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Boek alvast je agenda voor 9 juni, want dan 
geven we er weer een fantastische lap op 
met het Eindejaarsfeest in de tuin van het 
Consulaat… thema: Bar Botanique! 

En in juni is er ook veeeel voetbal! Meer 
details volgen later, maar als je niet kan 
wachten tot dan, neem dan contact op met 
de gloednieuwe Rode Duivels Fan Club.  Voor 
hen kan het niet snel genoeg zomer zijn!

 

Tot binnenkort!  
 

Beste VLIS vrienden,

De lange winter is achter de rug en we 
kunnen nu eindelijk genieten van aangename 
lentetemperaturen… mijn favoriete seizoen in 
Shanghai!

In april hebben we niet stilgezeten: wielrennen, 
voetbal (voor de jongste VLISers), cultuur en 
natuurlijk lekker eten en drinken. Foto’s voor 
diegene die er niet bij konden zijn, vind je op 
pag. 5.

Het sportief hoogtepunt voor deze maand is het 
VLIS voetbaltornooi op BISS Puxi.  Teams van 6 
tegen 6 spelen wedstrijden van 15 minuten.
Inschrijven kan nog via de QR code verder in 
dit magazine.  Alvast een dikke merci aan het 
Consulaat om dit evenement te sponsoren!

We gaan op de koffie bij één van onze sponsors, 
PR Home; we gaan lekker lunchen op een 
geheime locatie en we hebben ook een leuke 
fietstocht door Shanghai op het programma 
staan.

 Als je nog geen reis hebt geboekt voor de 
zomervakantie, lees dan verder op pag. 8 waar 
we “China’s Best Kept Secrets” verklappen. Ik 
heb zelf een paar van die locaties bezocht en ze 
zijn één voor één de moeite waard.  Ik vertel er 
graag meer over bij een frisse pint in Chez Jefke.

 

Alex 

Voorwoord
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Agenda
 

VLIS Koffie
@ Sculpture park

8
Koffie @ PR Home

/ 05
VRIJDAG18

Belgian Night 

/ 12
MAANDAG27

Inschrijven kan op www.vlis.be  

/ 05
DINSDAG

VLIS Voetbaltornooi

/ 05
ZATERDAG12

/ 05
DINSDAG22

Mysterie Lunch

/ 05
ZATERDAG26

Fietstour doorheen 
Shanghai

/ 06
ZATERDAG9

VLIS Eindfeest

SAVE THE DATE

http://www.vlis.be
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Terugblik voetbal kinderen

In maart hebben we een oproep gedaan naar Vlaamse kinderen om te voetballen bij 
Shanghai East-Asia Junior Elite Soccer League. Hier kunnen jullie alvast foto’s bekijken van 
onze kampioentjes. 
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Terugblik events april 
In april hebben de VLISers samen genoten van de 101ste editie van de Ronde van Vlaanderen en 
Parijs-Roubaix. De wielerliefhebbers kregen vorige maand extra aandacht. 

Verder werd er Mexicaans gegeten bij Mayita bij terrasjesweer. De maandelijkse koffie ging door op 
het dakterras van het Swatch Art Peace Hotel. Ten slotte werd de Belgian Night georganiseerd bij 
Chez Jefke, het langverwachte Belgisch biercafé in Found 158.

Ronde van Vlaanderen

Lunch Mayita
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High Tea
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9 ondergewaardeerde plekken in China

China kent een divers landschap, met de Tian Shan en de Himalaya als het hoogste gebergte ter wereld in het 
Zuidwesten, de Taklamakan- en de Gobi-woestijnen in het Noorden en de subtropische regenwouden in het 
Zuiden aan de grens met Vietnam en Laos. Met een bevolking van meer dan 1,3 miljard is het qua inwoners 
het grootste land  ter wereld en met een oppervlakte van 9.596.961 km² is het land derde qua oppervlakte 
(na Rusland en Canada).

