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Voorwoord
Beste VLIS vrienden,
Welkom in 2020!
Dat het een super jaar gaat worden, daar is
geen twijfel over. Al is het maar omdat VLIS
20 kaarsjes uitblaast!
Twintig jaar activiteiten voor en door
Vlamingen in Shanghai, het is iets waar we
fier op mogen zijn.
We starten het jaar traditiegetrouw met een
nieuwjaarsfeest. Lekker eten, prachtige
locatie, goed gezelschap, bier, wijn, meer
moet dat in principe niet zijn… maar we gaan
meer doen!
We gaan even terug in de tijd en laten oude
bekenden aan het woord, we doen een silent
auction voor het goede doel, we maken
de dansvloer onveilig en we hebben voor
iedereen een mooi souveniertje voorzien om
mee naar huis te nemen.
Mocht je nog niet ingeschreven zijn, doe dat
dan NU via www.vlis.be of via de QR code.
Januari is een korte maand met een paar
weken werk/school en dan opnieuw feest,
ditmaal Chinees Nieuwjaar. Bij VLIS houden
we het vrij rustig qua activiteiten (Belgian
Night blijft op de kalender!) maar mocht je er
toch vanonder willen muizen voor een dagtrip
of langere vakantie, we hebben tips over
waar naartoe te gaan en hoe makkelijk je nu
treinticketten kan bestellen (zie pag 12).

En blijf je thuis, dan kan je jezelf
verwennen met een culinaire vakantie en
een van de lekkere Yunnan-restaurants
proberen! Meer info op pag. 7
In de lente gaan we op sport-avontuur!
Het plan is om samen met een VLIS-team
deel te nemen aan de Spartan Race (in
Shanghai): 10KM lopen, onder en over
obstakels, onder en door modder, fun
gegarandeerd.
Is dit jouw ding? Hou je wechat dan in de
gaten want binnenkort sturen we hierover
meer info door.
Fotos van het bezoek van de Sint, de
kerstboompluk en de Convex/Concave
tentoonstelling vind je verder in deze
editie.
Nog geen lid? Dat kan nog steeds via
www.vlis.be. De tarieven zijn aangepast
dus je betaalt geen volle pot meer EN je
krijgt wel 100% amusement!
Namens het bestuur wens ik iedereen
nogmaals een gelukkig nieuwjaar en ik zie
jullie graag op een van de activiteiten in
ons jubileum-jaar!
Alex
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Agenda januari - februari

11
17

Nieuwjaarsfeest

/ 01
VRIJDAG

Belgian Night

16

/ 01
ZATERDAG

/ 02
ZONDAG

6

/ 02*
DONDERDAG

Fotomuseum
Peer to Peer

Benelux on Ice

*Datum onder voorbehoud
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Terugblik - Convex/Concave &
Kerstboompluk

5

Terugblik - Sinterklaasfeest
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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!
Laten we dit nieuwe jaar starten met de gevarieerde smaken uit Yunnan!
HOOFDSTAD Kunming
LIGGING Zuidwest
AANTAL INWONERS 48,3 miljoen
GEKEND VOOR Tiger Leaping Gorge en Lijiang Old Town
LEUK WEETJE De provincie Yunnan heeft de meeste

ethnische groepen in China, wel lliefst 51
van de 55 in totaal
TYPISCHE GERECHTEN Crossing the Bridge noedels, Xuanwei ham,
flower cake en steam pot chicken
Door de vele ethnische groepen heeft Yunnan een van de meest gevarieerde keukens in China!
Door de vele natuur in deze provincie, zijn alle gerechten vol met natuurlijke smaken.
Fan van zure en pikante smaken? Probeer dan zeker deze keuken eens uit!

LOTUS EATERY

GATHERING CLOUDS

Goeie sfeer en heerlijke,
kwaliteitsvolle Yunnan gerechten

Gezelligheid gecombineerd met
smaakvolle borden

¥ 100-200 pp

¥ 200-300 pp

LOST HEAVEN
Diverse locaties

LIUYUAN YUNNAN GUO
QIAO MIXIAN DIAN CAI

Typische Yunnan gerechten met
dat tikkeltje meer

Authentiek en lokaal Yunnan

1372, Meichuan Lu

¥ 200-300 pp

381, Bldg E, rm 105, Panyu Lu

61, Xuanhua Lu

¥ <100 pp

8

Evenementen
Nieuwjaarsfeest
Samen zetten we 2020 goed in met een feest op zaterdag 11 januari.
Kom mee toasten op het nieuwe jaar op deze unieke locatie aan de
North Bund (Pudong). Naast ongelimiteerd buffet, wijn, bier en dessert
krijg je er een adembenemend zicht bovenop.
En omdat het maar 1 keer 20 jaar VLIS is, maken we er een bijzonder
feestje van!
Locatie: Harmony Beef 1881, 1777 Binjiang Avenue,
MIFA 1862, Unit 101
(Lijn 4, metrostation Pudong Avenue)

