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Hartelijk dank ook aan onze sponsors: 
met jullie hulp zijn we erin geslaagd om de 
activiteiten zo goedkoop mogelijk te houden 
(of soms zelfs gratis!).  We hopen dan ook 
op jullie steun te mogen rekenen in het 
komende jaar. 

Aan iedereen een schitterende zomer 
toegewenst en we zien mekaar graag terug 
in september (of vroeger op de voetbal) voor 
het Openingsfeest! Maar eerst hopen we het 
jaar feestelijk af te sluiten met jullie op een 
spetterend Eindfeest.
 

Beste VLIS vrienden,

Juni?  Nu al?  Verdorie, dit jaar is razendsnel 
voorbij gegaan.  Time goes fast when you are 
having fun! Toen ik in juni 2017 officieel de 
fakkel als voorzitter overnam van Hans, dacht ik: 
wow, waar heb ik me nu weer in gegooid…

Vandaag, een jaar en meer dan 40 geslaagde 
VLIS activiteiten later EN een nieuwe VLIS-look 
mogen we wel zeggen dat het goed is geweest. 
Eten, drinken, feestjes, cultuur, sport… voor elk 
wat wils.

Maar zonder mijn team van Incredibles, stuk 
voor stuk supergemotiveerde, lieve mensen zou 
het niet gelukt zijn, dat is zeker!  Dus Astrid D., 
Astrid S, Conny, Catharina, Fran, Hans, Jean-
Daniel, Mieke, Karolien en Lisa: dankjewel!!

Om een fantastisch jaar in grandeur te laten 
eindigen, gaan we nog maar eens een super 
feestje bouwen in de tuin van het Consulaat. 
Gin-Tonic bar en een Belgisch supertalent als DJ 
… inclusief!

En daarna is het tijd voor voetbal… veel voetbal! 
Alle matchen van onze Rode Duivels zullen 
uitgezonden worden bij zowel Chez Jefke als 
Café des Stagiaires in Found 158.  Een groot 
scherm in het midden van “de put” zal ervoor 
zorgen dat niemand ook maar een seconde van 
het voetbal plezier moet missen.  En als je in 
gepaste outfit onze Duivels komt aanmoedigen, 
dan kan je heel de avond genieten van happy 
hour. 

Alex 

Voorwoord
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Agenda
 

VLIS Koffie
@ Sculpture park

9
VLIS Eindfeest

/ 06
MAANDAG18

Voetbal 
België vs Panama

/ 12
MAANDAG27

Inschrijven kan op www.vlis.be  

/ 06
ZATERDAG

Algemene 
Ledenvergadering

/ 06
VRIJDAG15

/ 06
ZATERDAG23

Voetbal 
België vs Tunesië / 06

VRIJDAG29
Voetbal 

België vs UK

http://www.vlis.be
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Terugblik events mei 
In mei hebben onze eigen VLISers genoten van een potje voetbal.  Verder werd er lekker gegeten en 
gedronken op de VLIS Mystery Lunch en de maandelijkse Belgian Night. 
Ten slotte hebben onze leden een stukje van Shanghai beter leren kennen dankzij de fietstour. 

Fietstour

VLIS Lunch
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VLIS voetbal

Belgian Night
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Zomeractiviteiten in Shanghai

Het is weer zover! De zomer komt eraan. En als expats in Shanghai weten we wat dit betekent: een zeer
warme periode. Gelukkig biedt de zomer in Shanghai ontelbare leuke activiteiten. We hebben alvast een
aantal ideeën om met jullie te delen.

Buitenzwembaden
Vergeet even de warmte door een duikje te nemen in een van de vele zwembaden in Shanghai! Een
leuke dag gegarandeerd voor jou en je kinderen. Of om gewoon met je vrienden af te koelen!
Hier zijn een aantal locaties:

Sofitel Shanghai Sheshan Oriental
4.400 vierkante meter kristalblauw zwemgebied met een strand en rijen ligstoelen, bars, palmbomen en faux-
mediterrane architectuur.

Mandarine City Pool
Dit buitenzwembad is gelegen in een wooncomplex. De prijs is 100 RMB voor volwassenen; 60 RMB voor 
kinderen.

