: De monniken nemen ook graag eens een foto, midden zie je de Thai boksers in volle actie en voor 

wie graag even uitrust bij de Thaise massage kan dat. 

Twee onderste rijen foto’s: Kurt Vandenbosch 

 



3 Polo’s van Thaivlac te koop 
 

Thaivlac heeft mooi polo’s laten maken. Je kan onze polo’s kopen voor 20 euro per stuk met daarop het logo 

van Thaivlac op de voorkant geborduurd en we love Thaivlac op de achterkant geborduurd. Als er nog mensen 

een polo willen kopen kan dit op één van de markten gekocht worden waar we aanwezig zijn of via iemand 

van de bestuursleden vóór of na de les of door een bestuurslid aan te spreken als je hem/haar ontmoet. Je 

kan ook de polo’s bestellen door een mailtje te sturen naar info@thaivlac.be met jouw gewenste maat en dat 

je een vrouwenmodel of mannenmodel wil en dan zullen we jou de nodige gegevens per e-mail sturen om 

een overschrijving te doen. De polo wordt dan opgestuurd met de post aan 20 euro + transportkosten naar 

jou thuis. 

 

   

 

4 Songkran in België  

4.1 Wat Dhammapateep - de tempel van Muizen – 21 april 2019 
 

Het was een prachtige zonnige dag op 21 april 2019 en dat lokte veel volk naar de Thaise tempel Wat 

Dhammapateep in Muizen. Songkran is het Thaise nieuwjaar dat in Thailand wordt gevierd van 13 tot en met 

15 april. Songkran is het feest van het water maar dat aspect wordt in België heel bescheiden gehouden, het 

is hier namelijk te koud in de maand april om elkaar nat te maken. Doordat er zoveel volk was kwam je veel 

bekenden tegen en het was er gezellig vertoeven. Je kon genieten van de Thaise massage en rond het 

middaguur werd het traditioneel gratis buffet georganiseerd. Hier en daar zag je wat mensen met 

bloemetjeshemden. Wat mij opviel is dat je er ook farang koppels zag mee eten. En daarmee bedoel ik dat 

zowel de man als de vrouw van Belgische afkomst waren, niet zoals de meeste koppels een Thaise schone 

met een Belgische man zijn. Als je op een zondag in de tempel bent gebeurt het regelmatig dat er nieuwe 

mensen komen aankloppen en naar meer informatie over de tempel, het boeddhisme en Thailand vragen. 

Iedereen is welkom in de Thaise tempel van Muizen. 

mailto:info@thaivlac.be


  

  

De monniken chanten en verzorgen de eredienst, op de foto’s kan je zien dat het lekker druk is. 

   

 De mensen overhandigen giften aan de tempel en de monniken (ท ำบุญ) (tam boen) 



   

Er was prachtig fruit snijwerk (fruit carving), het minste dat je kan zeggen is dat de tempel heel mooi 

versierd was. 

 

   

Thaise dans, let goed op de bloemen in de Thaise danseressen hun haar. 

 

   

 



Thaise dans 

   

Er werd een Miss-verkiezing gehouden waarbij het meisje/vrouw met de meeste slingers wint. 

 

     

   

Je kwam er ook veel voormalige bestuursleden, huidige effectieve leden en studenten en oud-studenten van 

Thaivlac tegen 



  

Thaise massage met Lamyai, één van de weinige personen met een bloemetjeshemd volgens de Thaise 

traditie om bloemetjeshemden aan te doen tijdens Songkran. 

 

4.2  Wat Buddharama – de tempel van Sint Niklaas – 7 april 2019 

   

Zelf was ik niet aanwezig tijdens de Songkran viering in de tempel van Sint-Niklaas maar ik kreeg volgende 

foto’s doorgestuurd van mijn vriend Steven Di Glitterati. Steven heeft ook een eigen blog. Geniet even mee 

van één van de vele Songkran feesten in de Benelux. 

http://blog.glitterati.be/ 

 

    



   

   

     

Foto’s: Steven Di Glitterati 

 

 

 

 

 

 

 



5 Filmbespreking: The Promise - 2017 (เพื่อน.. ท่ีระลึก) regisseur Sophon Sakdaphisit 

 

Wie kent hem niet? De Sathorn Unique toren (ghost tower) van 

Bangkok. Sommige lezers/lezeressen zijn er misschien al op 

geweest? Hoog in de wolken maar nooit helemaal afgewerkt staat hij 

er als aantrekkingspool voor mensen die zin hebben om iets uniek te 

zien waarbij de betonen structuur inspiratie geeft om te fantaseren 

wat er met toren zou kunnen verwezenlijkt zijn. Wellicht wordt de 

toren nooit afgewerkt omdat er een aura rond hangt van geesten. 