Event Details
Datum:
11 januari 2020
Tijd:
19:30 - 22:30
Prijs:
Lid: 300RMB
Niet-lid: 400RMB

Schrijf je snel in via: http://vlis.be/nl/agenda/
*VLIS annuleringsvoorwaarden van toepassing vanaf 6 januari
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Belgian Night
Ook in 2020 houden we elke derde vrijdag van de maand vrij voor een
frisse pint en een leuke babbel!
Vergezel ons op 17 januari voor de eerste Belgian Night van het
nieuwe jaar!
De locatie wordt later meegedeeld via mail en WeChat!
Locatie: te bevestigen

Event Details
Datum:
17 januari 2020
Tijd:
21:00
Prijs:
Gratis
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Wist je dat?
China, onze tweede thuis. Een gigantisch land met diversiteit in elke hoek.
Hier zijn enkele weetjes die je ongetwijfeld nog meer versteld doen staan.

Er leven nog zo’n 30 miljoen Chinezen in
grotten!
En daar genieten ze van. De meeste van deze
‘grotbewoners’ kunnen in de provincie Shaanxi
gevonden worden.
Je kunt zelfs een grot huren voor zo’n 30 euro per
maand!

1 op de 5 mensen
op aarde is
Chinees!
We wisten dat ze met veel waren,
maar wist je dat 20% procent van de
bevolking Chinees is?!
Totale bevolking:
1~ China: 1.357 biljoen
2~ India: 1.252 biljoen
3~ Amerika: 325.3 miljoen
..~ België: 11.4 miljoen

Miljoenen
Chinezen
hebben een
‘Hashtag’naam!

Een wat-naam?!
Met sociale media als centraal communicatiemiddel in onze
maatschappij, staat alles in het teken van de hashtags. Bij
verschillende events en tragedies gaan deze viraal, zoals bv.
#jesuischarlie.
In China gaat men nog een stapje verder: ze geven hun
kinderen zo’n soortgelijke naam!
Kwam je Olympics, Defend China, Civilization of Space Travel al
tegen?

Het leger heeft een divisie bestaande uit 10.000 duiven!
Het Chinese leger heeft alle 10.000 duiven officieel in hun
troepen ingehuldigd. Deze soldaten kunnen op de snelste manier
communiceren wanneer er een aanval is.
Een zeer oude maar effectieve manier!

12

Handige weetjes
Zorgeloos treinen!
Je hoeft vanaf nu niet meer ellenlang in de rij te staan om
je treinticket op te pikken! De nieuwe E-tickets zijn sinds
november in 47 geselecteerde treinstations beschikbaar. Het
enige wat je dus nodig hebt is je boeking op je telefoon en je
paspoort. Toon beide documenten aan het personeel bij de
ingang en je kan zo het perron op.
De addertjes onder het gras?
De E-tickets zijn nog niet overal beschikbaar en kunnen
momenteel enkel gebruikt worden voor hogesnelheidstreinen
(G of K treinen).
Je kunt ze ook enkel verkrijgen via de volgende apps:
12306, 携程, 飞猪 en 去哪儿.

TIME TO TRAVEL
Chinees Nieuwjaar komt er al snel aan dit jaar. Tijd dus om die welverdiende (?) vakantie te
plannen! Zit je wat krap met vakantiedagen of laat je budget het niet toe om buiten de grenzen
van China te vliegen? Wel, hier zijn enkele topbestemmingen in het land die zeker de moeite
waard zijn om te bezoeken tijdens de wintermaanden!
Wie weet kun je tegelijkertijd wel die handige E-tickets uitproberen ;-)

Hoe kouder, hoe beter?

Zon, zee, strand

Met dit levensmotto moet je Beijing en Harbin zeker
van je bucket list geschrapt hebben!
Harbin is de thuisstad van het jaarlijkse Ice and
Snow Festival. Tijdens de maand januari wordt er
een volledige stad uit ijs tentoongesteld. Vergeet die
warme sokken en truien niet!

Ben je meer een fan van de zon en de
warmte? Dan zal Hainan zeker je hart
veroveren! Dit Chinese eiland biedt
zowel het luxueuze leventje op het
strand als avonturen in de natuur. Een
eiland vol diversiteit met activiteiten voor
ieder wat wils!

Natuur, natuur, natuur
Heb je zin gekregen om Yunnan en zijn diversiteit te
ontdekken?
Dali is een perfecte plek om dit te doen. De stad is
een goeie uitvalsbasis om zowel het stedelijke leven
als het platteland en de natuur in te trekken!
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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		
400 RMB
Koppels		
300 RMB
Singles		
150 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.”
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Sponsors

16

