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September - december 2015   Nieuwsbrief 35 
Welkom bij onze 35ste editie. Belgisaan en de bevolking van Noordoost Thailand zijn u dankbaar voor uw steun. 

Voorbije activiteiten :  

In de zomer waren wij aanwezig met een stand op 3 wereldmarkten : “Feest in ’t Park” te Brugge, “Couleur aan 

Zee” te Middelkerke en “Dunia” op het strand van Oostduinkerke 

   

   

   
 

Deze zomer mochten wij de drankuitbating doen van 2 shows van de Nationale Loterij in Middelkerke tvv onze 

projecten. Dit gebeurde met een enthousiaste ploeg vrijwilligers van Belgisaan. 

    

    



Wij hebben samen met de andere projecten van het Noord-Zuid Comité van Middelkerke de drankuitbating gedaan 

tijdens het aperitiefconcert in Leffinge op 5 juli (foto 1). Belgisaan heeft op 16 mei en 15 augustus een 

rommelmarkt georganiseerd op het Marktplein in Middelkerke (foto 2). Op een weekend in juli stonden wij met 

een stand in de cenakelkerk van Westende-bad waarvoor dank aan de parochie (foto 3).  

   
 

Allerlei : 

 

Op 3 mei werd in Roeselare Lars geboren, zoontje van Davy 

Devos en Gwenni Coulier. Gwenni is in het bestuur van 

Belgisaan. Van harte proficiat ! 

 

         Op 24 juli trouwden Bart Dewulf met ons comitélid                        

        Sylvianne Kuppens in Middelkerke. Veel gelukwensen!  

 

 

 

 

Na deze zomerseizoen mochten wij, zoals jaarlijks, 

redderskledij in ontvangst nemen door Johnny Devey, 

voorzitter van IKWV en schepen van reddingsdienst. Die 

kleren worden dan gratis verdeeld in de arme wijken en 

dorpen in Noordoost Thailand. 

 

 

Agenda : 

zaterdag 19 & zondag 20 september : Landbouwweekend, Zeedijk Middelkerke 
zaterdag 7 november vanaf 12 uur : zaal De Stille Meers, Middelkerke : BELGISAAN  HAPPENING  
Keuze tussen Thais buffet of koud buffet van vlees en vis. (aperitief, soep, uitgebreid buffet, dessertbuffet).  

Aansluitend Shownamiddag met optreden van PAUL BRUNA & MIEKE D & Krin 

Prijs 28 € (kinderen 14 €). Reserveren op voorhand met vermelding Thais of koud buffet (voor 31 oktober)  
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