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Voorwoord
Beste VLIS-vrienden,
Hartelijk welkom iedereen bij de start van een
nieuw VLIS-jaar!
Onder het motto “Never change a winning
team!” gaan we er met dezelfde groep supermensen opnieuw een fantastisch jaar van
maken. Naast de vertrouwde gezichten mogen
we ook een paar nieuwe enthousiastelingen
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 gymnastiek- of balletles
ben met de kinderen, kan je mij vinden in
Shanghai Centre (aka “The Portman”) waar
ik woon en werk. Dit is mijn tweede jaar als
voorzitter van de VLIS.
Wat doen we zoal bij de VLIS? Wel, een
beetje vanalles!
We hebben 6 signature events met
het Openingfeest op het Consulaat als
eerste grote activiteit. Later volgt nog een
Halloween diner, het bezoek van de Sint, een
nieuwjaarsfeest, paaseieren rapen en een
zomerse BBQ.

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

Er zijn de maandelijkse lunches, koffieochtenden en Belgian Beer Nights, maar we
gaan ook op fietstocht, we gaan quizzen, we
laten ons verwennen en we organiseren zelf
een voetbaltornooi.
Hou jullie wechat in het oog, want we posten
op regelmatige basis de volledige kalender.
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Agenda

9

18

/ 09
ZONDAG

VLIS Openingsfeest

/ 09
DINSDAG
VLIS Lunch

21

/ 09
VRIJDAG

Belgian Night

Inschrijven kan op www.vlis.be
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Meet the Team
Penningmeester
Karolien De Leye
Hallo, ik ben Karolien en woon ondertussen 2 jaar in Shanghai,
dichtbij BISS Puxi. Dit is wat verder van het centrum maar
ideaal voor mijn kindjes van 5 en 2 jaar. Samen zijn we naar
hier verhuisd voor het werk van mijn man bij Bekaert.
Het eerste jaar heb ik de tijd genomen om Shanghai te
verkennen en te settelen met onze 2 kleine spruiten. Meteen
hebben we vaak deelgenomen aan de talrijke VLIS-activiteiten.
VLIS is voor ons de ideale gelegenheid om nieuwe mensen te
leren kennen, fijne momenten te beleven en leuke adresjes te ontdekken. Een organisatie waar
ik sinds vorig jaar graag deel van wou uitmaken.
Hiervoor hadden we geen expatervaring en kwamen we uit een boerendorpje in België,
Humbeek. Zeer centraal gelegen maar uiteraard helemaal anders dan Shanghai.
Ik werkte voor de bijzondere jeugdzorg bij Emmaus vzw als projectleider bouw. Hierbij moest ik
er voor zorgen dat alle bouwwerken vlot en kwalitatief goed verliepen en moest uiteraard ook
de nodige aandacht gegeven worden aan het vooropgestelde budget. Ook voor VLIS ga ik dit
jaar weer kijken dat de centen goed besteed worden en dat de balans klopt. ;)

Communicatie Manager
Mieke Spoormans
Van de stille Kempen naar het bruisende Shanghai. Dat is het traject
dat ik twee jaar geleden, samen met mijn man en 2 dochters van 6
en 8, aflegde. Het werd onze eerste kennismaking met China, met
Azië tout court. Blij dat VLIS er was om ons wegwijs te maken en
“thuis” te laten voelen.
Wonend in de expat-bubble van Minhang ben ik vaak terug te vinden op school, op de
tennisbaan, in het community center of in een plaatselijk eettentje. Maar nog veel liever trotseer
ik de files om de sfeer op te snuiven downtown, nieuwe plekjes te ontdekken, eetadresjes uit
te testen,...Het is telkens weer een boeiende ontdekkingstocht in de stad die mij nooit zal
vervelen.
Dit jaar engageer ik me opnieuw voor VLIS, zodat de organisatie kan blijven doen waar het zo
goed in is: Belgen samenbrengen en hun leven hier gemakkelijker en aangenamer maken. Met
mijn achtergrond in Marketing en Communicatie hoop ik alle leden up-to-date te houden van
VLIS en warm te maken voor onze activiteiten. Hopelijk tot snel op één van onze activiteiten!
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PR
Jean-Daniel Vanneste
Van jongs af aan heb ik een aantrekking gehad tot China en wilde
hier altijd al werken. In augustus ’15 was het zover en ben ik in
Shanghai aangekomen. Ondertussen werk ik hier 3 jaar. Initieel
2,5 jaar voor een Chinese digitale startup, erna bij JBC voor een
interim project van 6 maanden en nu ben ik op zoek naar een
nieuwe uitdaging.
Mijn hobby’s zijn tennis, squash, Shanghai ontdekken, galerijen afstruinen, geschiedenis en
VLIS.
Shanghai biedt het beste van 2 werelden samen en ik hoop de passie voor de stad met vele
Belgen te mogen delen in het komende VLIS jaar.