Iedereen is bekend met de toeristische steden zoals Shanghai en Beijing, maar er zijn nog veel plekjes in 
China die het massatoerisme nog niet heeft bereikt. Laat de toeristische plekjes maar links liggen en kom nu 
te weten wat je volgende bestemming in China zal zijn! 

Kanas, Xinjiang provincie
Kanas in het Noorden van Xinjiang, is een prachtig natuurreservaat dat bestaat uit prachtige meren, rivieren, 
gletsjers, bossen en graslanden. Gelegen in Burqin County in Altay City, is het een perfecte bestemming 
voor fotografie in Xinjiang. Het meer heeft verschillende categorieën van planten en dieren. De beste tijd om 
Kanas Lake te bezoeken is van juni tot september. De kleur van Kanas Lake is zo veranderlijk dat je in één 
dag de kleur groen, grijs, wit of blauw kunt zien. Veel reizigers gaan naar Xinjiang om foto’s te maken van het 
prachtige herfstlandschap.

Rainbow Mountain, Gansu provincie
De Rainbow Mountain ligt in Linze County en Sunan 
County en is ongeveer 410 vierkante kilometer groot. 
De kleurrijke heuvels zelf zijn ongeveer 40 vierkante 
kilometer groot. Het gebied bestaat uit honderden rode 
en roodbruine heuvels. De speciale landvorm bestaat uit 
rood grind, zandsteen en modderstenen. De beste tijd om 
het gebied te bezoeken is van juni tot september.

Changbai Mountain
Changbai Mountain ligt in het Zuidoostelijke deel van 
Jilin City, nabij de grens van China en Noord-Korea. De 
naam van de berg betekent “altijd wit”. Dit wijst op de 
sneeuw en puimstenen op de toppen van het gebergte. 
Changbai is een slapende vulkaan met zeldzame dieren, 
weelderige bossen, heldere meren en borrelende 
warmwaterbronnen. Het mooiste meer is Tian Chi (of 
Heavenly Lake), het diepste meer in China.
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Namcha Barwa, Tibet 
Namcha Barwa, met een hoogte van 7.7 meter boven zeeniveau, is de hoogste berg in Nyingchi, Tibet en 
behoort tot het 28e hoogste gebergte ter wereld. Het is ook de heilige berg van Bonismo, de oudste vorm 
van het Tibetaans boeddhisme. In 2005 werd het door de Chinese National Geography als de mooiste 
sneeuwberg in China bekroond.

In het Tibetaans betekent Namcha Barwa ‘een vlammende bliksemschicht’, ‘een lans doordringend in de 
lucht’ of ‘een uit de lucht vallende rots’. Met witte sneeuw die het hele jaar door op de bergtop rust, verbergt 
de berg zich altijd in de wolken, en geeft hem een andere naam: ‘Verlegen dame piek’.

Namtso Lake, Tibet 
Het Namtso-meer ligt in een bergachtig gebied 
ongeveer 60 kilometer ten noordwesten van de 
provincie Damxung in Lhasa en is één van de drie 
heilige meren in Tibet en het op één na grootste 
zoutmeer in China. Namtso betekent in het Tibetaans 
‘hemels meer’. Elke bezoeker van Lhasa zal ongetwijfeld 
genieten van het kristalhelder landschap.

Jiuding Mountain, Sichuan Province
Jiuding Shan is een berg in Sichuan, China. Het ligt in 
het Daxue-gebergte, onderdeel van een ingewikkeld 
systeem van bergketens van Westelijk Sichuan, dat 
zelf grenst aan de Oostelijke rand van het Tibetaanse 
plateau. Jiuding Shan heeft een hoogte van 4,9  meter 
boven zeeniveau.
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Astrid Soetanto

Qinghai Lake, Qinghai provincie
Het Qinghai meer is het grootste zoute meer in China 
en is historisch bekend als Koko Nor of Kuku Nor, in 
de provincie Qinghai. De namen Qinghai en Kokonor 
betekenen allebei “Blue / Teal Sea” in Mandarijns en 
Mongolisch.

