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van het nieuwe jaar moeten we wachten 
tot 22 september. Dan verandert de tuin 
van het Belgisch Consulaat Generaal in 
een (familie-vriendelijke) Kamping Kitsch.

Haal dus maar snel je marginaalste outfit 
uit de kast want er zijn leuke prijzen voor 
de beste-verklede Kamping Kitsch’er. Meer 
info op pag. 7.

We zijn ook nog steeds op zoek naar 
sponsors voor dit jaar. Sponsors zorgen 
ervoor dat we de VLIS-activiteiten zo 
economisch mogelijk kunnen houden (of 
zelfs gratis!) dus al wie wil bijdragen, zij 
het via cash-sponsorship of met producten, 
contacteer Jean-Daniel of spreek iemand 
anders van het bestuur aan.

Alvast bedankt aan de sponsors die nu al 
hun “ja-woord” hebben gegeven. Ook een 
woord van dank aan Paul Lambert, onze 
Consul-Generaal en zijn team voor de 
onvoorwaardelijke steun.

Wij zijn er klaar voor! Ik hoop jullie 
allemaal te mogen begroeten op een van 
de VLIS-activiteiten!

Tot dan! 

Alex

Beste VLIS-vrienden,

Hartelijk welkom iedereen bij de start van een 
nieuw VLIS-jaar!

Naast het team van vertrouwde gezichten 
in het VLIS bestuur, zijn we blij ook een 
paar nieuwe enthousiastelingen te mogen 
verwelkomen. Je leert hen allemaal kennen 
verder in het magazine.

Voor de nieuwe VLISers, mijn naam is Alex 
De Ceuster. Ik ben Sinoloog van opleiding en 
woon sinds 2000 in Shanghai.
Als ik niet op een of andere naschoolse 
sportactiviteit ben met de kinderen, kan je 
mij vinden in Shanghai Centre (aka “The 
Portman”) waar ik woon en werk. Dit is mijn 
derde jaar als voorzitter van de VLIS.

Wat doen we zoal bij de VLIS? Wel, een 
beetje vanalles!

We hebben 5 signature events met het 
Openingfeest op het Consulaat als eerste 
grote activiteit. Later volgt het bezoek van de 
Sint, een nieuwjaarsfeest, paaseieren rapen 
en een zomerse BBQ. Er zijn de maandelijkse 
lunches, koffieochtenden en Belgian Nights, 
maar we gaan ook op fietstocht, we quizzen, 
doen aan cultuur en we organiseren zelf een 
voetbaltornooi.

Hou jullie wechat in het oog, want we posten 
op regelmatige basis de volledige kalender.

Een idee voor een activiteit, een artikel voor 
de nieuwsbrief, of gewoon feedback, laat het 
ons zeker horen!

Deze maand zijn we gestart met een gezellige 
koffie bij Circo maar voor de openingsspetter 

Alex 

Voorwoord
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Agenda september

Belgian Night

/ 09
VRIJDAG

Openingsfeest
Kamping Kitsch

/ 09
ZONDAG22

20
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The Incredibles - VLIS Bestuur
De VLIS organisatie wordt door een team vrijwilligers getrokken. Zeer bescheiden noemen wij 
onszelf: The Incredibles! Ontdek hier enkele weetjes over elke Incredible!

