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Ik zou ook nog de gelegenheid willen 
nemen om een paar mensen te bedanken 
die de voorbije jaren meer dan hun 
steentje bijgedragen hebben voor de 
VLIS. Van Karolien hebben we een 
paar maand geleden al afscheid moeten 
nemen; Catharina verhuist (opnieuw) naar 
Chengdu en Mieke vertrekt deze zomer 
met haar familie naar Kuala Lumpur. Het 
zou me niets verbazen dat er volgend jaar 
een VLIC & VLIK opgestart zijn in hun 
nieuwe thuis! Hartelijk dank dames voor 
jullie onvermoeibare inzet! We gaan jullie 
missen.

Met hun vertrek zijn we op zoek naar 
nieuwe mensen die het Incredibles team 
willen vervoegen. Op pag.7 geven we je 
een idee wat er zoal achter de schermen 
gebeurt. Als dit jouw ding is, laat het ons 
weten!

Last but not least: dankuwel aan alle 
sponsors dit jaar. Zonder jullie steun zou 
het onmogelijk zijn om al deze activiteiten 
(voor een zacht prijsje of zelfs gratis!) te 
organiseren. We rekenen ook op jullie voor 
het komende VLIS jaar!

Tot op het Eindfeest of tot volgend VLIS 
jaar! Prettige vakantie!

Alex

Beste VLIS vrienden,

Dit jaar is weer voorbij gevlogen! 

Met ongeveer 30 activeiten doorheen het 
jaar hebben we er weer een serieuze lap 
opgegeven. En er was voor elk wat wils!

We hebben net ook de tweede editie van 
ons VLIS Voetbal tornooi achter de rug. Hoe 
het eraan toeging, kan je vinden op pag. 5. 
Nogmaals dank aan de Lycee Francais de 
Shanghai en het Consulaat Generaal voor de 
logistieke & financiële ondersteuning.

Ook de VLIS Vernissage waar we een 
exclusieve preview kregen van Ann Niu’s 
kunstwerken was een welgeslaagd event. 
Fotos hiervan op pagina 6.

Alvorens de Grote Zomeruittocht begint 
willen we het jaar afsluiten met een gezellige 
BBQ in Must Grill. Een ideaal moment om 
rustig bij te praten over een lekkere maaltijd 
met het nodige bier/wijn (kwestie van het 
lichaamsvocht op peil te houden, ‘t is nu 
eenmaal warm weer). Inschrijven via de QR 
code!

Mocht je tijdens de hete zomer een filmpje 
willen meepikken, dan kan je dat allemaal 
regelen vanuit je luie zetel. Astrid toont jullie 
op pag. 8 hoe je dat best doet. 

Alex 

Voorwoord
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Terugblik – Voetbaltornooi
Op zondag 19 mei streden onze sportieve VLISers voor de felbegeerde voetbal wisselbeker.
Na enkele uitputtende en spannende matches op het veld van Lycee Francais de Shanghai ging 
FC Nico met de eretitel naar huis. Proficiat aan alle deelnemers! 
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Terugblik – Met in Shanghai
VLIS had de eer om een exclusieve preview te krijgen van Ann Niu’s kunstwerken in ArtCN. 
Iedereen kreeg de kans om met de artieste te praten en haar vragen te stellen. We kregen een 
dieper inzicht in haar werken tijdens een Q&A ronde. De exhibitie loopt de ganse maand juni.
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Achter de schermen bij The Incredibles
Time flies when you’re having fun. En hoe vliegensvlug is dit voorbije VLIS-jaar alweer gegaan?!
We kunnen het VLIS palmares verder aanvullen met heel wat geslaagde en vernieuwende events.
Om jullie elke maand van heel wat leuks te voorzien, staat het Incredibles team klaar om er 
telkens opnieuw vol voor te gaan. Bekijk hier hoe het er blij VLIS achter de schermen aan toe 
gaat.

Elke maand komt het volledige 
team samen om de afgelopen en 
geplande events te bespreken. 
Rond deze tafel krijgen de VLIS 
evenementen vorm.

Elk event, groot of klein, vraagt voorbereidend 
werk: locaties zoeken, catering en logistiek 
regelen, thema’s uitwerken, ...

“Vele handen maken licht werk”
Het Incredibles team zorgt telkens voor een perfect verzorgde ‘event 
dis’.

Kriebelt het om ook een Incredible te worden en deel uit te 
maken van dit topteam?

Stuur ons via Wechat of spreek iemand van het bestuur aan!
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Eeeeeen... actie!

Cola
kělè
可乐

Rij
pái
排

Stoel
zuò
座

Een ticket
yī zhāng piào
一张票

Engels
yīngyǔ
英语

Popcorn
bàomǐhuā
爆米花cinema.247tickets.com (Engelstalig)

STAP 1: Kies welke film je wil zien
STAP 2: Wees zeker dat de film in het Engels is (英语)
STAP 3: Selecteer een cinema naar keuze
STAP 4: Selecteer je zitje(s) en betaal
STAP 5: Gebruik de QR code in de cinema om je tickets te printen
STAP 6: Geniet van de film!

Selecteer de correcte datum.

Kies de locatie en het gewenste uur.

Selecteer de gewenste zitplaatsen.

Vul de nodige gegevens in en 
ga door naar de betaalpagina.
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WeChat

Alipay

Vind dit symbool op de “WeChat Pay” pagina.

