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Voetballen doen we ook, dus alle spelers: 
SAVE THE DATE: ZONDAG 19 mei. Meer 
info volgt later.
 
Ik hoop jullie vooral op de Paaseiraping te 
mogen verwelkomen, dit behoort namelijk 
tot onze Big 5 events (de 5 grootste VLIS 
events van het jaar). Ons team heeft een 
super concept neergezet! Meer info op 
www.vlis.be. 
 
April is zoals je ziet druk, maar we blijven 
op hetzelfde elan verdergaan tot deze 
zomer! 

Tot binnenkort

Alex

Beste VLIS vrienden, 
 
In Shanghai was het alleszins heel rustig deze 
maand, maar april heeft heel wat in petto! 
We starten de maand met de Tweede 
Nationale feestdag der Vlamingen: de Ronde 
van Vlaanderen! We bekijken deze klassieker 
in de Blind Pig en later deze maand op 
dezelfde plek Parijs-Roubaix. 
 
Ook een wandeling en picknick staan op het 
programma op 9 april aan de Cool Dockx, die 
zijn net vernieuwd, en het resultaat is echt… 
Cool! Onze maandelijkse Belgian Night doen 
we deze keer bij Red Cactus en hopen op de 
opening van het langverwachte strand. Ja, je 
leest het goed!
 
En we sluiten af met de paashaas die op 
bezoek komt in het Consulaat Generaal, voor 
een heuse Paaseiraping. Een event voor 
het hele gezin! Het wel vooral NIET in het 
Engels uitspreken, maar blijkbaar noemen ze 
het zo in Zuid West-Vlaanderen! No further 
comments ;-)
 

Alex 

Voorwoord
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Agenda

VLIS Koffie
@ Sculpture park

Ronde van 
Vlaanderen

/ 12
MAANDAG

/ 04
ZONDAG

Wandeling met picknick

/ 04
DINSDAG09

/ 04
VRIJDAG19

Belgian Night

07

Parijs-Roubaix

/ 04
ZONDAG14

Paaseiraping

/ 04
ZONDAG21
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Terugblik – 
Gezelschapsspelletjesavond
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Daar is de lente, daar is de zon

We zijn er eindelijk van af, van die koude gruwelijke Shanghai winter! Spring has arrived!
Met de talloze parken die Shanghai ons te bieden heeft, zijn wij volop klaar om van de komende 
aangename temperaturen te genieten.

Cherry Blossom Festival @ Gucun Park
De lente brengt de bloei van allerlei planten en bomen met zich mee. Een typerend beeld van 
de Shanghai lente: cherry blossoms. Traditiegetrouw werd midden maart het Cherry Blossom 
Festival geopend. In Gucun Park kun je tot midden april genieten van prachtige natuurtaferelen.
Het park heeft zo’n 90 verschillende soorten 
bomen die zorgen voor meer dan 12000 
bloesems. 
Gedurende het festival kun je niet alleen 
mooie kiekjes van de bloesems maken maar 
kun je je ook verwachten aan fotowedstrijden, 
modeshows en thee ceremonies. 

Peach blossom festival
Gelijktijdig met het festival in Gucun Park loopt 
ook het Peach Blossom Festival in Pudong 
New Area. Verder van het centrum maar voor 
de liefhebbers zeker de moeite waard.
Naast de vele bloesems kun je ook deelnemen 
aan en genieten van verschillende activiteiten als bloemenmarkten en optredens.
Om het festival te bereiken, kun je vanaf lijn 16 een shuttle bus nemen naar een van de 
deelnemende “Flower towns”: Datuan, Huinan, Laogang, Xinchang en Zhoupu.