De Thai hechten veel belang aan het goed gestemd houden van de 

geesten van een gebouw. Het kan niet anders dat er eens een film 

gemaakt waarin deze toren een rol speelt aangezien deze verlaten 

wolkenkrabber de meest tot de verbeelding sprekende erfenis van 

de vastgoedcrisis van eind jaren ‘90 is. De crisis staat in Thailand 

bekend als วิกฤตตม้ย  ำกุง้  (Tom Yam Kung crisis). Door een devaluatie 

van de Thaise Baht vluchtte al het kapitaal naar andere oorden. Het 

verhaal begint eind jaren ‘90, de look en feel van eind jaren ‘90 wordt 

heel goed in beeld gebracht door gebruik te maken van gadgets van 

die tijd. Er is aan elke detail gedacht. Door de film te laten starten met 

heel beklijvende muziek, word je onmiddellijk in het verhaal 

meegezogen. Twee hartsvriendinnen, Ib en Boum, besluiten om 

zelfmoord te plegen op de toren, hun familie is bankroet. Nadat het 

eerste 15-jarige meisje Ib er een einde aan maakt keert de vriendin op haar passen terug en doet het dan 

toch maar niet. 20 jaar later zijn we in het jaar 2017 en heeft Boum ook een dochter. De geest van Ib komt 

achter haar 15-jarige dochter aan omdat de moeder 20 jaar geleden zich niet aan de afspraak heeft gehouden. 

Deze film is voor liefhebbers van het horrorgenre en zeker niet bedoeld voor gevoelige mensen die geloven 

in geesten. Er wordt veel gebruik gemaakt van klassieke stijlfiguren uit het genre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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

Antwerpen. Net zoals in het voorbije lesjaar worden de lessen in 2019-2020 georganiseerd door de vzw 

Thaivlac. Onze lerares is opnieuw khroe Oua. In deze lessen leer je niet alleen de Thaise taal spreken, 

maar ook lezen en schrijven. Het lesjaar begint in september 2019 om in mei of juni 2020 te eindigen. 

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

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

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

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

7 Heb je interesse voor de Thaise taallessen in Antwerpen? 
De locatie zal dezelfde blijven als vorig jaar. Dat is namelijk café Ekers Hof. Groot Hagelkruis 6, 2180 

Antwerpen/Ekeren. Je kan je nu inschrijven door een mailtje te sturen met je naam en voornaam, volledig 

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

 

- beginners op vrijdag en zaterdag ** (1e leerjaar) te Antwerpen.  

- gevorderden op donderdag ** (2 e leerjaar) te Antwerpen.  

 

Lesgeld 

Het lesgeld voor 2019-2020 is het volgende: 

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

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

25 studenten per klas 

 

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

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

 

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

25 lessen beginners + 25 lessen gevorderden = totaal 50 lessen 

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

voor ze worden 

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

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

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

ingeschrevenen hiervan tijdig op de hoogte gebracht. 

 

 

 

 

 

 

mailto:taallessen@thaivlac.be


 Leer Thai – เรยีนภาษาไทย   

7.1 Wat maakt onze Thaise taallessen zo speciaal? 
 

1. De ervaring 

Het is al voor 17de keer dat we deze taallessen organiseren 

in Antwerpen. We beschikking dan ook over de nodig 

ervaring. 

2. De keuze 

In Antwerpen heeft men de keuze tussen een cursus 

beginners (1ste leerjaar) en een cursus gevorderden (2de  

leerjaar) 

3. De duur van de cursussen 

Bij ons geen korte cursussen waarbij je amper de tijd krijgt 

om iets te leren. Alle cursussen tellen, examen inbegrepen, 

25 lessen; Een les bedraagt 2,5 uur. 

4. Verschillende lesdagen 

Beginners kunnen in Antwerpen les volgen op vrijdagavond 

of op zaterdagmiddag. Gevorderden op donderdagavond. 

 

5. Eigen handleiding 

In de lessen wordt er gebruik gemaakt van een eigen 

handleiding die door een Thais-Vlaams team speciaal 

gemaakt werd voor Nederlandstalige studenten. De 

fonetiek erin is herkenbaar voor Nederlandssprekenden, dus 

geen Engelstalige handleiding met een voor ons 

onverstaanbare Engelse fonetiek. 

In het deel ‘Thai spreken’ staat er naast de Nederlandse 

woorden en zinnen zowel de fonetische vertaling als de 

vertaling in het Thais schrift. 

Een Thaise persoon die u wil helpen zal hierdoor de 

betekenis van de woorden en zinnen verstaan zonder dat hij 

of zij de Nederlandse taal moet kennen. De handleiding is 

eveneens verkrijgbaar voor niet-studenten. 

Ze wordt dan ook goed verkocht via het internet en is een 

bestseller in haar soort. 

6. Veelzijdig 

In onze lessen leert men niet alleen Thai spreken, maar ook 

lezen en schrijven. 

7. Gezellig 

De sfeer in onze klasse kan men niet vergelijken met die van 

een doorsnee klas van het volwassenenonderwijs. De 

studenten vormen hier een echte vriendenkring. 

Na de lessen heeft men de keuze tussen recht naar huis 

gaan of blijven napraten in het café. Deze ‘après Thai’ is dan 

ook zeer geliefd. Ook oud-studenten komen al eens naar de 

‘après thai’ om de sfeer van vroeger op te snuiven. 

8. Sociaal contact 

Veel studenten brengen hun Thaise echtgenote of partner 

mee naar de les. Deze mag, als er voldoende plaats is, mee 

de les volgen, ofwel met andere Thaise personen van 

gedachten wisselen in de cafetaria van het cultuurcentrum. 

