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Voorwoord
Beste VLIS-vrienden,
We zijn vertrokken voor een nieuw VLIS-jaar!
Wie er niet bij was op het Openingsfeest
kunnen we alleen maar ongelijk geven. Het
was een gezellig weerzien van oude en
nieuwe VLIS vrienden met lekker eten en
drinken onder een staalblauwe hemel. Foto’s
kan je verder in het magazine terugvinden.
Nog eens bedankt aan alle sponsors en het
Consulaat voor alle logistieke steun!
Vorige maand zijn de VLIS dames & heren
al eens gezellig gaan lunchen in The Parlour,
een leuk etablissement in Columbia Circle,
een nieuwe trendy buurt downtown.

Als je denkt een VLIS of Shanghai kenner
te zijn, probeer dan de VLIS Puzzel op te
lossen. Plezier gegarandeerd!
Zoals steeds, mochten er ideeën zijn voor
(sport)activiteiten, laat het ons weten!
Email ons op nihao@vlis.be , stuur een
wechat berichtje of je kan iemand van het
VLIS bestuur aanspreken bij een frisse
pint.
Tot gauw!
Alex

In oktober is er weer vanalles gepland.
We starten met een Biertasting in The Red
Cactus, een nieuw Belgisch café; daarna
staat er een lunch in Azul met een bezoek
aan het Propaganda Poster Art Centre op
het programma; Belgian Night in Chez Jefke
is een maandelijkse vaste waarde op de
kalender en we sluiten oktober griezelig af met
een Halloween (Moving) Dinner.
Honger? Pascale Naessens , die ons vorig
jaar in Shanghai een bezoekje heeft gebracht,
heeft een recept voor een lekkere curry dat we
graag met jullie willen delen. Geen zin om te
koken, dan kan je de stad culinair verkennen
met BonApp & Chope. Meer hierover lees je
verder in het magazine.
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Agenda

13
16

VLIS Biertasting

/ 10
DINSDAG

VLIS Cultuurlunch

VLIS Koffie
@ Sculpture park

27

/ 10
ZATERDAG

19

/ 10
VRIJDAG

Belgian Night

/ 10
ZATERDAG

/ 12
Halloween
MAANDAG
Moving Dinner

Inschrijven kan op www.vlis.be
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Terugblik – VLIS Openingsfeest
Pink & White
Het nieuwe VLIS-jaar werd opnieuw spetterend gestart! Een gezellig tuinfeest in het Consulaat
heeft de toon voor het nieuwe jaar gezet. Bedankt aan iedereen die er was!
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Handige apps in China
Toegegeven, om hier een beknopte lijst van alle handige Chinese apps weer te geven is onmogelijk!
Daarom beperken we ons deze keer tot handige applicaties waarbij geen (of zeer weinig) Chinese
talenkennis bij komt kijken.

