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Januari – april 2022   Nieuwsbrief 54 
Welkom bij onze 54ste editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun. 
 

Eerst en vooral wensen wij jullie een gezond 2022! 

  

 

Met groot verdriet melden wij u het overlijden van Adrienne Standaert, echtgenote van ons 

bestuurslid Jozef De Reuse. Zij hielp regelmatig mee met de activiteiten van Belgisaan en vooral 

voor de drankuitbating van de shows van de Nationale Loterij. Wij zullen haar missen bij 

Belgisaan. Oprechte deelneming aan haar familie en veel sterkte. 

 

 

 

Met groot verdriet melden wij u ook het overlijden van Annick Dobbelaere, zuster van ons bestuurslid Nadine en 

echtgenote van Dominee Samuel Verhaeghe. Oprechte deelneming aan haar familie en veel sterkte. 

 

Agenda : 

- Op vrijdag 22 april vanaf 19 uur: kaas- en wijnavond 

Zaal : Cafetaria LDC Welzijnshuis – Sluisvaartstraat 17 – 8430 Middelkerke 

Plaatsen beperkt! 

Prijs: 15 € (inbegrepen 1 glas wijn of bier). Reserveren voor 18 april (0474-289.300 of belgisaan@skynet.be).  

                    
- Zondag 29 mei : “Couleur in Park”, Normandpark Middelkerke  
- Maandag 15 augustus : Oogstfeesten Leffinge 
- Zaterdag en zondag 17 & 18 september : Landbouwweekend, Zeedijk Middelkerke 

- zaterdag 15 oktober  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.                           
Prijs 28 € (kinderen 14 €).  

Reserveren op voorhand door storting met vermelding Thais of koud buffet (voor 8 oktober)  

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

Iedereen welkom! 
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Nieuws over de werking van Belgisaan in deze Coronatijden : 

Onze Thaise vrijwillige medewerkster Jirawan heeft ervoor gezorgd dat alle gesteunde scholieren van Belgisaan hun 

studiebeurs kregen. Zij is in de verschillende scholen geweest voor de opvolging van de scholieren en de 

uitbetalingen van de studiebeurzen. Wij volgden de werking op via video-Messenger 

      
 

  
 

  
 

  
 

  



 

 
 

  
 

    
 

Allerlei : 

In oktober 2021 organiseerden de 

leerlingen van het 6de leerjaar van 

de gemeenteschool Slijpertje uit 

Slijpe een tea-room namiddag. De 

opbrengst gaat naar de studiebeurs 

van een scholier in Thailand. 

Proficiat! 
  

 

 

Jarenlange kreeg de Thaise studente Naharutai een studiebeurs van de leerlingen van 

het 6de leerjaar van de gemeenteschool Slijpertje. Ze is nu afgestudeerd en is zeer 

dankbaar voor de hulp. Dankzij haar diploma van het middelbaar staan de deuren open 

voor een betere toekomst. De leerlingen kregen een dankgetuigschrift voor hun hulp.  

 

 



Voorbije activiteiten : 

Op zondag 5 september waren wij aanwezig met een stand op de Verenigingsbeurs in Middelkerke (foto’s 1 & 2) 

Landbouwweekend was op zaterdag 18 en zondag 19 september op de Zeedijk in Middelkerke (foto’s 3 & 4) 

Op 9 oktober 2021 hadden wij onze jaarlijkse Belgisaan Happening in Middelkerke. De talrijke aanwezigen 

genoten van een heerlijk Thais en koud buffet met muzikale animatie door DJ Gwentje en Jachtkorenensemble 

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

     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

     