Voor Thaise mensen is dit een ideale manier om zich niet 

eenzaam te voelen in ons land en toffe vrienden te 

ontmoeten 

9. Farang-vriendelijk 

Het is niet omdat men in Thailand een goede leerkracht is, 

dat men dat ook is in ons land. Les geven aan Farangs 

(Westerlingen) vergt speciale vaardigheden die we dankzij 

onze jarenlange ervaring kennen bij Thaivlac. 

10. Betaalbare prijzen 

In tegenstelling tot ander onderwijs wordt de vzw Thaivlac 

niet gesubsidieerd door de Vlaamse overheid of andere 

instanties. Toch is het lesgeld best betaalbaar. Dit geldt ook 

voor de kostprijs van de handleiding (2 boeken, meer dan 

250 pagina’s) die zowel de leerstof voor beginners als 

voor gevorderden bevat. 

11. U steunt de andere doelen van Thaivlac 

De vzw Thaivlac organiseert niet alleen Thaise taallessen 

maar promoot ook de Thaise klassieke dansen en 

volksdansen. Ze doet dit niet alleen door het aanleren van 

deze dansen, maar ook door optredens van haar leerlingen.  

Haar dansgroep “The Thai Belles”, is dan ook een bekende 

verschijning op Thaise feesten en evenementen in zowel 

binnen- als buitenland. 

Ook schenkt Thaivlac een deel van haar inkomsten aan 

Thaise goede doelen. Zo helpt ze bijvoorbeeld kansarme 

studenten in Thailand. Door je in te schrijven als student help 

je mee om dit allemaal te verwezenlijken. 

Thaivlac, méér dan een school! 

Geïnteresseerd? 

Neem dan een kijkje op onze website www.thaivlac.be of 

stuur een mailtje naar taallessen@thaivlac.be 

 

http://www.thaivlac.be/


 

7.2 Lidgeld Thaivlac 
 

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

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

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

namelijk 10 euro 

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

De Thais-Vlaamse Cultuurvereniging of verkort Thaivlac, is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die tot 

doel heeft om buiten elke levensbeschouwelijke of politieke overtuiging de kennis van de Thaise taal en de 

Thaise cultuur, gaande van het artistieke tot het culinaire, te promoten in België of enig ander land. 

Ook het bevorderen van de integratie van Thaise mensen in België en van niet-Thaise mensen in Thailand, 

behoort tot de doelstellingen. De vzw zal eveneens trachten om de vriendschappelijke betrekkingen met 

Thailand te ontwikkelen en te verbeteren en dit zowel op cultureel, sociaal, economisch als toeristisch vlak. 

Momenteel zijn de voornaamste doelen van de vzw Thaivlac: 

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

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

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

Belles”, de Thaise Schoonheden. 

 

Wie zijn al die mensen die ervoor 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 ervoor zorgen dat het 

geld van onze vzw op een goede manier en in overeenstemming met haar doeleinden wordt gebruikt. 

Het bestuur is momenteel als volgt samengesteld: 

 

Voorzitter:   Lamphan Sanjamla   Secretaris:   Fred Stiens 
 
Ondervoorzitter:  Patrick Kerremans   Penningmeester: Lamphan Sanjamla 
 
Educatief coördinator: Laurens Braes 
 

Verder zijn er nog volgende belangrijke functies: 

Redacteur Nieuwsbrief: Fred Stiens    Webmaster:   Johan Philippe 

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

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

Lerares Thai in Antwerpen: Lamphan Sanjamla (khroe Oua) 

Effectief lid:   Jef Van Camp   Engelse communicatie: Raf Erzeel 



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

een groot succes en wordt haar dansgroep “The Thai Belles” regelmatig gevraagd voor optredens in zowel 

binnen- als buitenland. 

Ze draagt ook het hart op de goede plaats en steunt goede doelen in Thailand wat ze meermaals bewees 

door arme studenten financieel te helpen om hun studies te betalen of hun eindwerk te maken. Zo heeft ze al 

een aantal Thaise studenten van het Kalasin College of Dramatic Arts regelmatig geholpen met het betalen 

van hun studies. 

Wil je onze vereniging steunen, dan kan je dit doen door lid te worden van Thaivlac vzw. Hiervoor volstaat het 

een e-mail te sturen naar info@thaivlac.be met vermelding van uw naam en voornaam, volledig adres en 

telefoon, en/of gsm-nummer. 

Voor wie nog geen lid is: 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. 
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9  Word 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 

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


 

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/ 

 

 

 

10 Isaan Thai Cafe te Antwerpen zoekt medewerkster 
 

Cafe Isaan is op zoek naar een medewerkster voor achter 

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

stuur een berichtje of bel Lek 0488 57 33 43. 