Afkomstig uit

 Hoogstraten
In Shanghai sinds

 2017
Favoriete plek in Shanghai

 Plek met schaduw en groen
Favoriete restaurant

 The Commune Social
Kijkt nu al uit naar

 Sint

INCREDIBLE

TINNE

- FINANCE -

Afkomstig uit

 Deerlijk
In Shanghai sinds

 2015
Favoriete plek in Shanghai

 Former French Concession
Favoriete restaurant

 Kathleen’s Waitan
Kijkt nu al uit naar

 Kamping Kitsch

INCREDIBLE

JEAN-DANIEL

- EVENTS -
- SPONSORING -

Afkomstig uit

 Het Brugse
In Shanghai sinds

 2017
Favoriete plek in Shanghai

 Thuis
Favoriete restaurant

 Apollo
Kijkt nu al uit naar

 Sint en Pasen

INCREDIBLE

CHARLOTTE

- EVENTS -

Afkomstig uit

 Brakel
In Shanghai sinds

 2000
Favoriete plek in Shanghai

 Culture Square
Favoriete restaurant

 Hakkasan
Kijkt nu al uit naar

 Kamping Kitsch

INCREDIBLE

ALEX

- VOORZITTER -



6

Afkomstig uit

 Brugge
In Shanghai sinds

 2017
Favoriete plek in Shanghai

 Jing’an Workers Stadium
Favoriete restaurant

 The Spot
Kijkt nu al uit naar

 Nachtelijke fietstocht

INCREDIBLE

JAN

- EVENTS -

Afkomstig uit

 Ham
In Shanghai sinds

 2014
Favoriete plek in Shanghai

 Muay Thai gym
Favoriete restaurant

 Qimin hotpot
Kijkt nu al uit naar

 Belgian Night

INCREDIBLE

JANELLE

- EVENTS -

Afkomstig uit

 Nieuwpoort
In Shanghai sinds

 2019
Favoriete plek in Shanghai

 Overal met mijn gezin
Favoriete restaurant

 The Commune Social
Kijkt nu al uit naar

 Nieuwjaarsfeest

INCREDIBLE

ADELHEID

- EVENTS -

Afkomstig uit

 Ieper
In Shanghai sinds

 2016
Favoriete plek in Shanghai

 West Bund
Favoriete restaurant

 Lotus Eatery
Kijkt nu al uit naar

 Nieuwjaarsfeest

INCREDIBLE

ASTRID

- MAGAZINE -
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Deze feestdag valt op de 15de dag van de achtste maand van de maankalender, wanneer de maan het 
meest licht en rond is. Om die reden wordt deze feestdag ook Moon Festival genoemd. 
Traditioneel kwamen Chinese families samen om de graan- en rijstoogst te vieren. 
Vandaag gaat het vooral om het vieren van je familie en vrienden. Het wordt vaak vergeleken met de 
Amerikaanse Thanksgiving. 
Zoals het Chinese feestdagen toebehoort, wordt ook tijdens deze dag een speciale lekkernij gegeten: 
Moon Cake, een klein rond gebakje gevuld met rode bonen pasta. 
Door de jaren heen zijn er heel wat smaken en varianten bijgekomen. Zo kun je ook Moon Cakes vinden 
gevuld met vlees, gezouten ei of lotus pasta. 

Mid-Autumn Festival
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Belgian Night @ Red Cactus

Kom mee genieten van Belgisch pintjes en snacks op vrijdagavond 20 
september in Red Cactus! Geniet als VLIS lid van happy hour prijzen 
van 21:00u tot middernacht.

Je hoeft niet te registreren, gewoon komen!

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

 

Datum:
20 september 2019

Tijd:
21:00  

Prijs:
Gratis

Event Details

Evenementen
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VLIS Openingsfeest

Het VLIS Incredibles Team is helemaal klaar voor een nieuw 
actief VLIS jaar! We trappen het jaar op gang met een schitterend 
openingsfeest in de tuin van het Belgisch consulaat!
Met het thema ‘Kamping Kitsch’ toveren we op zondag 22 september 
de tuin om in een (georganiseerde) warboel. Voel je vrij om de meest 
marginale outfit van onder het stof te halen! ;-)

Zoals het ons VLISers en ware Bourgondiers toebehoort, zal er 
een ruim aanbod aan spijs en drank zijn. Op het menu staan o.a. 
gehaktballen, brochettes, ijsjes en Belgische frietjes!

Kinderen mogen zich aan leuke animatie verwachten!

Praktische info

Schrijf jezelf en alle gezinsleden in onder zijn/haar eigen naam.
Kom zeker op tijd! Het consulaat sluit om 12.30u.
Breng je paspoort en dat van je kinderen mee.

Zonder paspoort en inschrijving op correcte naam raak je het 
consulaat niet binnen.

 Locatie: Consulaat - Generaal België
127 Wuyi Lu (Lijn 2 en 11, metrostation Jiansu Road)

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 17 september.

Datum:
22 september 2019

Tijd:
12:00 - 16:00  

Prijs:
Lid vanaf 17j: 250 RMB
Niet-lid vanaf 17j: 350 
RMB
Lid kind 6-16j: 125 RMB
Niet-lid kind 6-16j: 175 
RMB
Kind <6j: gratis

Event Details

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

12/ 10
ZATERDAG

Fietstocht

16/ 11
ZATERDAG

EHBO sessie

15/ 10
DINSDAG

De-stress & hypnothera-
py intro en lunch

2 15

21

/ 11
ZATERDAG

Quiz

/ 11
VRIJDAG

/ 11
DONDERDAG

Belgian Night

Drink met VIW 
(Vlamingen in de 

Wereld)

1/ 12
ZONDAG

Sinterklaasfeest

Er staan een aantal zeer leuke activiteiten op de planning voor dit nieuwe VLIS jaar!
Duid alvast deze data in je agenda aan!

Data onder voorbehoud. Check regelmatig je WeChat en mailbox voor alle correcte event info 
en inschrijvingen.

18/ 10
VRIJDAG

Belgian Night



12

Handige weetjes
Shanghai noodnummers

Politie - 110 
Brandweer - 119
Ambulance - 120

Shanghai Call Center - 962288

Sinds enkele maanden werden er nieuwe sorteerregels ingevoerd. Het afval werd in 4 
categorieën opgesplitst. Weet je nog niet goed wat bij welke kleur hoort? 
Hieronder vind je een compacte maar handige referentie. Sorteren maar!

Dokter nodig?