BonApp
BonApp verzamelt alle restaurants, cafes en bars in een handige applicatie. Het geeft je een eenvoudig
overzicht van alle lekkere places-to-be en het houdt je op de hoogte van nieuwe plekjes om te
ontdekken. Je kunt er je eigen profiel op aanmaken waar je zelf ook lijsten kunt bijhouden. Je kunt er
reviews en foto’s bekijken of zelf uploaden.
Sinds kort staan ook hotels, spa’s, fitness centra, etc. opgelijst.
Chope
“Hopelijk spreekt men daar Engels, ik heb geen idee hoe ik
dit moet uitleggen in het Chinees.”
Heb je ook altijd last van stress wanneer je moet bellen
om een reservatie te maken? Installeer dan zeker deze
applicatie; getest en goedgekeurd.
Chope lijst heel wat populaire restaurants op en laat je er
via een makkelijk systeem reservaties maken. Het enige wat
je moet doen is een profiel aanmaken. Via dat profiel kun je
ook Chope Dollars verzamelen. Per reservatie die gemaakt
wordt krijg je 100 Chope Dollars. De punten worden
automatisch aan je account toegevoegd na confirmatie van
het restaurant.
Deze Chope Dollars kun je inwisselen voor coupons te
gebruiken in een select aantal restaurants.
Gemakkelijk verdiend, toch?
Didi
Didi, de Chinese tegenhanger van Uber, is op korte tijd zeer populair geworden. Ze bieden taxi services
aan voordelige tarieven in een gebruiksvriendelijke applicatie. Alvast een pluspunt voor het maken van
een Engelstalige versie! Je kunt de app gemakkelijk via de Play Store of de App Store downloaden. Link
je profiel aan je telefoonnummer, stel je thuisadres in en selecteer je gewenste betaalmethode. Gedaan
met de vervelende en veel te dure taxichauffeurs.
Baopals
Ok, technisch gezien is dit geen applicatie, maar het
kan zeker niet onderdoen! Baopals heeft een eigen
website en een WeChat account. Ze maken het
leven van de shoppers in China makkelijker.
Iedereen heeft ongetwijfeld al gehoord van Taobao.
Helaas kan niet iedereen dit gebruiken. Of het is de
Chinese taal die je tegenhoudt of het is het feit dat
je geen Alipay account hebt.
Baopals heeft zich verdiept in de wijde wereld van
Taobao en biedt via hun website alle items aan
met Engelse vertalingen, Engelse klantendienst en eenvoudige betalingen via WeChat, Alipay of China
UnionPay. Laat het online shoppen beginnen!
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Toerist in eigen stad - Jinshan Beach
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.
Oktober is voor velen de meest favoriete maand van het jaar. De grootste hitte is voorbij en we kunnen
ons eindelijk naar buiten begeven zonder een badkuip met zweet te vullen.
Een ideale periode om je eens buiten de stadsgrenzen te wagen en Jinshan Beach te bezoeken.
Een strand in Shanghai, aan de oceaan. Het is eens wat anders.
In het Zuidwesten van Shanghai kun je Jinshan terugvinden.
Je raakt er gemakkelijk per metro en trein. Neem de metrolijn
1 of 3 tot aan Shanghai South Railway. Vanaf daar kun je de
Jinshan Sneltrein nemen tot de eindhalte Jinshan Wei. De
treinrit neemt zo’n halfuur tijd in beslag.
Je kunt het strand al op voor 20 RMB per persoon (10 RMB
tijdens de week).
Wat is er te doen daar?
Je kunt er ontspannen op het strand en pootjebaden in de zee.
Helaas is zwemmen geen echte optie. Enkele meters van het
strand, werd een afscheiding geplaatst waardoor je niet dieper
dan je middel het water in kan. Op een zonnige oktoberdag is dit een welkome verfrissing.
Naast het strand en het water, is er ook een mooi aangelegd wandelpad voorzien van voldoende
rustplekjes en picknick banken.
Voor de bbq’ers onder ons, je kunt er ook heel makkelijk een BBQ huren voor 200 RMB, inclusief kolen.
Je kunt je eigen vlees en groenten meebrengen of je kunt deze ter plekke kopen.
Geen zonneklopper? Huur dan een fiets of een bootje om wat rond te dobberen op het water.
Op een dertigtal minuten wandelen van het strand vind je het oude vissersdorpje terug.
Het is er vrij klein en rustig maar het breekt de dag. Het dorpje met z’n kleine brugjes, waterwegen en
koffieshops herrinnert je ongetwijfeld aan de zeer toeristische waterdorpjes Zhujiajiao en consoorten.
Het is geen Costa del Sol maar het kan zeker tellen voor een leuke familie uitstap!
Plezier verzekerd!
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Recept - Pikante currysoep met kip en groenten
Eerlijk, in Shanghai zijn er weinig onder ons die nog vaak zelf koken, niet? De stad heeft een overvloed
aan restaurants, voordelige afhaalmaaltijden en thuisleveringen.
Maar af en toe maken we toch nog eens tijd om ons in de keuken uit te sloven. En met dit gerechtje van
Pascale Naessens hoeft dat niet eens lang te duren.
Plezier gegarandeerd (zeker als je de afwas voor de Ayi laat staan)!
Pikante currysoep met kip en groenten
Een gerecht van Pascale Naessens voor 2 personen
Wat heb je nodig?
400g kipfilet
2 stengels groene selder
2 wortelen
1 preistengel
4 shiitakes
4 knoflookteentjes
1 el kurkuma
Rode currypasta (1-3 el afhankelijk van pikantheid)
(olijf)olie
Zwarte peper
Bereiding
Was de selder, de wortelen en de prei. Snijd ze in ringen.
Snijd de knoflook in plakjes en de kipfilets in reepjes.
Zet een diepe pot op het vuur en giet er een flinke scheut (olijf)olie in. Voeg de groenten en de knoflook
toe. Roerbak ongeveer 5 minuten.
Meng drie eetlepels rode currypaste met wat water en giet bij de groenten. Voeg de kippenreepjes en de
kurkuma toe. Kruid met zwarte peper. Voeg water toe tot alles net onderstaat. Dek de pot af en laat op
een zacht vuur 20 to 30 minuten koken.
Snijd de shiitakes in plakjes en laat ze de laatste 5 minuten meekoken.
Smakelijk!
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Spelplezier
Plaats het correcte antwoord in de voorziene lettervakjes.
Het sleutelwoord helpt je om jezelf in het Chinees voor te stellen.
1.
2.
3.