 

Isaan Thai Cafe 
Breydelstraat 26 
2018 Antwerpen 

 

 



11 Thaise restaurants + afhaalrestaurants 
 

 

 
 

Aroy Thaise Snacks - Heerlijke Thaise gerechten in 

Aarschot. Oude Mechelsebaan 133, 3200 Aarschot 
Gsm: 0477 76 87 42.  Bij Aroy Thaise snacks vind je de 
lekkerste snacks en Thaise gerechten in Aarschot. De 
take away is gelegen op het kruispunt van de fietsroute met 
de Oude Mechelsebaan in Ourodenberg (Aarschot). Aroy 
Thaise Snacks is gespecialiseerd in Thaise versbereide 
specialiteiten. Wens je de Thaise snacks bij ons te 
consumeren, dan kan je plaatsnemen in onze gezellige 
verwarmde tent naast het kraam. Ontdek onze take away-
mogelijkheden. Take away gerechtje naar keuze met witte 
rijst + frisdrank 10€. 
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag zaterdag en 
zondag van 11u30 tot 13u30. 

 

 
 

Khum lampang is een Thais eetcafe. In het hartje van 

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

 

 

Laan Thai is een restaurant dat u de typische Thaise 

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

 

 

 

De Food-truck & take-away van Baan Yuuna kan je nu 

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

 

 

Thai de Wandeling is een Thaise ‘Take away’ en ‘Eat 

in’ in 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 179. Men 
kan er zowel eten komen afhalen als de aangekochte 
gerechten ter plaatse degusteren. Op maandag, dinsdag, 
donderdag en zondag is de zaak open van 11u tot 22u, en 
op vrijdag en zaterdag van 11u tot 23u. Meer informatie vind 
je op www.thaidewandeling.be. Men kan telefonisch 
bestellen op het nummer 0494-10.20.90. Via de uitbaters 
van ‘Thai de Wandeling’ kan je ook een vakantiehuis huren 
in Hua Hin. Meer inlichtingen vind je hierover op de website 
www.tj3k.be. Je kan ook een mailtje sturen naar 
huishureninhuahin@hotmail.com of telefoneren naar het 
nummer 0494-10.20.90 (00 32 494 102090). 

http://www.thaidewandeling.be/


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

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

volledige artikel kan je klikken op de link. 

12.1 Lumpini park wordt opgeknapt voor viering van 100-jarig bestaan 

 

In 2025 bestaat Lumpini park in Bangkok 100 jaar. Het park wordt gekoesterd door de Bangkokianen die er 

gaan joggen, picknicken, wandelen of gaan waterfietsen. Het park van 360 rai is tevens de verblijfplaats van 

tientallen grote varanen.  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/thailand/lumpini-park-wordt-opgeknapt-voor-viering-van-100-jarig-

bestaan/  

 

12.2 Hogere taxitarieven en QR-codes in Bangkok 

 

Het Department of Land Transport heeft het plan bekend gemaakt om een systeem met QR-codes te 

ontwikkelen en zo de service en veiligheid van taxi’s te verbeteren. Met het systeem kunnen passagiers van 

taxi’s de QR-code scannen en hebben dan zo alle gegevens van de taxichauffeur op hun mobiel.  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/hogere-taxitarieven-en-qr-codes-in-bangkok/  

 

12.3 Khao Sok, overnachten in een tropisch regenwoud (video) 
 

Wanneer je in het zuiden van Thailand verblijft, bijvoorbeeld in Phuket, of er naar toe reist dan moet je zeker 

een bezoek brengen aan het nationale park Khao Sok (Thai: เขำสก) in de provincie Surat Thani. Het is één 

van de mooiste nationale parken van Thailand.  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/flora-en-fauna/khao-sok/  

 

12.4 Voorstel voor een derde luchthaven in Bangkok 

 

Het Airports Departement stelt de bouw van een nieuwe luchthaven voor in de provincie Nakhon Pathom 

ten westen van Bangkok. Dit om de beide luchthavens Suvarnabhumi en Don Mueang te ontlasten.  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/vliegtickets/voorstel-voor-een-derde-luchthaven-in-bangkok/ 

12.5 Thaise ananasrijst – Khao Pad Sapparod (video) 

 
Ananas is wereldwijd bekend en wordt ook wel “king of tropical fruit”genoemd. Deze vrucht komt van 

oorsprong uit Brazilië en een aantal andere Zuid-Amerikaanse landen. De wereldproductie wordt nu 

gedomineerd door Zuidoost-Azië, met name Thailand en de Filipijnen. Khao Pad Sapparod (Ananasrijst) is 

gemakkelijk te maken en smaakt heerlijk  

Lees meer: https://www.thailandblog.nl/eten-drinken/thaise-ananasrijst-video/  

https://www.thailandblog.nl/thailand/lumpini-park-wordt-opgeknapt-voor-viering-van-100-jarig-bestaan/
https://www.thailandblog.nl/thailand/lumpini-park-wordt-opgeknapt-voor-viering-van-100-jarig-bestaan/
https://www.thailandblog.nl/nieuws-uit-thailand/hogere-taxitarieven-en-qr-codes-in-bangkok/
https://www.thailandblog.nl/flora-en-fauna/khao-sok/
https://www.thailandblog.nl/eten-drinken/thaise-ananasrijst-video/


13 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.  