PR
Jan Sonneville
Aangezien ik van jongsaf aan reeds een bijzondere interesse had in het leren van talen,
had ik aan 18-jarige leeftijd de beslissing gemaakt om een uitwisselingsjaar in Taiwan door
te brengen. Sindsdien heb ik de “Chinese” microbe te pakken.
Ik besloot na dat jaar mijn studies in dezelfde richting voort te
zetten en de studies Sinologie aan te vatten aan Universiteit
Gent. Tijdens deze periode van vijf jaar heb ik tweemaal de kans
gekregen om op uitwisseling naar China te komen. Zo bracht
ik een aantal maand in Shenyang (ten noorden van Peking)
en Jinan (ten zuiden van Peking) door. Beide steden een stuk
minder internationaal dan Shanghai. Naast het feit dat mijn
Chinees er heel wat op vooruitging had ik ook de kans om er de
modale Chinees beter te leren kennen en zodoende een beter
begrip van de Chinese samenleving te hebben.
Na vorig jaar mijn studies afgewerkt te hebben, ben ik bij de meubelfabrikant PR Interiors (ons
merk voor de lokale markt heet echter PR Home) gestart. Met mijn kennis van de Chinese taal
en cultuur probeer ik hier mijn steentje bij te dragen. Ik maak graag tijd vrij voor VLIS-leden die
zelf ook wat hulp zouden kunnen gebruiken!
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Event Manager
Catharina Desmet
Hallo ik ben Catharina,
zeven jaar geleden zijn we met ons gezin (mijn man Jaak,
onze zoon Jaska en ikzelf) aan het China avontuur begonnen.
Voor Jaak zijn job verhuisden we naar Chengdu waar ik als
vrijwilligster bij Hopeful Hearts en Earthquake Relief werkte.
Sinds augustus 2015 wonen/werken Jaak en ik in Shanghai.
Hier heb ik mijn ‘ding’ gevonden: bij de VLIS. In een heel tof
VLIS team mag ik mijn steentje bijdragen als evenementen planner. En dit jaar staan er heel
wat lekkere, boeiende, sportieve,... evenementen op de agenda! Ik kijk er dan ook naar uit om
heel wat VLISers te zien op een onze events. Tot binnenkort!