Selecteer de correcte datum.

Kies de locatie en het gewenste uur.

Vind dit symbool op de Alipay startpagina.

Selecteer de correcte datum.

Kies de locatie en 
het gewenste uur.

Selecteer de gewenste 
zitplaatsen.

Ga door naar de betaalpagina.
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VLIS Eindfeest

Het is weer zover... een VLIS-jaar is alweer voorbij. Om (voor even) 
afscheid te nemen vóór de grote vakantie, gaan we gezellig samen 
barbecueën bij Must Grill. Een casual en relaxed grillrestaurant in 
hartje French Concession. Ze hebben er een heerlijk afgesloten 
terras, ideaal voor met kinderen. Ook een springkasteel en leuke kids 
activiteiten worden voorzien, zodat iedereen volop kan genieten van 
een fijne namiddag.

Prijs inclusief:
BBQ buffet à volonté met 3 drankjes voor volwassenen & freeflow soft 
drinks.
Extra drankbonnetjes ter plaatse te verkrijgen (100 RMB = 3 
drankbonnetjes)

 Locatie: Must Grill, 881 Wuding Road, Building 2
(Lijn 2, metrostation Jing’an Temple en lijn 7, metrostation Changping 
Road)

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

Datum:
16 juni 2019

Tijd:
12:00 - 15:00  

Prijs:
Lid vanaf 12j: 280RMB
Niet-lid vanaf 12j: 350RMB
Kind 5-11j: 150RMB
Kind <5j: gratis

Event Details

Evenementen

http://www.vlis.be/nl/agenda/
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Belgian Night @ De Refter

Op 28 juni gaan we samen het vernieuwde Belgische cafe De Refter, 
vroeger gekend als Chez Jefke, verkennen. Je kunt er nu kiezen uit 
een breed assortiment bieren op tap!
Kom mee genieten van Belgisch gezelschap, een fris getapte pint en 
lekkere Belgische snacks.

Je hoeft niet te registreren, gewoon komen!

Locatie: De Refter, Found 158, 158 Julu Road
(Lijn 13, metrostation Middle Huaihai Road)

 

Datum:
28 juni 2019

Tijd:
21:00  

Prijs:
Gratis

Event Details
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Belgian Night @ Cafe des Stagiaires

Kom dit jaar onze Belgische feestdag meevieren in Cafe des 
Stagiaires. Op zaterdagavond, 20 juli, zal er gefeest worden op 
Belgische tunes! Wees herkenbaar als Belg en geniet van een speciale 
deal en een gratis pint. Dus haal die driekleur kledij en accessoires al 
maar boven.

Zondag 21 juli kun je de ganse dag gaan genieten van mossel friet aan 
een voordelige prijs. Wees zeker om je tafel te reserveren bij Cafe des 
Stagiaires.

Locatie: Cafe des Stagiaires, Found 158, 158 Julu Road
(Lijn 13, metrostation Middle Huaihai Road)

 

Datum:
20-21 juli 2019

Tijd:

Prijs:

Event Details
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Wist je datjes
LifeLine Connect - Vertrouwelijke ondersteuning in heel China
Het leven als expat in China heeft tal van voordelen en 
gelukmakers. Maar het kan soms ook wat lastig worden. Een 
knuffel van een familielid is een ellenlange vlucht weg, de hectische 
levensstijl veroorzaakt stress of het leven kan soms net iets minder 
soepel verlopen dan verwacht. Lifeline is een vrijwilligersorganisatie 
die gratis en anoniem, 7 dagen op 7, van 10:00 tot 22:00, een 
responsieve en krachtige ondersteuning biedt aan mensen die 
met levensproblemen kampen, emotionele problemen ervaren 
of zelfmoordgedachten hebben.  Lifeline luistert, ondersteunt en 
biedt hulpmiddelen en verwijzingen die bellers helpen om positieve 
stappen voorwaarts te zetten.

Hulplijn: 400 821 1215, dagelijks van 10:00 tot 22:00 uur 
Live chat: via wechat of www.lifeline-shanghai.com 
WeChat ID: LifelineConnect

Nee tegen “roltrapwandelen”
Wie vaak de metro neemt heeft misschien al gemerkt dat er een nieuwe regel is voor het 
gebruik van de roltrap. Wereldwijd is de regel “rechts staan, links wandelen” gekend. 
Nu wil Shanghai die regel bannen gezien het voor veel mechanisme problemen zou zorgen.
Je kunt dus beter die frustraties verbergen als je volgende keer niet vlot boven raakt.

WeChat Translate
Veel mensen zullen akkoord gaan wanneer ik zeg dat het Chinees niet de makkelijkste taal ter 
wereld is. Het kan vaak voor frustraties zorgen in het dagdagelijkse leven hier. Maar wist je dat 
WeChat nu een vertalingsoptie heeft? 
Open de scan functie in WeChat en selecteer de optie ‘Translate’. Neem een foto van de tekst 
die je wil vertalen of kies een bewaarde foto. De Chinese tekst wordt in luttele seconden naar 
het Engels vertaald!

1. 2. 3.
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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 2019-2020 zijn:
Families  500 RMB
Koppels  400 RMB
Singles  200 RMB
Studenten  50 RMB 

Het VLIS-lidmaatschap is geldig tot en met 14 augustus 2020.

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