 
17 augustus 2019  I Love Thailand – Bredene (B) 
25 augustus 2019  Traditionele Thaise Familie dag – Wat Dhammapateep – Muizen (B) 
7,8 september 2019 Thailändische Kulturtage – Drieschplatz - Eschweiler (D) 
8 september 2019  Essence Of Thailand XIII – Sint-Pieters-Woluwe (B) 
14 september 2019 Thais festival - Thai de wandeling – Turnhout (B). 
13 oktober 2019  Takbatdeorohana en Ok Phansa dag – Wat Dhammapateep – Muizen (B) 
24 oktober 2019 Koninklijke bootprocessie – Chao Phraya rivier - Bangkok (TH) 
2 november 2019 Loy Krathong Festival – Thai Smiles – Koekelaee (B) 
10 november 2019  Loy Krathong Festival – Wat Dhammapateep – Muizen (B) 
29 december 2019  Oudejaarsviering – Wat Dhammapateep – Muizen (B) 
8 februari 2020  Siam VW Festival – Bangkok (TH) 

 

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

voor een overzicht. 

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

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

 

14 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. 

 

mailto:info@thaivlac.be


 

 

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. 

 

 

 
Thailand 
 
 
 

Door Eddy Bull, vertegenwoordiger van ‘Vlamingen in de Wereld’ in 
Thailand, werd er een nieuwe website ontwerpen speciaal bedoeld voor 
Vlamingen die in Thailand verblijven. 
De website bevat heel wat nuttige informatie over Thailand. Wil je er meer 
over weten, neem dan eens 
een kijkje op http://ebsservices.wixsite.com/viw-thailand. 
 
Je kunt er ook de Nieuwsbrief van Thaivlac downloaden. Hiervoor klik 
je op: http://ebsservices.wixsite.com/viw-thailand/thaivlac-info 
 

 

 

L’ Union Francophone des Belges à l’Etranger (UFBE), créée en 1967, 
regroupe et représente toutes les catégories de Belges à l’étranger:  
agents des organisations internationales, artistes, cadres et techniciens, 
commerçants, coopérants officiels, coopérants volontaires,   enseignants, 
étudiants, expatriés et émigrés, experts internationaux, missionnaires, 
salariés,… 
 

L’UFBE s’est associée avec ‘Vlamingen in de Wereld’ et une série 
d’associations similaires Européennes pour constituer une fédération 
Européenne: ‘Les Européens dans le monde’. Website: 
https://www.ufbe.be/ - E-mail: ufbe@skynet.be 

 

 

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. 

 
 

15 Netflix sluit contract met de voetballertjes van de Tham Luang Rescue 
 

Netflix heeft een contract met de jongens getekend om de 

reddingsoperatie te mogen verfilmen van hun reddingsoperatie in de 

Thaise grot. Netflix gaat in zee met het bedrijf achter de film “Crazy Rich 

Asians” om een miniserie te maken over de risicovolle onderneming. 

Details over het financiële aspect werden niet gegeven maar uit eerdere 

berichten kan men afleiden dat het waarschijnlijk gaat over 3 miljoen 

Baht per persoon. (Ongeveer 85.000 euro). De regisseurs zullen 

Nattawut Poonpiriya en Jon M. Chu zijn. 

 

 

 

 

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


16 Historisch park Phimai – reisverslag 
 

Toen we op de terugweg waren vanuit Laos naar Bangkok besloten we te overnachten in Phimai, deze stad 
ligt in het noordoostelijke deel van Thailand namelijk in de provincie Nakhon Ratcharisma. Ons hotel het 
Phimai Inn Hotel lag iets buiten de stad en op 1,8 km van het Historical Park Phimai dat we wilden gaan 
bezoeken. ’s Morgens na het ontbijt reden we met de auto naar het park waar ruim voldoende parking is en 
men de hulp krijgt van een parkeerwachter. Het park is geopend van 7.00 uur tot 18.00 uur en de toegangsprijs 
bedraagt 100 Bath voor de niet Thais en 20 Bath voor de Thais. Men krijgt hierbij ook een brochure met de 
nodige informatie. Het eerste wat mij opviel dat ik binnenkwam was dat het park mooi onderhouden is en dat 
men er geen zwerfvuil e.d. te vinden is.  De tempel heeft de naam Prasat Hin Phimai en is de grootste en 
mooiste gerestaureerde tempel van de Khmer in Thailand. De meeste ruïnes zijn nog in goede staat en men 
vindt er ook nog restante van oude muren zoals van het ziekenhuis binnen de oude stad. Aan de ruïnes staan 
informatie bordjes in de Engelse taal met de geschiedenis van de ruïnes. De site wordt bezocht door niet te 
veel toeristen en daardoor is het rustig in het park en kan de fanate fotograaf hier ruimschoots zijn gangen 
gaan om foto’s te maken. Als u een geschiedenisfanaat bent moet u zeker het Historical Park Phimai 
bezoeken en genieten van de tempel en de oude stad binnen de muren van het park. 
 
Het bezoek aan het park duurt 1 tot 2 uur. Na het bezoek aan het park zijn wij verder gereden richting Bangkok. 
 