Event Manager / Nieuwe leden
Lisa Van Der Biest
Momenteel ben ik bezig aan mijn 2e periode in Shanghai. In
2010 - toen m’n dochtertje 11 maanden oud was - verhuisden we
een eerste keer hierheen. Onze zoon werd hier geboren in 2012.
Bijna 5 jaar na aankomst keerden we in 2015 tijdelijk - al wisten
we dat toen nog niet - terug naar België.
Onze “homeleave” duurde 2 jaar, we kregen in 2017 opnieuw de kans om naar hier te
verhuizen. En die hebben we met plezier aanvaard. Ondertussen zijn de kids al 8 en 6 jaar
oud en ziet ons Shanghai avontuur er helemaal anders uit dan in het begin...
In de eerste periode heb ik het VLIS-bestuur jarenlang meegeholpen, dus de stap was klein
om het leuke team opnieuw te versterken. Een beetje thuisgevoel creëren in een wereldstad,
enkele Belgische tradities doorgeven aan de kleinste Vlissertjes onder ons, genieten van deze
ongelooflijke-steeds in beweging-sprankelende-culturele smeltkroes, daar ligt mijn passie.
Steeds op zoek naar nieuwe (healthy) recepten als gepassioneerde cooking and food
photography lover kan je mij terugvinden in de nieuwste restaurantjes van de stad. Ik trek
er graag op uit om street food uit te testen, op zoek naar nieuwe smaken en combi’s en
ondertussen leuke authentieke straatjes in Shanghai te ontdekken.
Ik sta klaar voor jullie expatvragen en hoop dat we samen weer super toffe events tegemoet
gaan.
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Event Manager
Tinne Van Ammel
Mijn familie en ik wonen al een tijdje niet meer in Belgie. Via
Amsterdam (4 jaar) en Seattle (5 jaar) zijn we in november 2017
toegekomen in Shanghai. Wij bevinden ons nog een beetje in de
verkenningsfase maar beginnen stilletjesaan onze weg te vinden.
Verhuizen met je hele gezin is telkens een avontuur, zeker voor een meisje dat opgegroeid is in
een klein dorpje in de Kempen. Ondertussen begin ik de klappen van de zweep te kennen en
besef ik hoe belangrijk het is om je vanaf dag 1 te omringen met nieuwe vrienden en mensen
die de stad of streek kennen.
We waren nog maar enkele dagen in Shanghai en werden al uitgenodigd voor ons eerste VLISfeestje en daar hebben we een heleboel super toffe mensen leren kennen. Nu wil ik ook mijn
steentje bijdrage en het VLIS-bestuur ondersteunen waar ik kan.
Mijn interesses liggen vooral bij architectuur, kunst, muziek,...cultuur in de brede zin van het
woord dus en ik kook/eet zeer graag een Vlaams of ander soort potje. In een ver verleden,
voordat we 3 kinderen hadden, heb ik 12 jaar gewerkt in de marktonderzoekssector in Belgie en
Nederland.
Wij wonen in Minhang, vlakbij de Shanghai American School, waar onze kinderen naar school
gaan. Tijdens de weekends komen we graag richting “het centrum” om de stad te verkennen.
Ik kijk er naaruit om jullie te ontmoeten en samen Shanghai verder te ontdekken.
Magazine Editor
Astrid Devos
Al van toen ik nog maar een duim groot was, was mijn grote
droom om naar het buitenland te verhuizen. Na mijn buitenlandse
stage in Spanje heeft het toch nog even geduurd voor ik samen
met mijn vriend de stap nam om de wijde wereld in te trekken.
China stond niet bepaald hoog op de lijst (helemaal niet zelfs) en
toch zijn we hier intussen al twee jaar en half. We love it!
De dynamiek, het eten, de cultuur en zelfs de taal; alles intrigeert
me en ik wil mijn positieve ervaringen heel graag delen met anderen! Daarom besloot ik om
mij actief bij de VLIS aan te sluiten. Na een jaartje in het event team zet ik me dit jaar aan het
schrijven. Ik zal jullie elke maand voorzien van een interessant magazine gevuld met leuke
Shanghai- en VLIS-weetjes.

8

Terugblik – VLIS Eindfeest Bar
Botanique

Zoals steeds werd vorig VLIS jaar opnieuw schitterend afgesloten met een prachtig botanisch
thema. De honger werd gestild, de dorst werd gelest en er werd gezellig gekeuveld.
Voor deze editie hadden we enkele mooie items in de aanbieding tijdens onze Silent Auction.
Met de opbrengst hebben we het leven van een kindje gered!
Hope for Hearts kon met onze inbreng de hartoperatie voor een achtjarig meisje ondersteunen
en ze konden haar boeken, speelgoed en kleren schenken.
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Terugblik – WK Voetbal en
Nationale Feestdag
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Hoera, vakantie!
Hoezo “Hoera, vakantie”? De zomervakantie is net voorbij maar gelukkig is de eerstvolgende
verlofperiode niet veraf. Op 24 september viert China hun Mid-Autumn Festival en op 1 oktober is het de
Chinese Nationale Feestdag. Maar is het een goed idee om dan een tripje te plannen?

