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Voorwoord
Beste VLIS vrienden,
Gelukkig nieuwjaar! Twee vliegen in één klap,
met zowel de start van 2019 als het begin van
een nieuw Chinees kalenderjaar.
Na een “hondejaar” mogen we nu het Varken
verwelkomen en als ik mijn Chinese collega’s
mag geloven, belooft het een spetterend jaar
te worden!
Als het VLIS Nieuwjaarsfeest een maatstaf
is, dan is er geen twijfel aan dat het een
super jaar zal zijn. Great Gatsby 2019 was
een topper. Kathleen’s Waitan met zicht op
Lujiazui, de prachtige aankleding (van de
zaal en de gasten), de jazz band, de DJ…
dit feest gaat opgenomen worden in de VLIS
annalen als een van de beste feestjes van de
laatste jaren en de afwezigen hadden weer
eens zwaar ongelijk. Een dikke merci aan
het event team en de sponsors voor al het
voorbereidingswerk, de lekkere pralines en
de prijzen voor de lucky draw. Foto’s kan je
terugvinden op pag. 6 van het magazine.
Dat schaatsen zowel groot als klein
aanspreekt hebben we bewezen met het
allereerste “Benelux On Ice” evenement.
NVS, Bencham en VLIS sloegen de handen
in elkaar en hebben meer dan 160 schaatsers
een leuke avond bezorgd, inclusief mooie
foto’s met de verlichte Oriental Pearl Tower op
de achtergrond. Dit event maken we een vaste
waarde op de jaarlijkse activiteitenkalender.
Ook hier nog eens bedankt aan alle sponsors
en in het bijzonder aan het Consulaat
Generaal van Belgie voor de lekkere gluhwein.

We hebben ook gelunched bij Ginger,
lekkere Asian-fusion cuisine, en deze keer
was het niet exclusief voor de dames. De
aanwezige mannelijke VLISers hebben er
ook van genoten!
Deze maand doen we het iets rustiger aan
zodat iedereen optimaal kan genieten van
de vakantie.
In maart, met iedereen terug van
weggeweest, vliegen we er dan
weer volledig in met een lunch, een
gezelschapsspelletjes avond en meer van
dat. Voor de cultuurliefhebbers hebben we
ook een bezoek aan het Powerstation of
Art geboekt. Hou je Wechat en inbox in het
oog voor alle details.
Ik zou zeggen: “geniet” van de feesten
en mocht je nog honger hebben, probeer
dan eens het recept voor de krokante
eendenborst (pag. 9) of bestel je iets
lekker Belgisch bij onze sponsor Deli
Hunter (p. 11).
In naam van het VLIS team, nogmaals
“Happy Chinese New Year” en tot
binnenkort op een van de volgende
activiteiten.
Alex
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Agenda
Blijf de VLIS Wechat en je email zeker in het oog houden
voor evenement updates!

!
S
IP

T PS!
TI S!
TIP

Social Geography: Ten Journeys with a Camera
Wat?
Waar?
Wanneer?
Prijs?

Fototentoonstelling
SCOP
Tot 19 februari
40 RMB pp

Historic Shanghai: Walking Tours
Wat?
Waar?
Wanneer?
Prijs?

Stadswandelingen
Verschillende locaties in Shanghai
3/7/8/10 februari
250 RMB pp

Meer informatie en reservaties:
Historic Shanghai
info@historic-shanghai.com
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Terugblik –
VLIS Nieuwjaarsfeest

Wat een start van het nieuwe jaar!
Bedankt aan alle Vlissers om er met z’n allen een schitterend “Great Gatsby” feest van te
maken.
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Terugblik –
Benelux on Ice