Geen zin om samen met de bloesems ook duizenden 
andere Chinezen en toeristen te zien?
Er zijn tal van andere parken om tot rust te komen en te 
genieten van de lentebloei.
In Century Park in Pudong werd een aantal tuinen 
aangelegd waar verschillende bloem- en boomsoorten 
in bloei staan. Daarnaast kun je hier ook een bootje 
huren, verschillende sporten uitoefenen of gewoon op de 
ligweide genieten van de lentezon. 
Ben je in het centrum en heb je even wat tijd, wandel 
dan zeker eens door het Jing’an Sculpture Park. De 
combinatie van natuur en kunst is een streling voor het 
oog. Een ware oase middenin het hectische Shanghai.
Een niet te missen park voor de liefhebbers is Shanghai 
Botanical Garden. Met zijn bijna 82 hectare, kun je 
er jaar in jaar uit tal van bloemen, planten en bomen 
bewonderen. 
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Toerist in eigen stad - Tempels
Lekkere eet- en drinkgelegenheden ontdekken we samen tijdens onze VLIS activiteiten. Leuke 
(toeristische) plekjes in onze stad stellen we je graag hier voor. Een terugkerende rubriek waarin we 
interessante activiteiten om Shanghai van een andere kant te zien voorstellen.

Wie China zegt, denkt meteen aan rijst, drukte, tempels, tempels en tempels.
Shanghai is, net als vele andere steden in China, rijk aan tempels. Wij zetten er een aantal op 
een rijtje voor een leuke cultuurdag met de familie of vrienden.

Wellicht de bekendste tempel in Shanghai is 
de Jing’an Tempel. Gelegen in het hart van 
de stad, tussen alle grote shopping malls en 
kantoorgebouwen in, is deze tempel een mooi 
voorbeeld van de diversiteit in deze stad. De toen 
genaamde Hudu Chongyuan tempel werd tussen 
220 en 280 gebouwd aan de oever van de Wusong 
rivier. Duizend jaar later werd de tempel uiteindelijk 
verplaatst naar zijn huidige locatie. In 1972 werd de 
volledige tempel geruineerd door branden. De tempel 
die vandaag te bezoeken is, is een reconstructie die 
zo’n 30 jaar geleden vervolledigd werd. De Jing’an 
Tempel huist onder meer 3 grote hallen waar je 
calligraphie, schilderwerken en buddhabeelden kunt 
bewonderen. 

Iets rustiger en minder opvallend gelegen is de 
Jade Buddha Tempel. De tempel kent zijn start in 
de geschiedenis in 1882. Op dat moment werden 
hier twee Jaden boeddhabeelden ondergebracht. In 
1928 werd de tempel, na de verwoesting in eerdere 
jaren, heropgebouwd. Tegenwoordig kun je er een 
aantal Jaden boeddhabeelden samen met heel wat 
relikwieën uit het boeddhisme terugvinden.

In het zuiden van de stad kun je de grootste 
tempel van Shanghai terugvinden: Longhua 
Tempel. Het Longhua gebied biedt het Longhua 
Park, de Longhua tempel en de Longhua 
Pagoda.
De tempel is de grootste en oudste van de stad. 
De boeddhistische tempel stalt heel wat jaden 
boeddhabeeldjes uit gecombineerd met tal van 
andere boeddhistische relikwieën. 
De pagoda is zo’n 40 meter hoog en staat aan 

de ingang van de tempel. De pagoda zelf is helaas niet open voor bezoek. Nadat je de tempel 
bezocht hebt, kun je nog wat uitblazen in het Longhua park. Tijdens de lente kun je ook hier 
genieten van de cherry bloesems. 
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Ronde van Vlaanderen

De 103de editie van “Vlaanderens Mooiste”, de Ronde van Vlaanderen, 
belooft wederom een topper te worden met 267 kilometer, 17 hellingen 
en 5 kasseistroken. En dat willen wij VLIS’ers natuurlijk niet missen. 
Iedereen welkom op zondag 7 april om 20.30 uur in the Blind Pig om 
samen de wedstrijd op groot scherm te kijken.

 Locatie: The Blind Pig, 132 Nanyang Road
(Lijn 2 en 7, metrostation Jing’an Temple)

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 2 april.

Datum:
7 april 2019

Tijd:
20:30 - 23:30  

Prijs:
Gratis

Event Details

Evenementen

http://www.vlis.be/nl/agenda/
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Wandeling met picknick

De lente is hier, dit betekent perfect weer voor wandeling en picknick. 
We starten om 10.00uur aan The Cool Docks voor een koffie. We 
wandelen vervolgens langs de rivier naar de ferry boot pier LujiaBang 
om daar de oversteek te maken. We zetten onze wandeling verder 
langs de rivier met zicht op alle torens. Onderweg picnic’en we op een 
gezellig plekje. De picknick wordt verzorgd door La rive des pains. 
Nadien kunnen zij die willen door stappen naar Modern Art Museum 
waar er een tentoonstelling is Artist textiles: Picasso to Warhol (inkom 
50rmb).