     
 

    
 
Tekst en foto’s: Willy Ghys (voormalig ondervoorzitter Thaivlac) 

 

 



17 Tuktuk’in from Thailand to Belgium 
 

 

Sylvain Tihon is op weg van Thailand naar België en met zijn tuk-tuk doorkruist hij ongeveer 18 landen, 

ontmoet enorm veel mensen op zijn tocht en ondervindt meeval en tegenslag. Hij komt uit een avontuurlijke 

familie maar zo’n groot avontuur heeft hij nog nooit gedaan in zijn leven. Om er zomaar geen toeristische reis 

van te maken zocht hij naar een diepere zingeving voor zijn reis. In samenwerking met de UNICEF heeft hij 

een project over de kinderen die zonder thuis zijn aangezien hij afgestudeerd is als architect. Het is zijn 

zoektocht naar de definitie van “thuis”, wat betekent een thuis voor mensen van verschillende culturen? Hoe 

kunnen we kinderen beschermen door hun een thuis aan te bieden. Wat kan een thuis (of het ontbreken er 

van) betekenen voor een kind? Zijn doelstelling is om een mooie avontuurlijke reis te beleven met veel unieke 



foto’s en verhalen die nog lang zullen worden naverteld maar ook om 20.000 euro in te zamelen voor de 

20.000km die hij zal doen. We laten hem zelf aan het woord in dit interview. 

 

1) Wat is je motivatie en inspiratie om van Thailand naar België te rijden met een tuk-tuk? 

Droom niet enkel over je dromen, voer ze uit! Ga buiten je comfortzone. Ik heb twee passies: de aarde 

verkennen (onze thuis) en architectuur… (twijfelt even) … en ja ook … eten. Ik wil niet enkel maar rijden, 

ik wil mensen ontmoeten, mij engageren en een beter begrip krijgen van de realiteit van het dagelijks 

leven, ik wil er mijn tijd voor nemen. Om dit verwezenlijken heb ik naar de verschillende mogelijkheden 

gekeken die er zijn om te reizen en wat hun meerwaarde was in mijn reiservaring voor het sociale, mentale 

en fysieke aspect. Ik wou iets uitdagend, opwindend en vooral iets dat overeenkwam met mijn waarden. 

Wandelen was te traag. De auto zou heel comfortabel geweest zijn maar gaat te snel en geeft mij het gevoel 

in een metalen doos te zitten. Het gevoel van vrijheid dat een motorfiets brengt was iets dat mij fascineerde. 

De snelheid van een motorfiets leek mij ideaal maar ik vond het mentaal te zwaar. Het werd de tuk-tuk, op 

dat moment was ik nog naïef en wist ik nog niet wat er mij allemaal ging overkomen. 

 

2)  Heb je ter voor andere avonturen beleeft? 

Ik heb nog nooit iets gedaan zoals dit. Er stroom Belgisch bloed door mijn aderen alhoewel ik in Zambia 

geboren ben en woonde in verschillende Zuid-Afrikaanse landen voor het grootste deel van mijn leven. Met 

het gezin waarin ik opgroeide deden we de meest gekke avonturen. We ging kamperen in de meest 

afgelegen plekken die je je maar kon inbeelden, hoe meer dat we verdwaald waren hoe leuker dat we het 

vonden. Een van mijn meest memorabele herinneringen was kamperen naast een vulkaan die aan het 

uitbarsten was. Adembenemend! In 2012 ging ik Zuid-Amerika verkennen voor 6 maanden en had 

ongelooflijke ervaringen in de jungle en op de zoutvlaktes van Bolivia. Maar dit (met de tuk-tuk van Thailand 

naar België rijden) is waarschijnlijk de grootste onderneming die ik al gedaan heb in mijn leven. Het leek 

zo simpel, 1 jaar geleden. Maar na 1 jaar van voorbereiding, veel tegenslag en enkele keren de wanhoop 

nabij ben ik dankzij doorzettingsvermogen toch kunnen starten. Om deze reis tot een realiteit te brengen heb 

ik veel dingen moeten doen die onbekend terrein waren voor mij. Naar mijn telefoon grijpen en iemand bellen 

was al een opgave voor mij. Tegen het einde van de voorbereiding moest ik vergaderingen bijwonen en 

presentaties geven aan ambassadeurs, een website maken en een samenwerking opzetten met de UNICEF. 

Het was zeker niet gemakkelijk en ik heb heel veel bijgeleerd! Ik ben nu 2 weken onderweg en het is het 

zaligste gevoel dat je je maar kan inbeelden.  

 

3) Het lijkt er op dat je een tuk-tuk gerestaureerd hebt, waarom kocht je geen nieuwe? 

De tuk-tuk is nieuw, we hebben deze op maat gemaakt voor deze reis door een lokale expert. De tuk-tuk ligt 

hoger op de weg dan normaal (om meer bodemvrijheid te hebben), ik heb dozen toegevoegd, gordijnen 

tegen de regen zodat ik de tuk-tuk helemaal kan afsluiten wanneer ik wil overnachten in de tuk-tuk. 

 

4) Waar zal je het meeste van genieten tijdens de reis? 