Grand Plaza Club House
Het zwembad van het Grand Plaza Club House, ook bekend als de ‘Maya-pool’, bevindt zich op dezelfde 
locatie als het Mexicaanse restaurant Maya. Het is een van de meest populaire buitenzwembaden in de 
Former French Concession. Toegang is 100 RMB ma-vr; 150 RMB Zat-Zon.

Shimao Riviera Garden
Het Shimao Riviera Garden-zwembad maakt deel uit van een chique wooncomplex in Pudong. Elke zomer  is 
het behoorlijk druk met gezinnen op avonden en in het weekend. Toegang is 200 RMB voor volwassenen; 100 
RMB voor kinderen.

Oriental Sports Center
Het grote buitenzwembad van het Oriental Sports Center (aan de overkant van het grote binnenzwembad) is 
de plek voor serieuze zwemmers die op zoek zijn naar een paar echte baantjes onder de zon. Toegang vanaf 
20 RMB voor volwassenen; vanaf 15 RMB voor kinderen.

http://www.smartshanghai.com/venue/5530/Sofitel_Shanghai_Sheshan_Oriental
http://www.smartshanghai.com/venue/3995/Mandarin_City_Pool_shanghai
http://www.smartshanghai.com/venue/5707/Shanghai_Grand_Plaza
http://www.smartshanghai.com/venue/5637/Shimao_Riviera_Garden
http://www.smartshanghai.com/venue/9733/shanghai_oriental_sports_center
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Rooftop bars
Geniet van een lekkere cocktail met uitzicht op de Bund, French Concession of Lujiazui.

Flair
Op de 58e verdieping van het Ritz-Carlton Pudong kan je genieten van een van de meest indrukwekkende 
uitzichten in de stad.
Zoals vele bars aan de Bund zijn de prijzen aan de hogere kant, maar dat is het uitzicht wel waard.

VUE bar
Vue Bar biedt niet alleen cocktails aan en een lange lijst van andere 
drankjes, maar je kan zelfs genieten van het uitzicht in een bubbelbad 
dat zich bevindt in het midden van de bar.

POP bar
Geniet van een drankje in deze zomerse bar met uitzicht op Lujiazui.

Kartel
Het Kartel-terras biedt een uitzicht op Shanghai, niet Lujiazui of the 
Bund, maar op de French Concession.

Mayita
Met palmbomen, goede vibes en een aantal geweldige happy hour-
aanbiedingen voor bieren en cocktails is Mayita’s dakterras een 
geweldige plek om te ontspannen met een Margarita of twee.

Late-night picknicks in een van deze 24-hour parken: 

Zhongshan Park in Changning district.
Xujiahui Park in Xuhui district.
Jiaotong University Park in Xuhui district.
Xiangyang Park in Xuhui district.

Changfeng Park is ook een leuke locatie om ‘s ochtends rustig rond te peddelen in een van de bootjes.

BBQ in het park

Gucun park
Dit park is gelegen in een bos en heeft 40 tenten beschikbaar gesteld met barbecue materiaal. Je kan je eigen 
ingrediënten meenemen of daar in de buurt alles kopen wat je nodig hebt. Er is vlakbij namelijk een winkel 
waar je vlees-, vis- en groentespiesjes kan kopen. Toegang kost 20 RMB; 150-480 RMB barbecue verhuur voor 
twee uur.

http://www.smartshanghai.com/venue/5577/Flair
http://www.smartshanghai.com/venue/3230/Vue_bar_-_Hyatt_on_the_Bund_shanghai
http://www.smartshanghai.com/venue/12727/pop_bar
http://www.smartshanghai.com/venue/6564/Kartel
http://www.smartshanghai.com/venue/11160/mayita
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Astrid Soetanto

Sculpture park  
Het park heeft naast de barbecue putten ook een prachtig meer met een strand. Je bent iets verder van het 
centrum waardoor je kan genieten van de rust en stilte. Je kan je eigen eten meenemen. De toegangsprijs is 
100 RMB; 80 RMB voor de verhuur van de barbecue putten. 

Gongqing forest park 
Dit park is een van de groenste parken in Shanghai. Net als de andere parken vermeld in dit artikel kan je een 
bbq put huren (hout en houtskool inbegrepen) en kan je je eigen eten meenemen. De toegangsprijs is 15 RMB 
en 100-180 RMB voor de BBQ huur van twee uur. 