Locatie: The Cool Docks, 505 Zhongshan Nan Road
(Lijn 9, metrostation Xiaonanmen)

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 4 april.

Datum:
9 april 2019

Tijd:
10:00 - 14:00  

Prijs:
Lid: 100 RMB
Niet-lid: 150 RMB
(koffie, picknick, ferry boot)

Event Details

http://www.vlis.be/nl/agenda/
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Parijs-Roubaix

Paris-Roubaix, de “Hel van het Noorden” wordt gereden op 14 april. 
Wielerliefhebbbers in Shanghai spreken af in The Blind Pig om samen 
te kijken wie Peter Sagan opvolgt.

Locatie: The Blind Pig, 132 Nanyang Road
(Lijn 2 en 7, metrostation Jing’an Temple)

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 9 april.

Datum:
14 april 2019

Tijd:
20:30 - 23:30  

Prijs:
Gratis

Event Details

http://www.vlis.be/nl/agenda/
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Belgian Night @ Red Cactus

Elke derde vrijdag van de maand is het Belgian Night! Vrijdag 19 
april is het weer zover. Dan zijn we aan de toog van The Cactus te 
vinden. Een ideale gelegenheid om, in gezelschap van andere Belgen, 
te genieten van een fris getapte pint in de ene hand en een lekkere 
Belgische snack in de andere.

Je hoeft niet te registreren, gewoon komen!

Locatie: Red Cactus, 753 Yuyuan Road
(Lijn 2 en 11, metrostation Jiangsu Road)

 

Datum:
19 april 2019

Tijd:
21:00  

Prijs:
Gratis

Event Details



12

Paaseiraping

De paasklokken komen naar Shanghai!

Samen met de Paashaas gaan we paaseitjes rapen in de prachtige 
tuin van het Belgisch Consulaat - Generaal Shanghai.
En dit met een licht ontbijt uit het vuistje.

Locatie: Consulaat-Generaal Shanghai, 127 Wuyi Road
(Lijn 2 en 11, metrostation Jiangsu Road)

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 16 april.

Datum:
21 april 2019

Tijd:
10:00 - 12:00  

Prijs:
Lid individu: 75 RMB
Lid gezin: 200 RMB
Niet-lid individu: 100 RMB
Niet-lid gezin: 300 RMB
Kind -6j: gratis

Event Details

http://www.vlis.be/nl/agenda/
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Kalender

Bezoek Zotter Choco-
lade en wandeling

/ 12
MAANDAG

/ 05
ZONDAG

/ 05
ZATERDAG25

Shanghai by Night
Fietstocht

12

Voetbaltornooi

/ 05
ZONDAG19

Eindfeest

/ 06
ZATERDAG01

Belgian Night

/ 05
VRIJDAG17

Belgian Night

/ 06
VRIJDAG21

Zet alvast deze data in je agenda!
Hou je Wechat en mail in de gaten voor updates.
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Hé kom naar Smurfenland, 
welkom allemaal!
Een land van pracht en praal. En dat op een uurtje rijden van centrum Shanghai.

De Smurfen vierden vorig jaar hun zestigste verjaardag. Een prachtig verjaardagscadeau: hun 
allereerste eigen themapark in Azië. De eerste stenen werden midden maart gelegd en de 
opening van het park staat nog gepland voor dit jaar. 
Je zal de blauwe creaties kunnen bewonderen naast het Intercontinental Shanghai Wonderland 
hotel, het architecturaal pronkstok dat eind vorig jaar de deuren opende, in Sheshan National 
Tourist Resort. 

Het park zal uit vier zones bestaan waar je samen met de Smurfen op avontuur kunt gaan. Je 
krijgt er ook de kans om kennis te maken met je favoriete Smurf.

We smurfen er al naar uit!
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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  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


