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Wie nog geen lid is, kan dat nog steeds 
worden. Aangepaste prijzen voor de 
verschillende groepen staan vermeld 
op pag 14. Naast leden-prijzen voor 
de verschillende activiteiten kan je ook 
genieten van korting bij verschillende 
sponsors.  

In naam van het VLIS bestuur wens ik 
jullie allemaal een prettig eindejaar, in 
Shanghai, in Belgie of in warmere oorden 
en we kijken er naar uit jullie te mogen 
verwelkomen op onze VLIS activiteiten in 
2019!

Alex

Beste VLIS vrienden,

We hebben er weer een druk eindejaar op 
zitten!

De Sint is op bezoek geweest (en hij had 
zijn handen vol met al die kleine & grote 
kinderen!), we hebben super gequizd, er was 
een gezellige Kerstboompluk en een gezonde 
lunch bij bestuurslid Tinne thuis.

Foto’s hiervan vind je verder in het magazine.

We gaan het nieuwe jaar starten in stijl met 
een feestje, Great Gatsby-style in Kathleen’s 
Waitan. Prachtig zicht, lekker eten en free flow 
drank. Zo hebben we het graag.

Vroegboekers worden beloond met een 
speciale korting! Spread the love!

Reserveer ook 20 januari in jullie kalender 
want dan slaan alle Beneluxers, zijnde NVS, 
VLIS, BENCHAM, DBYP, de Nederlandse 
scholen en consulaten de handen in elkaar 
voor een schaatsevent. Meer info hierover in 
onze wechat posts.

 

Alex 

Voorwoord
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Agenda

Kerstboompluk

/ 01
ZATERDAG12

VLIS Nieuwjaarsfeest

Inschrijven kan op www.vlis.be  

/ 12
VRIJDAG

Belgian Night

/ 12
VRIJDAG21

07

http://www.vlis.be
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Terugblik – 
VLIS Sinterklaasfeest
De Sint en Pieten zijn ook dit jaar weer naar Shanghai gekomen om alle brave kinderen te 
belonen met speelgoed en allerlij lekkernijen. 
Vind meer foto’s van het Sintfeest hier.

https://www.jianguoyun.com/p/DaSWPhQQrZP4BhirjowB
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Terugblik – VLIS Quiz

Een VLIS traditie terug van weggeweest. We mochten onze quizmaster Danny Hollebeke 
opnieuw verwelkomen! Heel wat teams hebben gestreden voor de overwinning. 
Proficiat aan de Flinke Flodderaars die na een spannende schiftingsronde de verdiende 
winnaars van onze VLIS Quiz 2018 zijn!
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Kerstmis in Shanghai

Sinterklaas is het land weer uit wat officieel betekent dat we die kerstversiering van onder het stof 
kunnen halen! Tijd om de gezelligste periode van het jaar in te zetten.
In Belgie worden we overladen met kerstliedjes op de radio, versiering in de straten en vrolijke wensen 
in de winkels. Hier zijn enkele tips om diezelfde sfeer naar Shanghai te brengen.

Een niet te ontbreken element tijdens Kerst: een kerstboom! Of je nu fan bent van een echte, met alle 
opkuiswerk als gevolg, of liever een exemplaar koopt die enkele jaren meegaat, je vindt het allemaal in 
Shanghai. 

Op zoek naar een klein exemplaar? Loop eens langs bij een bloemenwinkel in de buurt. De meeste 
shops bieden verschillende kleine kerstboompjes aan.
Voor de grote real-deal kerstbomen ga je best langs bij de bloemenmarkt. 
Verschillende verkopers kunnen je voorzien van een mooi 
exemplaar.

Voor zij die liever niet elk jaar op bomenjacht gaan, is er een 
ruime keuze aan valse.
Rondom Yuyuan garden vind je heel wat kleine shops die zowat 
alles wat met Kerst te maken heeft te koop aanbieden. Je vindt 
er heel wat kerstbomen, lichtjes, kerstballen en andere versiering. 
Toppunt van luiheid? Je kunt er zelfs een versierde kerstboom 
kopen! 

