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Agenda

VLIS gaat gezond

/ 12
ZATERDAG01

VLIS Quiz

Inschrijven kan op www.vlis.be  

/ 11
DINSDAG

VLIS Sinterklaasfeest

/ 11
ZONDAG25

20

http://www.vlis.be


4

Terugblik – VLIS Biertasting
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Terugblik – VLIS Cultuurlunch
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Terugblik – VLIS Halloween 
Moving Dinner
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VLIS gaat gezond

Dinsdag 20 november organiseert VLIS een informatie ochtend met 
Tanja Smits over hoe gezonde voedingskeuzes te maken in Shanghai.

Gezond koken in Shanghai is niet moeilijk als je weet waar je je 
ingrediënten kan vinden en als je gezonde recepten voor handen hebt. 
Tanja leert je:

- hoe gezonde keuzes te maken in de supermarkt
- de geheimen van voedingslabels
- de beste manieren om Chinese labels te lezen
- welke verschillende supermarkten en online stores wat te bieden         
hebben.

Iedereen krijgt een boekje mee naar huis waarin haar tips staan neer 
geschreven. We sluiten deze ochtend af met een lekkere gezonde 
lunch bij VLIS-bestuurslid Tinne thuis.

Tanja Smits is een Health coach en gepassioneerd door een gezonde 
levensstijl. Ze helpt vrouwen en families op weg naar betere en 
gezondere voedingskeuzes.

Locatie: Westwood Green East, lane 55, JinFeng road, House 94, 
Minhang

Het aantal deelnemers is beperkt tot 12. Snel inschrijven dus!

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 19 november.

Datum:
20 november 2018

Tijd:
10:30 - 14:00  

Prijs:
leden: 150 RMB
niet-leden: 200 RMB

Event Details

Evenementen

http://www.vlis.be/nl/agenda/
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VLIS Sinterklaasfeest

De goede Sint reist speciaal voor alle brave VLIS-kinderen helemaal 
naar Shanghai.

 We verwelkomen hem, zijn zwarte Pieten en alle VLIS-leden - met 
of zonder kinderen - met een uitgebreide brunch op zondag 25 
november. 

Voor alle kinderen tot 12 jaar brengt de Sint een cadeautje mee. 
Warme oproep aan de ouders: bezorg ons - bij inschrijving - de naam, 
geboortedatum, geslacht, leeftijd van je kind én een kort woordje voor 
de Sint. Zo kan ook jouw kind op de schoot bij Sinterklaas.

 Gezinnen met kinderen kunnen inschrijven tot 16 november. VLIS-
leden zonder kinderen hebben tijd tot eind 20 november.

De bubbels zullen koud staan!
Locatie: Regal International East Asia Hotel, 516 Hengshan Road
(Lijn 1, metrostation Hengshan Road)

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 24 november.

Datum:
25 november 2018

Tijd:
11:30 - 14:00

Prijs:
Kind <2j: gratis
Lid 2-11j: 80 RMB
Lid vanaf 12j: 150 
RMB

Niet-lid 2-11j: 130 
RMB
Niet-lid vanaf 12j: 
200 RMB

Event Details

http://www.vlis.be/nl/agenda/
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VLIS Quiz

De VLIS-quiz is terug!

Opperkwisser en oud-VLIS voorzitter Danny Hollebeke heeft weer een 
reeks weetjes, raadsels, vraagstukken en ander moois klaargestoomd 
voor een spetterende VLIS-quiz.

Stel je team samen (3-4 personen) en toon jullie kennis.
Individuele inschrijvingen zijn ook welkom; we maken wel een team 
voor jou.

Mooie prijzen voor de top 3 teams!

We beginnen om 19:00u; bier, wijn, frisdranken en snacks worden 
voorzien.

Locatie: Regal International East Asia Hotel, 516 Hengshan Road
(Lijn 1, metrostation Hengshan Road)

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 30 november.

Datum:
1 december 2018

Tijd:
19:00 - 22:00  

Prijs:
leden: 100 RMB
niet-leden: 120 RMB

Event Details

http://www.vlis.be/nl/agenda/
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SPECIAL DEAL @ CHEZ JEFKE

Ga vrijdag 16 november langs 
bij Chez Jefke en geniet de 
volledige avond van Happy 

Hour prijzen en gratis frietjes!

Actie geldig op vertoon van je VLIS-lidkaart
Geldig op vrijdag 16 november 21u00 tot 00u00
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Spelplezier 
Zoek de 7 verschillen
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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 via de website of 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  500 RMB
Koppels  400 RMB
Singles  200 RMB
Studenten  50 RMB 

Het VLIS-lidmaatschap is geldig tot en met 14 augustus 2019.

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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Oproep

VACATURE MEDEWERKER

Wie zijn wij?
Het VLIS bestuur is een toffe, enthousiaste bende bestaande uit vrijwilligers die het leven van 
mede-Belgen in Shanghai willen entertainen.

Wat zoeken wij?
Het organiseren van verschillende activiteiten vergt veel werk en dus ook veel handen die dit 
werk willen verichten. Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen. Heb je zin om een 
bepaalde activiteit te organiseren? Wil je helpen opzetten of afbreken? Wil je je opgeven als all-
round helpende hand? Dan is dit iets voor jou!

Welk profiel zoeken we?
- Enthousiast
- Creatief
- Actief
- ...

Wat bieden we jou aan?
- Een fantastisch team
- Nieuwe vrienden
- Leuke evenementen
- Drankjes (en soms ook snacks) 
- ...

Hoe kun je je aanmelden?
Voel je je aangesproken? Aarzel dan niet om een van onze teamleden te contacteren via We-
chat of mail. 
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VLIS Sponsors


