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Schrijf jullie dus snel in via de VLIS 
website of de QR codes.

En terwijl je nu toch je kalender openstaan 
hebt, boek alvast 11 januari want dan 
is er een speciale editie van onze 
Nieuwjaarsdrink… we hebben namelijk iets 
te vieren! Meer nieuws later via Wechat… 

Zoals steeds hartelijk dank aan onze 
sponsors! Lekker bier, mooie prijzen en 
een betaalbare deelname prijs voor events, 
maken elke VLISer tevreden.

Ik hoop jullie allemaal te mogen 
verwelkomen op een van onze volgende 
activiteiten!

Alex

Beste VLIS vrienden,

Het klinkt cliché maar de tijd lijkt alsmaar 
sneller te gaan.  We zijn “net” bekomen van 
het openingsfeest en het is al bijna Kerstmis!

Maar we hebben zeker en vast niet 
stilgezeten… 

Er was cultuur met een nachtelijke fietstocht…
Lai-Mei heeft de dames in relaxe staat een 
lekker maal aangeboden in Bella Napoli (foto’s 
van de hypnose-sessie zelf waren de moeite 
waard!)
De kwis was niet gemakkelijk maar heel 
gezellig en super spannend. Met prijzen voor 
iedereen! Op de Belgian Nights was het bier, 
wijn en cocktails aan spotprijzen…
Er was zelf een koninklijk bezoek maar laten 
we eerlijk zijn, dat hebben wij (gelukkig) niet 
moeten organiseren.

Alvorens jullie allemaal naar Belgie of 
warmere oorden vertrekken hebben we 
nog een paar top-activiteiten klaar voor de 
komende weken.
De Sint komt op bezoek (schrijf je AUB zo 
snel mogelijk in want anders zal de oude 
man geen geschenkjes kunnen meebrengen 
voor jullie kids!); we gaan nog een Belgische 
tentoonstelling bezoeken; we doen een 
Belgian Night op de kerstmarkt, en Charlotte 
nodigt iedereen uit voor de Kerstboompluk.

Alex 

Voorwoord
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Agenda december

Sinterklaasfeest

/ 12
ZONDAG

Convex/Concave

/ 12
ZONDAG8

1

Kerstboompluk

/ 12
ZONDAG9

Belgian Night

/ 12
VRIJDAG13
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Terugblik - Fietstocht 
Shanghai by Night
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Terugblik - Belgian Night &
Hypnotherapy lunch
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Terugblik - VLIS Quiz
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Ontdek China in Shanghai

Reizen – een grote hobby van ons allemaal! Helaas kunnen we niet elk weekend onze valiezen 
pakken en een nieuw stukje van de wereld gaan ontdekken. Gelukkig kunnen we ons wel een 
vakantiegevoel geven met de juiste beats, een bepaalde geur of typische gerechten!
Vanaf deze maand neem ik jullie mee op rondreis door China!

Elke maand gaan we een van China’s provincies verkennen zonder ons buiten de grenzen van 
Shanghai te begeven. Wat moet er in de valies? GSM (a.k.a geld) en je goed humeur!

We beginnen onze rondreis in het thuisland van de panda’s: Sichuan!

HOOFDSTAD
LIGGING

AANTAL INWONERS
GEKEND VOOR
LEUK WEETJE

TYPISCHE GERECHTEN

Chengdu
Zuidwest
81,1 miljoen
Panda’s en Leshan Giant Buddha
Een van de grootste gebouwen in 
oppervlakte bevindt zich in Chengdu
Hot pot, mapo tofu, kung pao chicken

Voor de spicy liefhebbers onder ons is de Sichuan keuken hemel op aarde.
Waag je aan een van de pikante, of minder pikante, gerechten van de panda provincie.

SICHUAN CITIZEN
378, 2/F, Wukang Lu

Overheerlijke Sichuan gerechten 
in een gezellige setting

¥ 100-200 pp

SHU DAXIA HUOGUO
445, 2/F, Jiangning Lu

Traditionele Sichuan hot pot in 
een traditionele Sichuan setting

¥ 100-150 pp

HAI DI LAO HOT POT
Diverse locaties

Hot pot met de beste service van 
het land

¥ 100-200 pp

YI ZHANG HONG
354, Wulumuqi Zhong Lu

Authentieke Sichuan gerechten 
om bij te watertanden

¥ <100 pp
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Sinterklaasfeest @ Regal Hotel

De goede Sint reist speciaal voor alle brave kindjes helemaal naar 
Shanghai.

 We verwelkomen hem, zijn Pieten en alle VLIS-leden - met of zonder 
kinderen - met een koffie en wat lekkers op zondag 1 december in het 
Regal hotel.

Voor alle kinderen tot en met 11 jaar brengt de Sint een cadeautje mee. 
Warme oproep aan de ouders: bezorg ons - bij inschrijving - de naam, 
geboortedatum, geslacht en leeftijd van je kind én een kort woordje 
voor de Sint. Zo kan ook jouw kind op de schoot bij Sinterklaas.