Het onbekende. Dit is waarschijnlijk het ding waar ik het meeste naar uit kijk. Het is onmogelijk te voorspellen 

wat er allemaal zal gebeuren en wat mij zal overkomen. Kamperen in de natuur, kennismaken met het beest 

in mij, ongelooflijke mensen ontmoeten, en simpelweg observeren en leven op deze ongelooflijke planeet die 

we “thuis” noemen. Vergeet niet, we leven maar 1 keer, doe iets geweldig met je leven! 

 



5) Wat zal je grootste uitdaging zijn? Het is moeilijk te zeggen waar ik het meeste bang van ben, maar als 

ik goed nadenk is HET ONBEKENDE waarschijnlijk de grootste onzekerheid maar tevens het meest 

verrijkende aan de reis.  

 

6) Waar en wanneer zal je aankomen in België? 

Ik hoop dat ik in België zal zijn tegen 20 november omdat het dan de 30ste verjaardag is van de kinderrechten 

in Brussel. Het zal ervan af hangen hoe de reis verloopt en hoeveel mensen mij doen stoppen om een kopje 

thee te drinken. 

7) Verzamel je geld in voor het goede doel? 

Ik heb een passie voor architectuur en ik ben net afgestudeerd van architectuur. Het idee was om niet enkel 

te rijden maar ook om samen te werken met de UNICEF. De bedoeling is om fondsen te werven en 

bewustmaking van de mensen om kinderen bescherming en een thuis te bieden. Ik zal veel van hun projecten 

onderweg bezoeken. Mijn doelstelling is om 20.000 euro in te zamelen voor de 20.000km die ik zal doen. 

“Een kind bescherming bieden is een kind een thuis bieden”. Het begrip “thuis” is een ruim begrip dat 

afhankelijk is van cultuur tot cultuur en van mens tot mens. Het is iets dat we bouwen, wat we delen, een 

ervaring en bovenal is het iets dat we koesteren. Een thuis is meer dan samenstelling van materialen, maar 

herinneringen, vreugde, verdriet… leven. Wanneer mensen hun thuis verliezen, verliezen ze hun leven. 

Verhuizen heeft zowel een fysiek aspect als een psychologisch aspect. “Elk kind heeft het recht om ergens 

thuis te zijn en op te groeien in een veilige, liefdevolle en inclusieve omgeving.”  Doorheen de 18 verschillende 

landen en vele verschillende soorten habitats zal ik een persoonlijk onderzoek voeren naar het begrip “thuis”. 

Ik zal mensen vragen om op een rol perkament hun begrip van thuis te tekenen. 

8) Heb je sponsors? 

Ik ben gedeeltelijk gesponsord door SITHAT – Koffie voor vrede, een van beste koffieproducenten op de 

wereld gebaseerd in Myanmar. Ze produceren niet enkel koffie van hoge kwaliteit, ze bevorderen ook 

vredeswerking en inclusieve landbouw in de rijke gebergtes van Myanmar. Ik zou ook Expertise, SilverHills 

en Mity willen bedanken voor hun enorme hulp.  

 

9) Wat is de naam van de tuk-tuk? 

Haha! Dat is waarschijnlijk de belangrijkste vraag! Het enige dat ik kan zeggen is dat het een vrouwtje is. Ik 

heb wat meer tijd met haar nodig eer ze mij haar echte naam zal openbaren. Het is geen gemakkelijk vrouwtje. 

10) Waar kunnen mensen je volgen? 

https://www.instagram.com/sylvaintihon/ 

 

https://www.facebook.com/tuktukguyy 

 

www.tuktukguy.com 

 

https://action.unicef.be/projects/tuktuk-thailand-to-belgium 
 

 

https://www.instagram.com/sylvaintihon/?fbclid=IwAR3vqQ7ID8rtqcmwE0XLxWqCKeZj4x43E6Pu_1P4Y084ECQCM2le_Cu4Oks
https://www.facebook.com/tuktukguyy
https://www.facebook.com/tuktukguyy/
https://www.facebook.com/tuktukguyy/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tuktukguy.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1YsOf53mmiBEl-qF-s8rEM1PxWK5nx8ZbA1XHcJ3Ee4UIsHBHzLe5-hXg&h=AT1SNy8cczEEX9zW9DaRUYdXPKoZzjxhLEPH_I8QPDKxFopS6UCOqP6qFcnc0HGacIFhhzLRRBmXIggWCptKg-yWTGmRnLesQ60aLNkYhhAxnXMV1k__yISfWl-wNFwGDNaAGfZfcEWIzdbtX38
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Faction.unicef.be%2Fprojects%2Ftuktuk-thailand-to-belgium%3Ffbclid%3DIwAR26JSwQ2wI-1F1LFFcjcaM_ARf4QK1PngC1AI09lUnV8TGtStUc088Pp0c&h=AT1SNy8cczEEX9zW9DaRUYdXPKoZzjxhLEPH_I8QPDKxFopS6UCOqP6qFcnc0HGacIFhhzLRRBmXIggWCptKg-yWTGmRnLesQ60aLNkYhhAxnXMV1k__yISfWl-wNFwGDNaAGfZfcEWIzdbtX38


18 Facebook groepen met een link naar Thailand 
 

In navolging van de rubriek “Interessante verenigingen, forums, blogs, websites, enz.” (zie huidige en vorige pagina) 

geven we in dit artikel een opsomming van een aantal Facebook groepen met een link naar Thailand (of Azië). 