Mensen beschouwden Qinghai Lake als “groen meer” of 
“sprookjesland” vanwege haar prachtige en natuurlijke 
reflectie. Qinghai Lake is een belangrijke plaats in de 
geschiedenis die de traditionele ontmoetingsplaats is 
geweest tussen Mongoolse en Tibetaanse samenlevingen.

Bovendien passen tempels en andere bijgebouwen goed bij het meer en de heuvel en op de top van de 
heuvel kan het panorama van het Qinghaimeer niet over het hoofd worden gezien.

Rime Island, Jilin Provincie
Rime Island ligt in Wulajie, een klein stadje in het 
Noorden van Jilin, en is een klein eiland aan de rivier 
Songhua. Het is een van de bekendste pittoreske plekjes 
in China met een prachtig landschap. Het staat bekend 
als ‘China’s Top Four Natural Wonders’.

Rime staat in de volksmond bekend als vorstbloemen 
of met bomen die omrand zijn door ijs. Het verschijnt 
alleen in de winter bij zeer lage temperatuur. In de 
winter zijn de vreemd gevormde treurwilgen langs de rivieroevers op Rime Island gekleed in puur wit. Van 
een afstand zien de bevroren bloemen eruit als witte wolkjes. 

Seda Larong Wuming Buddhist Institute, 
Sichuan Provincie
Het Seda Larong Wuming Buddhist Institute 
in de Larung vallei is opgericht in 1980. Het is 
het grootste centrum voor de studie van het 
Tibetaanse Boeddhisme ter wereld en er wonen 
momenteel ongeveer 40.000 mensen. 

De duizenden rode huisjes zijn opgestapeld 
op elkaar. De huisjes worden bewoond door 
boeddhistische monniken en nonnen op ongeveer 
4000 meter boven zeeniveau.
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Zoekertjes en Tips

Ben je op zoek naar een job of appartement? Hulp nodig voor Chinese taallessen? 
Wil je graag de Vlaamse community bereiken? 

Voeg ons toe op WeChat via ‘VlamingeninShanghai’ of stuur een mailtje naar  
astrid_soetanto@hotmail.com voor meer informatie!

Mag ik het drankmenu zien? 

gěi wǒ kànyíxià jiǔdān

给我看一下酒单。

Is er een Happy Hour?

nǐmen yǒuméiyǒu huānlèshíguāng

Wat zijn de specialiteiten? 

zhèli de tèsè shì shénme?

这里的特色是什么？

Mag ik nog een pintje?

zài lái yìpíng píjiǔ

(再) 来一瓶 啤酒

Carlsberg

jiāshìbó

嘉士伯

你们有没有欢乐时光？

Handige zinnen in een bar

bier van de tap

shēngpí

生啤

Cocktail

jīwěijiǔ

鸡尾酒

Gin and Tonic

jīntānglì

Cuba Libre

gǔbāzìyóu

古巴自由

Whiskey Sour 

wēishìjìsuān

威士忌酸

Mojito / Margarita 

mòjíduō / mǎgélìtè

莫吉多/ 玛格丽特

金汤力

Martini

马天尼
mǎtiānní
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Shanghai Nieuwtjes

Nieuwe Didi met opties voor openbaar vervoer
De bekende taxi-app Didi heeft sinds kort een nieuwe 
optie. 
Niet alleen kan je taxi’s bestellen, maar vanaf nu 
geeft Didi je ook aan welke andere vervoersmiddelen 
beschikbaar zijn op je route. Ideaal om de kosten te 
drukken in het dure Shanghai. Daarnaast toont de app 
ook de meest efficiënte route om van je huidige locatie 
naar je eindpunt te gaan. 

