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Welkom bij onze 50ste editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun.   

  

Agenda : 

- zaterdag 26 september :  

BELGISAAN  HAPPENING! 
Uitzonderlijk dit jaar wegens Corona : AFHAALSCHOTELS! 

Thaise soep 
 

Keuze tussen 3 Thaise gerechten (350 gr pp + rijst) 
Thaise groene curry met kip of Thaise rode curry met rundsvlees of zoetzuur met kip 

 

Dessert 
 

Af te halen op 26 september tussen 11u30 en 13u30 in Middelkerke :  
Zaal De Stille Meers, Sluisvaartstraat 19 of Barmuda, Zeedijk 164 
Prijs 16 €  

Bestellen verplicht voor 20 september met vermelding keuze hoofdschotel en afhaalplaats 
0474/289.300  – belgisaan@skynet.be   IBAN BE10 0013 6498 4404      

 

   

- Op vrijdag 23 oktober vanaf 19 uur: kaas- en wijnavond (onder voorbehoud) 

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

Prijs: 15 € (inbegrepen 1 glas wijn of bier). Reserveren voor 17 oktober (0474-289.300 of belgisaan@skynet.be).  

                    
 

Allerlei : 

- Op 18 juni 2020 overleed E.H. Luc Bourgeois. Hij werd pastoor in Wilskerke in 1987. Hij was 

medeoprichter van Belgisaan samen met Jan Hosten, Arno Van Heyste, Willy Pauwels, wijlen 

Lucien Stevens en Emmanuel Colyn. Onze innige deelneming aan de familie. 

 

- Wij wensen ons bestuurslid Ronny Devriendt veel beterschap : hij werd zwaar ziek door Corona en verbleef 8 

weken in A.Z. Damiaan in Oostende. Zijn revalidatie is volop bezig. 

 

- De leerlingen van het 6de leerjaar van Slijpertje (gemeenteschool van Slijpe) 

overhandigden het geld voor de studiebeurs van hun Thaise scholier Naharutai (zie 

foto).   

De leerlingen van het 6de leerjaar van Sint-Lutgardisschool Westende steunen vanaf 

dit jaar een nieuwe scholier (Waraporn) daar Onpreya afgestudeerd is. 
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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, de uitbetalingen 

en het selecteren van de nieuwe gesteunde scholieren. 

  
Wij volgden de werking op langs video-messenger 

  
 

  
 

   
 

   
 

   