Kom je in dit koude weer liever niet buiten om door het bos de 
kerstbomen niet meer te zien?
Er zijn heel wat online opties om je living Kerst-klaar te maken. 
Zowel op Taobao als op Baopals vind je shops die alles hebben wat je nodig hebt. 

Eenmaal je leefomgeving glundert in lichtjes en glitters, is het tijd om de sfeer met vrienden en familie te 
delen op een gezellige kerstmarkt. 

Jing’an Christkindlmarkt
Gezelligheid troef op deze Duitse kerstmarkt. Je kunt er genieten van 
heerlijke Gluhwein, pretzels en andere lekkernijen. Je kunt er ook op 
zoek gaan naar een origineel Kerstcadeau.

Zeitgeist, 537 Haifang Road, near Xikang Road
Weekdagen: 16:00-21:00, gratis
Weekend: 12:00-21:00, 50RMB (incl. 1 Gluhwein of punch)

Jing’an Kerry Centre Christmas Market
De South Piazza wordt omgetoverd tot een heuse Kerstmarkt waar 
iedereen zich kan uitleven. Snuif de ultieme Kerstsfeer op, geniet van 
Gluhwein, warme chocolademelk en diverse lekkernijen. Geniet van de 
live muziek en ontmoet de Kerstman!

South Piazza, Jing’an Kerry Centre 
1515 Nanjing Xi Road, near Changde Road
10:00 - 22:00, gratis
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Toerist in eigen stad - Musea met kids
Lekkere eet- en drinkgelegenheden ontdekken we samen tijdens onze VLIS activiteiten. Leuke 
(toeristische) plekjes in onze stad stellen we je graag hier voor. Een maandelijks terugkerende rubriek 
waarin we interessante activiteiten om Shanghai van een andere kant te zien voorstellen.

Het is officieel winter in Shanghai. De nagelbijtende koude nodigt niet uit om het huis uit te komen. Met 
deze activiteiten kan daar weleens verandering in komen.

Natural History Museum
Een leuke plek om een namiddag met de kids in rond te dwalen. Het museum is een aaneenschakeling 
van educatief en interactief materiaal. De tour door het museum beantwoordt al je vragen over onze 
geliefde planeet en het universum.

Science and Technology Museum
In dezelfde trend kun je ook het Science and Technology Museum gaan bezoeken. Naast een groot deel 
wat ook over het ontstaan van onze wereld gaat, kun je er meer leren over technologie op verschillende 
vlakken. Een ideale plek om de kinderen in los te laten!

Shanghai Ocean Aquarium
Met meer dan 300 verschillende vissoorten is dit aquarium meer dan de moeite waard om te bezoeken. 
Het is ingedeeld per zone, gaande van China, Zuid-Amerika tot Afrika en Australie.
Fun verzekerd!
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Humor

Schoonheid in China. Alles kan!
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Kerstboompluk

VLIS viert Kerstmis in Shanghai al op vrijdag 7 december.
We spreken af rond de Kerstboom bij Catharina thuis voor een hapje, 
drankje en natuurlijk...cadeautjes!  Je brengt zelf een hapje of dessertje 
mee (je kunt in het inschrijfmenu aangeven wat je meebrengt). VLIS 
voorziet de nodige bubbels om te toasten.
 Zorg ook voor een cadeautje van ongeveer 100 RMB, want een 
pakjesronde mag natuurlijk niet ontbreken!

Locatie: 625 Taixing Road

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 6 december.

Datum:
7 december 2018

Tijd:
11:00 - 14:00  

Prijs:
leden: gratis
niet-leden: 50 RMB

Event Details

Evenementen

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

Ga vrijdag 21 december 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 21 december 21u00 tot 00u00
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Vind meer info hier.

Zaterdag 12 januari
The Great Gatsby

VLIS Nieuwjaarsfeest

https://www.eventbank.cn/event/20065/?pk_campaign=widget-event-list
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Sponsor in de kijker



14

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  400 RMB
Koppels  300 RMB
Singles  150 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