Andere ideeën

- Musea: Hou het lekker fris met binnenactiviteiten zoals een museum bezoeken. Hier is een lijst met de beste 
musea in Shanghai.

- Bath house: het Koreaanse badhuis New Star heeft niet alleen een groot bad op verschillende 
temperaturen, maar ook een kleine iglo-achtige ijskamer met temperaturen tot -10 graden Celsius. 
Er is ook een bioscoop, een nagelsalon, een groot restaurant en meer indoor entertainment om je 
bezig te houden.

- Sport: Blijf fit in Shanghai met FitFam. Ze bieden gratis indoor en outdoor sessies (volg FitFam 
Shanghai op WeChat om het schema te zien). Daarnaast kan je ook indoor ijsschaatsen in All Star 
Skating Club

- Shopping: zoek de koele ruimtes op en ga shoppen in K11 Art mall, IAPM, Cloud Nine of Super 
Brand Mall.

http://www.timeoutshanghai.com/features/Things_to_Do-Around_Town/7519/Shanghais-best-museums.html
http://www.timeoutshanghai.com/features/Things_to_Do-Around_Town/7519/Shanghais-best-museums.html
http://www.smartshanghai.com/search/?query=new+star
http://www.timeoutshanghai.com/venue/Around_Town-Ice_rinks/41579/All-Star-Skating-Club.html
http://www.timeoutshanghai.com/venue/Around_Town-Ice_rinks/41579/All-Star-Skating-Club.html
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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!

Kan ik reserveren? 

wǒ yào yùdìng

我要预订

Chinese massage

zhōngshì tuīná

full body massage

quánshēn ànmó/ quánshēn tuīná

全身按摩/全身推拿

olie massage

jīngyóuànmó/ yóuyāpíjiǔ

精油按摩/油压

voetmassage

zúliáo/ zúdǐ ànmó

足疗/足底按摩

中式推拿

Een massage krijgen

voetbad

zúyù

足浴

harder

zhòngyìdiǎn

重一点

     zachter

qīngyìdiǎn

dat doet pijn 

tàitòngle

太痛了

Daar is het pijnlijk, masseer daar een beetje meer aub 

zhèlǐ hěn suān nǐduō ànyíxià

这里很酸，你多按一下

Mijn.... doet pijn

wǒde___hěnsuān

我的___很酸

轻一点

middel/ rug/ nek/ schouders/hoofd 

腰 / 背/ 脖子/ 肩膀/ 头
yāo/ bèi/ bózi/ jiānbǎng/ tóu
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Shanghai Nieuwtjes

Tegen 2020 zal Shanghai 470 km aan bovengrondse kabels 
verwijderen
Sommige mensen vinden de kabels in Shanghai artistiek, anderen weer rommelig. Hoe dan ook heeft de 
commissie van Shanghai Housing and Urban-Rural Development beslist dat de kabels weg moeten. 

Ze zijn van plan om tegen 2020 470km aan kabels te verwijderen, volgens SHINE, de grootste Engelstalige 
krant in Oost-China, mogelijk gemaakt door Shanghai Daily.

Ondertussen is er al werk gemaakt van het verwijderen van 20 km kabels rond de stad in districten zoals 
Jing’an en Hongkou. De reden voor het opruimen, is om zowel de veiligheid als de esthetiek te verbeteren.

Het plan is om de bovengrondse kabels te vervangen door ondergrondse. Dit is in de afgelopen drie decennia 
eerder geprobeerd, maar is meermaals verijdeld door eigendomsproblemen en beperkte ruimte.

Openingsdatum Shanghai Haichang Ocean Park 
bekendgemaakt
Sommigen zeggen dat binnen 80 jaar Shanghai 
zal overstromen en een oceaanstad zal worden, 
maar binnenkort kunnen we al écht rondlopen in 
een oceaanstad. Want op 28 september opent het 
Shanghai Haichang Ocean Park (SHOP). Het park 
wordt ook wel Shanghai Polar Ocean World genoemd, 
of gewoon Shanghai Ocean Park. SPOW en SOP zijn 
beide geweldige afkortingen, maar het lijkt erop dat 
SHOP de definitieve naam is.