Met deze update zal Didi verschillende routes 
aanbieden. Je weet in een mum van tijd hoelang het 
duurt om bij je bestemming te komen en hoeveel het 
je zal kosten. Let wel op dat deze routes vaak meerdere 
transportmiddelen zullen aanbevelen op 1 route, zoals 
de fiets nemen, metro of een gedeelde auto. 
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Registratie bij het politiebureau 
Het is algemeen bekend dat inwoners in Shanghai zich altijd moeten inschrijven wanneer ze verhuizen naar 
een nieuwe plek. Wat niet iedereen weet, is dat volgens de immigratiewetgeving elke buitenlander zich bij het 
politiebureau moeten registreren binnen de 24u bij aankomst in China, ongeacht welk visum zij hebben. 

Daarnaast moet elke expat met een resident permit : 
 - zich registreren binnen de 24u na ontvangst van de resident permit
 - opnieuw registreren als je een nieuw paspoort hebt 
 - altijd bij de lokale politie registeren wanneer je verhuist

Als je bezoek krijgt, raden we je ook ten zeerste aan om hen te registeren. Er zijn veel mensen die een 
bezoekje hebben gehad van de politie, omdat ze niet zijn geregistreerd. Als je in een hotel of een serviced 
apartment  verblijft, wordt dit voor je gedaan. Maar als je bij een privé eigendom woont, draag je zelf de 
verantwoordelijkheid om je te registreren. 

Eenmaal je huisvesting hebt gevonden, raden we je aan om met je agentschap of huiseigenaar de registratie 
bij het politiekantoor te doen. 

Nodige documenten: 
 - origineel paspoort en kopie 
 - kopie visa pagina 
 - originele huurovereenkomst en kopie 
 - kopie van huiscertificaat
 - kopie huiseigenaar identificatie

Boetes voor niet registreren variëren tussen CNY 500 - CNY 2000 en er is ook de mogelijkheid dat deze boete 
gelinkt zal zijn aan je visum of toekomstige visum. Deze regels zijn geldig voor Shanghai en regels variëren van 
stad tot stad.

Astrid Soetanto
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Humor

een lieve manier om te zeggen dat je niet op het gras 
mag lopen.. 

Als je op zoek bent naar een 
aangename schok moet je hier zijn! 
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VLIS Koffie @ PR Home

Kom deze maand gezellig op de koffie in de living van PR Home. Je voelt 
je er meteen thuis in een van hun huiselijke settings. Een leuke babbel bij 
een kopje koffie en een koekje, wat meer moet er nog zijn?

Locatie: PR Home
3F Bldg 8, 1 Yanjia Qiao

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 7 mei

Datum:
8 mei 2018

Tijd:
10:00 - 12:00  

Prijs:
gratis

Event Details

Evenementen

https://www.eventbank.cn/event/16005/?pk_campaign=widget-event-list
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VLIS Voetbaltornooi

In aanloop naar het WK brengt VLIS voetballend België in Shanghai samen 
voor een voetbaltornooi.

Afspraak zaterdag 12 mei op het kunstgrasveld van de BISS (Britse school 
in Minhang). We spelen korte matchen van 15 minuten - 6 tegen 6.
Iedereen kan zich inschrijven, individueel of per ploeg, via de WeChat 
groep VLIS Voetbaltornooi 12 05.

Met dank aan het Belgisch consulaat voor de sponsoring!
 

Locatie: British International School Puxi
111 Jinguang Road, HuaCao, Minhang

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 11 mei

Datum:
12 mei 2018

Tijd:
13:00 - 18:00

Prijs:
50 RMB

Inbegrepen:

- deelname aan het 
tornooi
- sportdranken en fris-
dranken
- sportvoeding
- kleine snack
- verrassing voor alle 
deelnemers
- gratis vat in THE MONK, 
café vlakbij school, voor 
de nabespreking

Event Details

https://www.eventbank.cn/event/15956/?pk_campaign=widget-event-list
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Elke derde vrijdag van de maand zijn we aan de toog van een bar in 
Shanghai te vinden. Een ideale gelegenheid om in gezelschap van andere 
Vlamingen te genieten van een fris getapte pint in de ene hand en een 
lekkere versnapering in de andere. 

De formule is gekend: een gezellige avond voor alle Vlamingen en 
vrienden, speciale prijzen en gratis versnaperingen voor de VLIS-leden.