Een zeer geslaagde samenwerking tussen VLIS, NVS en Bencham!
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新年快乐!
Gelukkig Chinees Nieuwjaar!
De belangrijkste periode voor de Chinese bevolking komt er weer aan. Chinees Nieuwjaar is alom
gekend als de feestdag waar elke Chinees zich een weg door het land baant om zich bij zijn familie in
de geboortestad te vervoegen. Op de planning: eten, drinken en hong bao’s uitdelen.
Jaar van het Varken
Elk Chinees jaar staat in het teken van een van de 12 sterrenbeelden. Dit jaar schakelen we van de
haan over naar het varken. Wat betekent dit dan zoal in de Chinese cultuur?
Is jouw sterrenbeeld het Varken? Dan wordt dit jaar helaas geen topjaar. Daar zijn verschillende redenen
voor. Een van die redenen is gelinkt aan het idee dat je in jouw jaar opnieuw geboren wordt. De Chinese
cultuur gelooft dat verschillende demonen het gemunt hebben op jonge kinderen, wat je dus ook bent
tijdens jouw jaar. Gelukkig bestaan er middeltjes om dit slechte geluk tegen te gaan! Zo zou je in jouw
jaar vaak rode kledij moeten dragen. Het beschermt je tegen de demonen en brengt tegelijkertijd extra
geluk met zich mee.
Do’s & don’ts
Om je te garanderen van een gezond en gelukkig nieuw jaar kun je maar best deze regels volgen.
Tijdens de Nieuwjaarsperiode is het afgeraden om je huis te kuisen en het vuil buiten te zetten. Alle
goede wensen zouden samen met het vuil weggegooid kunnen worden.
Onder dezelfde gedachte knip je ook beter je haren niet tijdens Chinees Nieuwjaar.
Heb je het geluk om deze feestdag bij een Chinese familie thuis te vieren? Hou er dan zeker rekening
mee dat niet alle cadeaus geapprecieerd worden. Zo geef je bijvoorbeeld beter geen klok, peren of
appels.
Op Chinees Nieuwjaarsavond wordt er traditioneel vuurwerk afgestoken. In veel grootsteden is dit
inmiddels verboden maar op het platteland houdt de traditie stevig stand. De luide knallen jagen alle
demonen en ongeluk weg.
Het feestmaal
Ben je al een beetje gekend met de Chinese
cultuur? Dan weet je dat eten een heel groot
en belangrijk deel vormt van elke feestdag
tijdens het jaar. En dat is zeker niet anders
tijdens het Nieuwjaar.
Loempia’s worden als snack op tafel gezet.
Hun vorm lijkt op een goudstaaf en wordt dus
gerelateerd met voorspoed en rijkdom.
Borden vol met dumplings mogen niet
ontbreken tijdens de festiviteiten.
Vaak wordt er in een aantal dumplings een munt verstopt. Diegene die de munt krijgt wordt gezegend
met rijkdom in het nieuwe jaar.
Noedels ontbreken ook niet op het menu. Hoe langer de noedels, hoe beter je voorspoed zal zijn.
Al dit lekkers wordt aangevuld met gestoomde vis, kip en een variatie aan groenten gevolgd door een
rijkelijke keuze aan zoete gebakjes. Elk op hun beurt opnieuw verbonden aan een Chinees idioom voor
voorspoed, geluk en rijkdom.’
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Recept – Krokante Chinese Eendenborst
Het is weer zover, Chinese feestdag. De ideale gelegenheid om die potten en pannen nog eens van
onder het stof te halen. Of, als je in tegenstelling tot mezelf wel de moed vindt om te koken in Shanghai,
om je eens aan een Chinees getint recept te wagen.
Krokante Chinese Eendenborst
Recept voor 4-6 personen
Wat heb je nodig?
4 stukken eendenborst met vel
Zout
6 cl Hoisin saus
6 cl Shaoxing wijn of droge sherry
Five spice poeder
1 stuk gember, in sneetjes
4 teentjes look, in grove stukken
Bereiding
Meng de hoisin saus, Shaoxing wijn, gember en look in een blender. Voeg een snuifje five spice poeder
toe. Blend de ingredienten tot een lopende pasta en giet deze in een schaal.
Dep de eendenborst droog met keukenpapier. Leg het vlees in de marinade, zorg ervoor dat de kant
met het vel naar boven ligt. Strooi wat zout over het vel. Laat dit gedurende 30 tot 60 minuten op
kamertemperatuur marineren.
Verwarm de oven voor op 220ºC.
Dep opnieuw de eendenborst droog met keukenpapier. Maak kruisgewijs enkele insnijdingen in het vel.
Bak de stukken vlees, vel naar beneden, op een hoog vuur tot ze zachtjes sissen. Zet het vuur lager en
bak het vlees in 10 minuten tot het vel goudbruin is. Draai het vlees af en toe om.
Leg het vlees met het vel naar beneden in een ovenschaal. Zet het vlees 8 minuten in de
voorverwarmde oven tot het vlees donker kleurt. Draai om en zet nog 8 minuten in de oven tot het vel
donkerbruin kleurt. Haal het vlees uit de oven en
laat onafgedekt gedurende 10 minuten rusten.
Serveer het vlees in Peking stijl met pannenkoekjes,
sweet bean of hoisin saus, komkommer en lenteui.
Of paar het vlees met een mix van winterse
groenten en aardappelen voor een Westers getint
menu.
Smakelijk!

Bron: www.omnivorescookbook.com
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Wistjedatjes
Shanghai heeft er vanaf nu een nieuwe brug
bij... geprint in 3D!
In slechts 450 uren werd de volledige brug
geprint en gebouwd. Een record voor 3D
printing.

Shanghai Disney Resort legt later dit jaar de
eerste steen van hun gloednieuwe Zootopia
Land.
Er werd nog geen einddatum vrijgegeven.
Fans van Zootopia zullen nog wat geduld
moeten uitoefenen.

Marouane Fellaini is onderhandelingen met
de Chinese club Shandon Luneng aan het
afronden. De Belgische 31-jarige Man United
speler zou hier meer dan 10 miljoen euro per
jaar kunnen verdienen.
Zo gaat hij landgenoot Moussa Dembele achterna. Hij tekende in januari een contract bij
Guangzhou R&F.

Mobike werd recent overgenomen door Chinese gigant Meituan-Dianping. De fietsen zullen enkel via de Meituan app toegankelijk zijn.
Wanneer Meituan Bike de overgang compleet
maakt is nog niet helemaal duidelijk.
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Sponsor in de kijker
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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.”
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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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