Onderstaand vind je de groepen in alfabetische volgorde. Houd er wel rekening mee dat sommige groepen ‘besloten 

groepen’ zijn en je eerst lid moet worden. 

 

 

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

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

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

Netherland Buddhists Federation 
 

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

Buddhists-Federation-380313362315723/  
Thailandblog.nl https://www.facebook.com/Thailandblog.nl/ 
Thailand in Benelux https://www.facebook.com/groups/306397149905899/  
Thailand Community https://www.facebook.com/groups/ginoemmy/  
Thailand Friends Belgium https://www.facebook.com/groups/153562398069473/  
Thailand Gids Vrienden 
Thai music 

https://www.facebook.com/groups/Thailandgids.be/  
https://www.facebook.com/groups/414836488885763/ 

Thailand nieuws https://www.facebook.com/groups/thailand.nieuws/  
I Love Thailand Festival Bredene https://www.facebook.com/groups/60349717725/  
Tooku https://www.facebook.com/tooku.be/  
Vlaamse Club Hua Hin https://www.facebook.com/groups/1051620561535390/  
Vrienden van Thailandforum.be https://www.facebook.com/groups/66268161808/  
We LOVE Thailand https://www.facebook.com/groups/486638368065871/  

19 Sluit je aan bij onze dansgroep ‘The Thai Belles’ en… beleef het avontuur van de 

dans 
De vzw Thaivlac is steeds op zoek naar Thaise 
dames of meisjes met een leuk uiterlijk en gevoel 
voor ritme die als Thai Belle de eeuwenoude 
danscultuur van hun land willen uitdragen. De 
opleiding gebeurt gratis door de gediplomeerde 
Thaise danslerares van Thaivlac die deze taak als 
vrijwilligster uitoefent. Het enige wat we aan onze 
leerlingen vragen is dat ze lid worden van de vzw 
Thaivlac en in de mate van het mogelijke 
deelnemen aan optredens van The Thai Belles. 
Tijdens zulk een optreden wordt er niet alleen een 
verzekering tegen lichamelijke ongevallen 
afgesloten voor onze vrijwillige medewerk(st)ers, 
maar ontvangen ze ook een vergoeding voor hun 
artistieke prestaties. Indien u meent over de nodige 
capaciteiten te beschikken om onze dansgroep te 
vervoegen, stuur dan een mailtje met uw gegevens 
en enkele foto’s naar dansen@thaivlac.be. U kunt 
schrijven in het Nederlands, Engels, Frans of Thai. 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/Thaivlac/
https://www.facebook.com/groups/96105157171/
https://www.facebook.com/Hieristhailand/
https://www.facebook.com/groups/IsaanthaicafeBelgiumfriends/
https://www.facebook.com/สมาพันธ์ชาวพุทธเนเธอร์แลนด์-Netherland-Buddhists-Federation-380313362315723/
https://www.facebook.com/สมาพันธ์ชาวพุทธเนเธอร์แลนด์-Netherland-Buddhists-Federation-380313362315723/
https://www.facebook.com/Thailandblog.nl/
https://www.facebook.com/groups/306397149905899/
https://www.facebook.com/groups/ginoemmy/
https://www.facebook.com/groups/153562398069473/
https://www.facebook.com/groups/Thailandgids.be/
https://www.facebook.com/groups/thailand.nieuws/
https://www.facebook.com/groups/60349717725/
https://www.facebook.com/tooku.be/
https://www.facebook.com/groups/1051620561535390/
https://www.facebook.com/groups/66268161808/
https://www.facebook.com/groups/486638368065871/


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

2019 bestaat ze 22 jaar!  

Khroe Oua startte met Thaise dansen in 1997. Eerst droeg de groep geen naam, 

nadien werden het de ‘Thaibeldanseressen’. Nadat ze in 2011 een essentieel 

onderdeel werden van de vzw Thaivlac, werd de naam gewijzigd in ‘The Thai 

Belles’, de Thaise Schoonheden. Indien u één of meerdere danseressen wilt 

boeken voor een optreden, kunt u dit telefonisch doen op het nummer 0497 – 93 

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

gewenst kunnen wij u hiervoor een factuur bezorgen.  

 

 

20 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 augustus 2019. In de 

volgende nieuwsbrieven zullen we een verslag schrijven van de Thaise 

markt in Bredene. Het evenement waar ik het meeste naar uitkijk is de 

koninklijk bootprocessie op 24 oktober in Bangkok. En niet te vergeten, 

het begin van het schooljaar 2019-2020 voor de Thaise lessen van 

Thaivlac. 

Tot ziens, tot de volgende keer. 

 

Phop kan mai 

พบกนัใหม่ 

 

 

 

 

Fred Stiens, 

Redacteur Nieuwsbrief Thaivlac 

Secretaris Thaivlac 

E-mail: fred.stiens@thaivlac.be 

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

Website: www.thaivlac.be 

Foto: Marc de Prins 