SHOP wordt momenteel gebouwd aan de oevers van 
Pudong’s Dishui-meer in Lingang New City, op slechts 
30 minuten van Disneyland. Het park zal 300.000 vierkante meter groot zijn met vier interactieve programma’s 
met zeedieren, drie theaters, zes paviljoenen, een achtbaan en de langste Spinning Rapids Ride in de wereld.

Haichang Ocean Park Holdings zegt dat het park de meeste zeediersoorten ter wereld zal hebben. 
Vergeleken met Disneyland zullen hun ticketprijzen 30 tot 40 procent lager liggen. Ze verwachten 5 miljoen 
gasten per jaar. 

Naast dit park plant de holding ook de bouw van ‘s werelds grootste planetarium en een skiresort.
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Humor

Dit logo komt me bekend voor... jullie ook? 

Een kijkje in het examencenter voor de 
Kunstacademie in China
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VLIS Eindfeest

We sluiten graag, samen met jou, het VLIS-jaar in schoonheid af met een 
niet te missen zomerfeest.

Afspraak zaterdag 9 juni in de prachtige tuin van het Belgisch consulaat. 
Om de tuin alle eer aan te doen, is het thema “Bar Botanique”. Haal die 
bloemenprint-kledij dus al maar boven!

We voorzien niet alleen lekker eten en drinken (er is zelfs een Gin & Tonic-
bar!), maar ook o.m. kinderanimatie en een DJ (het Belgisch opkomend 
talent DJ SIMONKID). Een ideale afsluiter vóór de meesten onder jullie 
weer uitvliegen.

Locatie: Consulaat - Generaal België
127 Wuyi Lu

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 8 juni

Datum:
9 juni 2018

Tijd:
16:00 - 20:00  

Prijs:
leden: 300 RMB
niet-lid: 400 RMB

lid (kind) : 100 RMB
niet lid: 150 RMB
5 jaar of jonger: gratis

Belangrijk: 
- deuren gaan open om 16u 
en sluiten 16.20u
- paspoort van hele familie 
meenemen
-  bij slecht weer is een 
binnenlocatie voorzien. Dit 
wordt 2 dagen van tevoren 
meegedeeld

Event Details

Evenementen

https://www.eventbank.cn/event/16625/?pk_campaign=widget-event-list
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Voetbal: België - Panama

Ook in Shanghai wordt er gesupporterd voor onze Rode Duivels! De 3 
matchen van de voorrondes kijken we samen in Found 158.

In ‘de put’ staan er enkele grote schermen opgesteld. Ideaal om de match 
te volgen.

Chez Jefke én Café des Stagaires trakteren alle Belgen die in Rode Duivels-
outfit komen op happy hour!
 

Locatie: Found 158 
158 Julu Lu

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 

Datum:
18 juni 2018

Tijd:
23:00 - 1:00

Event Details

https://www.eventbank.cn/event/16626/?pk_campaign=widget-event-list
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Voetbal: België - Tunesië

Ook in Shanghai wordt er gesupporterd voor onze Rode Duivels! De 3 
matchen van de voorrondes kijken we samen in Found 158.

In ‘de put’ staan er enkele grote schermen opgesteld. Ideaal om de match 
te volgen.

Chez Jefke én Café des Stagaires trakteren alle Belgen die in Rode Duivels-
outfit komen op happy hour!
 

Locatie: Found 158
158 Julu Lu

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 

Datum:
23 juni 2018

Tijd:
20:00 - 22:00

Event Details

https://www.eventbank.cn/event/16627/?pk_campaign=widget-event-list
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Voetbal: België - Engeland

Ook in Shanghai wordt er gesupporterd voor onze Rode Duivels! De 3 
matchen van de voorrondes kijken we samen in Found 158.

In ‘de put’ staan er enkele grote schermen opgesteld. Ideaal om de match 
te volgen.

Chez Jefke én Café des Stagaires trakteren alle Belgen die in Rode Duivels-
outfit komen op happy hour!
 

Locatie: Found 158
158 Julu Lu

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 

Datum:
29 juni 2018

Tijd:
2:00 - 4:00

Event Details

https://www.eventbank.cn/event/16628/?pk_campaign=widget-event-list
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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.

10% korting op vertoning van VLIS lidkaart

https://chezjefke.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/

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