De internationale ziekenhuizen in Shanghai bieden een professionele service en gekwalificeerde 
dokters. Elk van hen zal je in het Engels verder kunnen helpen. 
Check vooraf eerst met je verzekering bij welke van deze ziekenhuizen je terecht kan!
Een volledige lijst met doktersreferenties is te verkrijgen via email bij het Consulaat Generaal 
van België in Shanghai: shanghai@diplobel.fed.be

Shanghai United Family Hospital Changning
 2216 3999 (24h emergency) 
 +86 (21) 2216 3900
 Afspraken 400 639 3900

Shanghai United Family Hospital Pudong
 Afspraken 400 639 3900

Shanghai United Family Minhang - Fengshang Clinic
 +86 21 34900608
 Afspraken 4006393900

Parkway Health Clinics
 400-819-6622

Sino-United Hospital
 400 186 2116 

http://shanghai.ufh.com.cn/?lang=en 
http://pudong.ufh.com.cn/?lang=en
http://pudong.ufh.com.cn/locations/united-family-fengshang-clinic?lang=en
http://www.parkwaypantai.cn/en/
http://www.sinounitedhealth.com.cn/
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LanguageOne
LanguageOne  –  WERELDWIJD THUIS IN MOEDERTAALONDERWIJS

Wist u dat? LanguageOne zorgt ervoor dat er een thuis ver 
weg van huis is. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor 
ouders bieden wij bekend terrein in een onbekend land. 
LanguageOne verzorgt kwalitatief, eigentijds en inspirerend 
Nederlandse Taal en Cultuuronderwijs (NTC) voor leerlingen 
tussen de 2,5 en 18 jaar. Het onderwijzen van jongeren is 
onze passie en wij bieden onze leerlingen, die opgroeien in 
deze internationale setting, de mogelijkheid om een moeder-
taal te leren in een veilige en prettige leeromgeving. 

Onze leerlingen kunnen terecht op vier verschillende locaties 
in Shanghai en een locatie in Suzhou, op gerenommeerde 
internationale scholen. LanguageOne is aangesloten bij 
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) en geaccrediteerd door de Inspectie van 
het Onderwijs.

Wij verheugen ons op het nieuwe schooljaar 2019-2020 waarin wij wederom verschillende 
(nieuwe) Nederlandse en Belgische gezinnen mogen verwelkomen. Zij volgen ons geïntegreerde 
lesprogramma (elke dag Nederlandse les) of het naschools lesprogramma (wekelijks Nederland-
se les) én waarbij zij regelmatig met veel plezier deel kunnen nemen aan onze Nederlandse en 
Vlaamse culturele evenementen. 

Het leerkrachtenteam kijkt uit naar een veilig, eigentijds, kwalitatief, internationaal, solide en du-
urzaam schooljaar, en zien het met heel veel plezier tegemoet. 

Nieuwsgierig naar onze school? Neem contact op met Ellen Vloothuis voor meer informatie: 
shanghai-suzhou@languageone.nl - www.languageone.nl - 0086-15002114117
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Humor
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Lidmaatschap

Wil je VLIS-lid worden?

Word VLIS-lid en geniet van voordeligen tarieven voor al onze VLIS-activiteiten! Je krijgt ook 
voordelen bij enkele van onze sponsors. Meer info hierover volgt nog!

Je kan het lidgeld betalen via de website of op een VLIS-activiteit naar keuze. Stuur een mailtje 
naar tinnevanammel@gmail.com 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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VLIS Sponsoroproep

VLIS is nog op zoek naar sponsors! 

Waarom VLIS sponsoren? 

Wordt u partner van VLIS? Dan streven wij, samen met u, naar een absolute win-win situatie. 
Mede dankzij uw steun kunnen wij succesvolle events organiseren. Wij zorgen er, op onze 
beurt, voor dat u hieruit de nodige return haalt. Wij denken graag mee met u en doen u graag 
een voorstel op maat.

 Hoe kunnen wij u helpen?
 • Dankzij uw partnership werkt u aan uw imago als sociaal geëngageerd bedrijf
 • Onze zichtbaarheid betekent natuurlijk ook uw zichtbaarheid
 • U bereikt, via VLIS, een brede en interessante doelgroep
 • Afhankelijk van uw bijdrage: toegang tot onze activiteiten

 Zichtbaarheid? 
 • Logo op nieuwsbrief
 • Logo op specifieke activiteiten die u ondersteunt
 • Visibiliteit ter plaatse, in overleg
 • Activatie ter plaatse, in overleg (bv. bierleverancier kan tasting doen)
 • Persoonlijke bedanking in speech van de voorzitter op onze big 5 voor de   
  Platinum sponsors 

 Hoe kunt u ons helpen?
 • Sponsoring in natura:
 o Drank & snacks
 o Logistiek
 o Venues
 o …

Contacteer Jean-Daniel Vanneste of Alex De Ceuster.

 jd_vn@hotmail.com     adeceuster@shanghaicentre.com

 +86 156 0161 4821     +86 136 0191 4838

 jeandanielv      ADCinChina

         
         Deadline : 30 september 2019


