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Januari – april 2020   Nieuwsbrief 48 
Welkom bij onze 48ste editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun. 
 

Agenda : 

- Op vrijdag 27 maart vanaf 19 uur: kaas- en wijnavond 

Zaal Calidris, Strandlaan 1, 8434 Westende. Plaatsen beperkt! 

Prijs: 15 € (inbegrepen 1 glas wijn of bier). Reserveren voor 23 maart (0474-289.300 of belgisaan@skynet.be).  

- zondag 31 mei : stand op Wereldmarkt “Couleur in Park”, gemeentepark Middelkerke 

- zaterdag 27 juni : stand op Wereldfeest “Feest in ’t Park”, Minnewaterpark Brugge 

- zondag 12 juli : stand op Wereldfeest Dunia, strand Oostduinkerke 

- zaterdag 19 & zondag 20 september : Landbouwweekend, Zeedijk Middelkerke 

- zaterdag 26 september  vanaf 11u30 :  

BELGISAAN  HAPPENING! 
Zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat, Middelkerke 

Keuze tussen Thais buffet of koud buffet van vlees & vis 

(aperitief, soep, uitgebreid buffet, dessertbuffet) 

Muzikale animatie door Ronny De Keyser & Pauline Slangen (The Voice Kids 2017) 
Prijs 28 € (kinderen 14 €).  

Reserveren op voorhand door storting met vermelding Thais of koud buffet (voor 17 september)  

0474/289.300  – belgisaan@skynet.be   IBAN BE10 0013 6498 4404      

Iedereen welkom! 
Allerlei : 

- In oktober 2019 organiseerden de leerlingen van het 6de 

leerjaar van de gemeenteschool Slijpertje uit Slijpe een tea-

room namiddag. Proficiat! De opbrengst gaat naar de 

studiebeurs van  Naharutai in Thailand.  

  

 

 

Voorbije activiteiten:  

- Op 14 en 15 september 2019 waren wij aanwezig op het Landbouwweekend op de Zeedijk van Middelkerke. 
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- Op 28 september 2019 hadden wij onze jaarlijkse BELGISAAN HAPPENING in de Stille Meers te Middelkerke. 

De talrijke aanwezigen genoten van een heerlijk Thais en koud buffet met optreden van Ronny De Keyser en Pauline. 

Het werd een sfeervolle en succesvolle namiddag. Met dank aan alle medewerkers en aanwezigen. 

  
 

   
 

    
 

    
 

     

     
 

   