Onze consul generaal is ....
Hoe noemt het VLIS bestuur zichzelf?
De eerste week van oktober is het “National Holiday” in China.
Hoe wordt deze week nog genoemd?
Deze oranje fietsen kleuren het straatbeeld van Shanghai.
Wie nodigt VLIS elk jaar in december uit om de kindjes te belonen?
Wat is de naam van de hoogste toren in Lujiazui?
Hoeveel actieve metrolijnen heeft Shanghai op dit moment?

4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oplossing: Bilishi (Belgie)
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Evenementen
VLIS Biertasting
Op zaterdagavond 13 oktober organiseert VLIS een biertasting in de
vrij recent geopende Belgian beer bar genaamd Red Cactus op Yuyuan
road (Jingan district). Kom een leuk assortiment van lichte en zware
bieren (en frietjes!) proeven aan een heuse spotprijs.
Locatie: 753 Yuyuan Road, near Zhenning Road
(lijn 2 en 11, metrohalte Jiangsu Road)
Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/

* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 12 oktober.

Event Details
Datum:
13 Oktober 2018
Tijd:
20:30 - 23:00
Prijs:
leden: 100 RMB
niet-leden: 150 RMB
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VLIS Cultuurlunch @ Azul
16 oktober spreken we weer af voor een gezellige lunch downtown.
Deze keer koppelen we er een cultureel bezoekje aan.
Voor we ons tegoed doen aan een overheerlijk Mediterraans
tapasmenu van bekende chef Eduardo Vargas in Azul, gaan we een
kijkje nemen in het Propaganda Poster Art Centre. Verstopt in een
kelder van een anoniem appartementsgebouw in FFC is dit een mustsee als je in Shanghai woont. Een gids geeft ons er meer uitleg over
de tientallen propagandaposters die er zijn terug te vinden.
Afspraak om 10.30u aan het museum.
Kom je alleen voor de lunch? Dan spreken we om 13.00u af bij Azul.
Locatie: Propaganda Poster Art Centre, Rm B-OC, 868 Huashan Road
(lijn 2 en 7, metrostation Jing’an temple)

Event Details
Datum:
16 oktober 2018
Tijd:
10:30
Prijs:
Leden M+L: RMB
230
Leden L: RMB 150
Niet-leden M+L:
RMB 300
Niet-leden L: RMB
200

Locatie: Azul, 378 Wukang Road, Ferguson Lane, Floor 8
(lijn 10 en 11, metrostation Jiaotong University)
Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/

* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 15 oktober.
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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:
19 oktober 2018
Tijd:
21:00
Prijs:
Gratis

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/
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Halloween Moving Dinner
Halloween, het “bangelijkste” feest van het jaar, vieren we zaterdag 27
oktober met een huiveringwekkend “moving dinner”.
Maak kennis met andere VLIS-leden, terwijl je bij elk gerecht
doorschuift naar een andere tafel. Een bijzondere manier om meer
Vlamingen te ontmoeten. En dat in een mysterieus en voor de
gelegenheid spookachtig kader: Cotton’s, een populaire patio bar in
een oud huis in FFC.
 urf je het aan...? Schrijf je dan snel in, want het aantal plaatsen is
D
beperkt. En kom verkleed in je griezeligste outfit! De engste outfit gaat
met een prijs lopen.

Event Details
Datum:
27 oktober 2018
Tijd:
19:30
Prijs:
Leden: RMB 300
Niet-leden: RMB
350

Locatie: Cotton’s, 294 Xinhua Road
(lijn 10 en 11, metrostation Jiaotong University)
Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/

* VLIS-annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 26 oktober.
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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.”
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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 allround 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 Wechat of mail.
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