Locatie: Chef Jefke
Julu lu 158 

Belgian Night

Datum:
18 mei 2018

Tijd:
21:00

Prijs:
Gratis

Event Details
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VLIS Mystery Lunch

Veel kunnen we er niet over vertellen...want dan is het geen mysterie meer 
natuurlijk. Maar fun wordt het sowieso! Geef ons je vertrouwen voor een 
verrassend lunchavontuurtje en kom naar onze TASTE-IN het onbekende.

 
Locatie: Dat wordt een verrassing! 

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 21 mei

Datum:
22 mei 2018

Tijd:
12:00 - 14:00

Prijs:
Leden:  150 CNY
Niet-leden: 200 CNY

Event Details

https://www.eventbank.cn/event/15957/?pk_campaign=widget-event-list
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Fietstour doorheen Shanghai

Altijd al eens zin gehad om Shanghai per fiets te verkennen? Dat kan! Met 
een gehuurde of eigen fiets, verkennen we een parcours van eigenzinnige 
steegjes en buurten. Tussendoor nemen we een kleine break en wie een 
hongertje zou gekregen hebben kan na de fietstour genieten van een diner 
in Solo (niet inbegrepen in de prijs).

 

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 25 mei

 200

Datum:
26 mei 2018

Tijd:
15:00 - 19:30

Prijs:
met huur van fiets: 200 CNY
met eigen fiets: 150 CNY

Inbegrepen: 
- Engelssprekende gids & 
technicus,
- fiets en helm
- verzekering
- ferrytickets 
- water.

Event Details

https://www.eventbank.cn/event/15958/?pk_campaign=widget-event-list
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VLIS Partner Mededeling
Beste zoon of dochter van je vader,

Heb je al lentekriebels? Kun je niet stilzitten? Zit je te wiebelen in de schoolbanken? Wil je eigenlijk rennen, 
vliegen, met water knoeien en onbeperkt ijsjes eten? Heb je dat, dan heb jij vast ook zin in het:

VADER - KIND KAMPEER WEEKEND 2018

Voor alle Nederlandse en Belgische kinderen vanaf groep 1 (5 jaar) tot groep 8 en hun vaders.  
Zet het in je agenda en in die van je pa want het wordt groot feest op:  5 en 6 mei 

We gaan dit jaar onze tenten opzetten op een fantastische locatie aan het Dian Shan Lake, met prima 
voorzieningen:  The Shanghai Yachtclub,  www.syclub.net  

Ook dit jaar gaan we weer allemaal knotsgekke spelletjes en dingen doen zoals van zeephellingen glijden, 
vaders met waterpistolen nat schieten, lampionnen laten vliegen in de nacht, barbecueën, luchtkussens, 
marshmallows roosteren bij een kampvuur en tussendoor lekker ijs eten! 

Dusssss......als je mee wilt, moet je nu wel even goed opletten...

Stap 1
Voordat je mee mag, moet je eerst je ouders overtuigen, waarbij die vaak eerst uitgebreid met elkaar gaan 
overleggen. Je vader is meestal het probleem niet, want die wil vast wel. Moeders overtuigen is vaak lastiger, 
want die houden niet van kinderen die kort slapen, vies worden en veel ijsjes eten. Zelfs al is het voor een 
weekendje en ze er niet eens bij mogen zijn...
Dus om je moeder te overtuigen, kunnen je zeggen dat je samen met de andere, erg verstandige vaders, een 
nachtje gaan kamperen, een tent leert op te zetten, buitenspelletjes doet, netjes je tandenpoetst, dat het 
allemaal erg goed voor je Nederlands is en dat jullie bovendien aan het eind alles weer netjes opruimen. 
En dat alles zonder hulp van andere moeders, ayi’s of chauffeurs enzo. 
Oja, let op dit is een goeie... “Mam, er zijn geen TV’s of iPads hoor!’