 Gezinnen met kinderen kunnen inschrijven tot en met 25 november, 
anders kunnen we geen kadootje voorzien. VLIS-leden zonder 
kinderen hebben tijd tot 29 november.

Begin maar jullie Sint-liedjes te oefenen en tot 1 december!

Locatie: Regal International East Asia Hotel, 516 Hengshan Road
(Lijn 1, metrostation Hengshan Road)

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/ 
*VLIS annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 28 november
 

Datum:
1 december 2019

Tijd:
14:00 - 16:30 

Prijs:
Lid >12j: 150RMB
Lid 2 tem 11j: 100RMB
Lid <2j: 25RMB
Niet-lid >12j: 200RMB
Niet-lid 2 tem 11j: 150RMB
Niet-lid <2j: 50RMB

Event Details

Evenementen

http://www.vlis.be/nl/agenda/
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Convex/Concave

Geniet van een najaarswandeling aan de West Bund en bezoek de 
tijdelijke tentoonstelling Convex/Concave van Belgische kunstenaars 
in Tank Shanghai. Deze tentoonstelling (inkom = 90 rmb) is verspreid 
over 3 verdiepingen, dus voorzie een uur tot anderhalf uur voor je 
bezoek, afhankelijk van je eigen tempo. Check zeker ook of het 
heerlijke dakterras van Tank open is.

VLIS trakteert vanaf 16:30 op een koffie beneden aan de ingang van 
het museum, zodat jullie nog even kunnen napraten. Inschrijven is niet 
nodig, gewoon gezellig erbij zijn.

Ter info: de werken op deze tentoonstelling zijn van de volgende 
kunstenaars: Francis Alÿs, Harold Ancart, Michaël Borremans, Jacques 
Charlier, Berlinde De Bruyckere, Jos de Gruyter & Harald Thys, 
Koenraad Dedobbeleer, Edith Dekyndt, Michel François, Ann Veronica 
Janssens, Thomas Lerooy, Mark Manders, Valérie Mannaerts, Luc 
Tuymans, Sophie Whettnall.

 Locatie: TANK Shanghai, Longteng Avenue 2350
(Lijn 11, metrostation Longyao Road)

Datum:
8 december 2019

Tijd:
15:00 - 17:00

Prijs:
Gratis

Event Details
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Kerstboompluk 

De kerstboom is besteld, het ontvangstcomité staat klaar, de drank 
staat koud, maar...de cadeautjes ontbreken nog. Daarom nodigen we 
jullie uit op de kerstboompluk op 9 december om 11 uur.

Het principe is eenvoudig: breng een verrassingscadeautje mee van 
ongeveer 100 rmb en iets lekkers om te eten, VLIS zorgt voor de 
drank.

Afspraak bij Charlotte in de Oriental Villas/Dongfang compound, nr 
3219 Jinqiao road, Zhangjiang, Pudong.

Gelieve bij inschrijving aan te duiden wat je meebrengt: hapje, 
hoofdgerecht of dessert.

Tot dan!

 Locatie: Oriental Villas, Dongfang Compound, Jinqiao Road, 3219

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

Datum:
9 december 2019

Tijd:
11:00

Prijs:
Gratis

Event Details

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

Voor de laatste Belgian Night van het jaar duiken we met z’n allen 
volledig in de kerstsfeer! Het Duitse ‘Zeitgeist’ zet elk jaar een warme 
en gezellige kerstmarkt neer. Kom mee kletsen en genieten van een 
drankje op vrijdag 13 december!

3 drankjes voor 100RMB
Inkom kerstmarkt: 60RMB

 Locatie: Zeitgeist, 537 Haifang road
(Lijn 7, metrostation Changping Road)

Datum:
13 december 2019

Tijd:
19:00

Prijs:
Gratis

Event Details
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SAVE THE DATE

VLIS
NIEUWJAARSFEEST

11 JANUARI 2020
@ PEDRA ALTRA
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Weetjes
De Temporary residence registration kan 
vanaf nu online gedaan worden! Na een 
tripje naar het buitenland hoef je nu dus 
niet meer naar het politiekantoor te lopen.
Je kunt eenvoudigweg de QR code in 
de afbeelding scannen en de stappen 
volgen. Of, je kunt inloggen op:
 crjzndg.gaj.sh.gov.cn/24hr 

Weer iets wat ons leven hier zal 
vergemakkelijken!

Shanghai plant om de grootste Legoland ter wereld te openen in 2023!
Het themapark wordt gebouwd in Jinshan, in het westen van Shanghai.

Je kunt nu Alipay gebruiken zonder een Chinese bankkaart 
en Chinees telefoonnummer te hebben! De betaalservice laat 
buitenlanders inloggen met hun lokale gegevens en biedt 
een virtuele Chinese bankkaart aan die geldig is gedurende 
3 maand. Tijdens deze periode, kun je gemakkelijk geld van 
je kredietkaart naar Alipay overbrengen. Ideaal voor wanneer 
jullie volgende bezoekers langskomen!

http://crjzndg.gaj.sh.gov.cn/24hr
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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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Sponsors