Mid-Autumn Festival
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.
Nationale Feestdag – Golden Week
De Chinese Nationale Feestdag valt op 1 oktober en wordt traditioneel aangevuld
met 6 extra dagen verlof. Hoewel, strikt gezien zijn het 2 extra dagen verlof.
Dit jaar valt 1 oktober op maandag. Dinsdag en woensdag zijn de extra 2 dagen verlof. Om aansluitend 7 dagen
na elkaar vrij te zijn, wordt er op zaterdag 29 en zondag 30 september gewerkt. Deze werkdagen worden dan
opgenomen op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober. Met het weekend er nog bij, heb je een volle week verlof.

Reizen of niet?
Tijdens het verlengd weekend van 22, 23 en 24 september
is het een leuk idee om een uitstapje te plannen. Drie dagen
geven je voldoende tijd om even uit Shanghai te ontsnappen.
Ga genieten van de natuur in Moganshan of verken een
van de steden in de buurt: Suzhou, Hangzhou of Nanjing.
Tijdens de Golden Week kun je op avontuur
gaan in je living, slaapkamer of badkamer.
China heeft twee periodes waar bijna iedereen
reist:
Chinees
Nieuwjaar
en
Golden
Week.
Millioenen Chinezen gaan dan op verkenning in eigen land
of in nabij gelegen buurlanden. Elke toeristische attractie
heeft een ellenlange wachtrij en trein- en vliegticketprijzen
schieten de hoogte in. Heb je de keuze dan raden we
je aan om tijdens die periode geen verlof op te nemen.
Heb je geen keuze of wil je toch graag genieten van enkele dagen rust, boek dan je tickets net
voor of net na 1 oktober. Het reizigersaantal (alsook de prijzen) zullen al wat lager zijn op die
dagen. En voor de thuisblijvers onder ons, Shanghai heeft heel wat leuks in petto tijdens die week!
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Toerist in eigen stad
Shanghai heeft heel wat interessante en leuke toeristische attracties in de aanbieding. Helaas hangt aan
veel van hen een hoog prijskaartje waardoor we deze vaak links laten liggen.
Sta je toch te popelen om de torens in Lujiazui eens op te gaan of heb je een bezoek aan het Natural
History Museum nog steeds niet van je lijstje kunnen schrappen? Profiteer dan zeker van dit nieuws!
Naar aanleiding van het Shanghai Tourism Festival zullen pakweg 75 attracties 50% goedkoper zijn!
De kortingen zijn geldig tussen 15 en 21 september.
Bezoek de Pearl Tower of Shanghai Tower voor maar 90 RMB. Heel wat musea en zelfs parken staan
ook tussen de lijst. De tickets voor waterdorpen als Zhujiajiao en Xinchang bieden ook korting aan.
Veel plezier!

Legoland Discovery Centre (100RMB)

Natural History Museum (15 RMB)

Chenshan Botanical Garden (30RMB)

Pearl Tower (90RMB)
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Humor

Chinglish...

Deze hond is alvast klaar voor Halloween,
Carnaval of welk ander verkleedfeestje dan
ook!
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Evenementen
VLIS Openingsfeest
We openen het nieuwe VLIS-jaar in stijl met het VLIS Openingsfeest.
Op zondag 9 september zijn alle leden én uiteraard ook niet-leden
welkom in de prachtige tuin van het Belgisch consulaat. Gezellig
bijpraten met oude bekenden of kennis maken met nieuwkomers...
Dat doen we, zoals het échte Belgen betaamt, bij een fris glas en
lekker eten. Ook aan kinderen wordt gedacht met toffe animatie op
kindermaat. We stellen tijdens het Openingsfeest ook graag het VLISbestuur én onze eventkalender aan je voor. ”Pink & White” is ditmaal
het feestthema. We zijn alvast héél benieuwd naar jullie outfits :-).
Hopelijk tot dan!
Locatie: Consulaat - Generaal België
127 Wuyi Lu
Praktische info
••Schrijf jezelf en alle gezinsleden in onder zijn/haar eigen naam.
••Kom zeker op tijd! Het consulaat sluit om 12u30.
••Breng je paspoort en dat van je kinderen mee. Zonder paspoort raak
je het consulaat niet binnen.