Stap 2:
Meld je aan door een WeChat te sturen naar Sjoerd (WeChat ID: sjoerddrost). Vervolgens krijg je een 
bevestiging en zal overige communicatie je vaders kant opkomen. 

Stap 3:
Hoeveel kost dit knotsgekke vader-kind weekend?
 
Dat valt reuze mee, want voor jou is het RMB 450. 
Voor je vader is het RMB 750
Bij aankomst kan hij dit aan vader Martijn Snip geven, want die gaat over de centen.

De vaders van het vader-kind weekend 2018

Sjoerd Drost
Albert Scholte
Frederik Blokzijl
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VLIS Kortingen
Eén van de voordelen van VLIS-lid is dat je kunt profiteren van onze 
samenwerking met verschillende organisaties in Shanghai. Hieronder 
vind je een lijst met alle deals die op dit moment lopen dus profiteer er 
snel van! Vergeet niet  je ledenkaart mee te nemen om in aanmerking te 
komen voor de deals.

Geniet van een uur langer Happy Hour 
voor VLIS-leden bij CDS Wuding Lu 

https://www.cafestagiaires.com/ 

10% korting op catering voor Belgische 
bedrijven of bedrijven met een link met België. 

Alleen geldig voor VLIS-leden.

http://mrwafflegroup.com/

10% korting op Chinese lessen en deelname 
aan culturele activiteiten

https://www.hutong-school.com/

5 euro refund met promo code “VLIS”
https://zapptax.com/

https://www.cafestagiaires.com/
http://mrwafflegroup.com/
https://www.hutong-school.com/
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Lidmaatschap
Wil je VLIS-lid worden?

Je lidmaatschap geeft je niet alleen een voordelig tarief voor al onze VLIS-activiteiten, maar je krijgt 
ook een korting van 10% op food bij onze sponsor Belgian Delight (50% op donderdagavond) en 
voordelige tarieven op de bieren tijdens de Belgian Night.

Je kan het lidgeld betalen op een VLIS-activiteit naar keuze. Stuur een mailtje naar nihao@vlis.be en 
registreer je vooraf op www.vlis.be zodat we al over je gegevens beschikken.

De tarieven voor het VLIS-jaar 2018-2019 zijn:
Families  300 RMB
Koppels  200 RMB
Singles   100 RMB
Studenten  50 RMB 

Het VLIS-lidmaatschap is geldig tot en met augustus 2018.

Inschrijving
VLIS-activiteiten worden op de website kalender geplaatst, uitgestuurd per mail aan geregistreerde 
leden en in het VLIS-magazine gepubliceerd. Reservaties zijn in volgorde van inschrijving. Gelieve 
naam, lidnummer en gsm-nummer doorgeven bij inschrijving. E-mails worden beantwoord om 
inschrijving te bevestigen. De kosten voor de activiteit worden aangerekend bij het begin van de 
activiteit, tenzij anders vermeld in de uitnodiging.

Annulering
Mocht je om een of andere reden het event niet kunnen bijwonen waarvoor je ingeschreven hebt, 
laat het ons onmiddellijk weten. Als je annuleert voor de datum van uiterlijke inschrijving zijn hier 
geen kosten aan verbonden. Als dit later gebeurt kan het zijn dat de kosten van het event toch in 
rekening gebracht worden, zelfs al kan je niet aanwezig zijn.

Schadeloosstelling
Deelname aan VLIS-activiteiten is op eigen risico. VLIS kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor verlies, schade of letsel aan personen of (hun) goederen. Bij inschrijving voor een activiteit 
wordt automatisch aanvaard dat “personen die deelnemen aan VLIS-activiteiten dit doen op eigen 
initiatief, eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving voor een activiteit wordt VLIS 
ontslaan van alle mogelijke claims, eisen, acties ten gevolge van mogelijke verwondingen of schade 
aan personen en/of hun eigendommen die mogelijk zouden kunnen optreden tijdens (of onderweg 
van en naar) een VLIS-activiteit.”

http://www.VLIS.be
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VLIS Sponsors