Event Details
Datum:
9 september 2018
Tijd:
12:00 - 16:00
Prijs:
leden: 100 RMB
niet-lid: 250 RMB
lid (kind) : 50 RMB
niet lid: 100 RMB
5 jaar of jonger: gratis
Belangrijk:
- deuren gaan open om
12u en sluiten 12u30
- paspoort van hele familie
meenemen

Schrijf je snel in via: http://www.vlis.be/nl/agenda
* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 8 september

VLIS OPENINGSFEEST
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VLIS Lunch @ The Parlour
In september ontdekken we een gloednieuwe restauranthub in de stad:
Columbia Circle. Columbia Circle is een verzameling restaurants en
café’s gelegen in een historische compound pal in het stadscentrum.
De compound was in de jaren 20-40 een populaire plek voor
Amerikaanse immigranten. Blikvanger is het zwembad in het midden
van de compound. De meeste restaurants en café’s hebben er
momenteel hun ‘soft opening’. Wij gaan lunchen in Parlour, een ‘casual
fine dining’ restaurant met focus op pizza’s en cocktails. Wil jij dit
nieuwe lunchadresje ontdekken? Inschrijven dan!
Locatie: 1262 Yan’an West Road, near Anxi Road
(lijn 2 & 11, metrostation Jiangsu Road)

Event Details
Datum:
18 september 2018
Tijd:
12:00
Prijs:
Leden: RMB 150
Niet-leden: RMB
200

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/

* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 17 september.
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Belgian Night
Elke derde vrijdag van de maand zijn we aan de toog van een bar in
Shanghai te vinden. Een ideale gelegenheid om in gezelschap van
andere Vlamingen te genieten van een fris getapte pint in de ene hand
en een lekkere versnapering in de andere. De formule is gekend: een
gezellige avond voor alle Vlamingen en vrienden, speciale prijzen en
gratis versnaperingen voor de VLIS leden.
Locatie: Chez Jefke, 158 Julu Road, near Ruijin No. 1 Road
(lijn 13, metrostation Middle Huaihai Road)

Event Details
Datum:
21 september 2018
Tijd:
21:00
Prijs:
Gratis

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/
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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, Jan Sonneville of Alex De Ceuster.
jd_vn@hotmail.com

jansonneville@gmail.com

adeceuster@shanghaicentre.com

+86 156 0161 4821

+86 131 2212 8730

+86 136 0191 4838

jeandanielv		

jansonneville		

ADCinChina

									
									Deadline : 30 september 2018
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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.”

19

Sponsor in de kijker
Mio Espresso
Mio Espresso is een officiële verdeler van illy en voorziet bedrijven en
huishoudens met gratis koffiemachines. Je betaalt per maand een bedrag
naargelang je afname van capsules. Er zijn meerdere pakketten beschikbaar.
Voor VLIS leden geldt er deze maand een actie met 100 gratis capsules!
Voor meer info en voorwaarden:

GREAT NEWS..!
WE HAVE A NEW SOLUTION FOR YOUR
COFFEE BREAK
Mio Espresso
Office/Home Coffee break
1 Coffee Machine + 1 Box of coffee capsules
(100pcs)

This is available only @ Mio Espresso ILLY Caffe’
021 61212021 | logistics@mio-espresso.com

*** Mio Espresso is ook aanwezig op het openingsfeest zondag 9 september,
spreek hen aan indien je vragen hebt! ***
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