
Algemene info reis China: 12 september – 27 september 

Beste leden, 

In dit document vinden jullie alle praktische informatie over onze reis naar China. Lees het 

dus aandachtig door. Er staan zaken in over je kledij, enkele regels, zaken die je nog op 

voorhand moet regelen…  

Indien jullie nog vragen hebben, mag je altijd iemand van het bestuur contacteren.  

Met vriendelijke groeten,  

Bestuur en Tc



 

 

1. Planning China 

 

Don 12 september Iedereen is aanwezig om 6 uur 30 in de Lodeweytensstraat 

(aan het lokaal)   

Vlucht: QR 940 12/09/13 Brussel-Doha 10u55-18u25  

             QR 888 13/09/13 Doha-Shanghai 01u00-14u50 

 

Vrij 13 september  Aankomst in Shanghai  

19.30 uur: repetitie voor openingsavond 

Zat 14 september:  Bezoek Shanghai museum 

16.30 uur: Openingsceremonie van het 24
ste

 Shanghai 

toerisme festival 

Zon 15 september Optreden in de Jade Boedhistische tempel en Jada museum 

14.00 uur: optreden in Global Harbor 

Maa 16 september Wandelen over de dijk en shopping 

Bezoek aan de zijde fabriek 

Din 17 september Bezoek aan een parel fabriek 

14.00 uur Optreden in de Oriental Pearl en bezoek 

Woe 18 september  Bezoek aan de oude stad Chenghuangmiao 

14.30 uur: Vertrek naar Luoyang met de nachttrein K738 

Don 19 september 6.46 uur: Aankomst in Luoyang 

Vrije dag 

Vrij 20 september ’s morgens repetitie en optreden in open lucht in de 

namiddag  

Zat 21 september: 9.00 am Openingsceremonie van het 9
e
 China Luoyang Heluo Culture 

Tourism Festival ,  

Zon 22 september bezoek aan de Longmen grotten en Guan Lin tempel in de 

namiddag  

Maa 23 september Bezoek aan de botanische tuinen  

19.30 uur: trein naar Peking 

Din 24 september 6.00 uur: Aankomst in Peking, transfer naar hotel 

Woe 25 september Bezoek Peking 

Don 26 september Bezoek Peking  

Vrij 27 september Uitchecken hotel voor 18.00 uur,  

Terugreis naar België: Vluchten QR 899 27/09/13 Beijing-

Doha 01u55-05u40 

QR 941 27/09/13 Doha-Brussel 08u35-14u30 

Geplande aankomst in Schoten omstreeks 18.00 uur 

 



 

2. Afspraken op reis 

 

Iedereen draagt zelf zorg voor zijn kledij (strijken inbegrepen).  

Na ieder optreden helpt iedereen bij het opruimen van het groepsmateriaal. (vb. sjaals 

worden terug op de kapstokken gehangen, broden gaan terug in de daarvoor voorziene 

doos, …). Iedereen krijgt de verantwoordelijkheid over een onderdeel van het materiaal 

gedurende de ganse reis.  

Wat is taboe tijdens een optreden/stoet? Juwelen, horloges, piercings en tattoo’s die 

zichtbaar zijn, nagellak, losse haren en kauwgom, roken.  

 

De dansleiding heeft uren gewerkt aan de rolverdeling. Die staat buiten discussie. Indien je 

toch vragen hebt ivm het dansprogramma, kan je altijd bij hen terecht. Er zullen regelmatig 

extra repetities ingelast worden. Iedereen is dan ook stipt aanwezig voor de ganse repetitie. 

Wij rekenen op ieders verantwoordelijkheidszin met betrekking tot drinken, stiptheid, 

voldoende nachtrust,… .Een goede, toffe groepsgeest is de grootste basis voor een 

geslaagde reis. 

Afgesproken TIJDSTIPPEN worden gedurende de ganse reis NAUWGEZET gerespecteerd.  

Tijdens vrije momenten zorg je ervoor dat je niet alleen onderweg bent.  

Iedereen is vertegenwoordiger van de groep, gedraag je dan ook als Gelmeller! 



 

3. Wat neem je zeker mee?  

 

a. Kledij  

 

Jongens   :  volledige werkkledij ( hemd, broek, bretellen, gilet, halsdoek en 

pet)    

 volledige feestkledij ( wit hemd, broek, gilet, jabot (sjaaltje) ) 

 Boezeroen 

 ZWARTE schoenen en zwarte sokken 

  

  

Meisjes   :    volledige werkkledij  ( rok, onderrok , bloes, beige schort indien 

nodig en overrok) 

 volledige korte kledij ( wollen rok, rode onderrok, gekleurde schort  ) 

 Effen hoofddoek, gebloemde hoofddoek en kasjmier sjaal 

 Schoenen en zwarte kousenbroek  

 Meisjes voor ' Lichte zeden ' jakjes .   

Voldoende zwarte en witte speldjes, rekkers  

 

 

 

Voor iedereen:  

Schmink en ontschminker 

Zwarte kousen 

 

Gelmel t-shirt en gelmel trui (indien je deze hebt aangekocht) 

 

BELANGRIJK!!!:  

 

Al je kledij moet mee in je reiskoffer! De meisjes mogen hun gestreepte wollen rok binnen 

brengen op maandag 9 september. Deze gaat mee in de groepsbagage. Elk lid mag 1 koffer 

meenemen met een gewicht van ongeveer 25kg, zeker niet meer dan 30 kg. En 1 stuk 

handbagage met een maximale grootte van 50cm op 37cm op 25 cm en maximaal gewicht 

van 7kg. Heb je nog plaats in je koffer om groepsbagage mee te nemen? Geef ons dan een 

seintje.  

 

Voorzie kapstokken en kledijzakken voor al je optredenkledij. Deze zal tijdens het festival 

vaak in de bus moeten (geen schoenen in deze zakken). 

 

Je neemt je gelmel t-shirt mee in je handbagage maar doet deze niet aan bij vertrek. We 

gaan deze wel aandoen bij aankomst in Shanghai.  

 

b. Medicatie 

De groep neemt een EHBO koffer mee op reis maar we verwachten van de leden dat ze goed 

voorbereid zijn en de volgende medicijnen –naast hun persoonlijke medicatie- mee in hun 

reiskoffer steken. Je kan met een aantal personen afspreken om dit te verdelen.  

− Immodium 



− Motilium  

− Antibiotica voor reizigersdiarree  

− Dafalgan of iets anders koortswerends 

− Pleisters 

− Pleisters voor bleinen 

− DEET! muggenmelk 

− Zonnecrème en after-sun  

Tip: Let er op dat je ofwel het hele doosje meeneemt ofwel zeker de bijsluiter bij je 

medicijnen steekt voor de controles bij de douane.  

Tip: Als je dagelijkse medicatie nodig hebt, neem deze dan mee in je handbagage.  

Belangrijke Info 

Reizigersdiaree komt geregeld voor in China. Voor een behandelingsschema (zie reisgild). 

Breng de EHBO-verantwoordelijke Monique op de hoogte van eventuele medische 

voorvallen die zich kunnen voordoen (hyperventilatie, epilepsie, allergie …). 

Monique zorgt voor een EHBO - koffer. Indien jullie enige ongemakken hebben, kunnen jullie 

bij haar terecht. Overlaad haar niet met kleinigheden. 

c. Papieren 

Vergeet de volgende papieren niet: 

− Reispas (bestuur neemt alle reispassen mee bij vertrek) 

− Identiteitskaart 

− Toestemming ouders voor -18 jarigen 

− Kaartje of papieren ziekenfonds indien nodig (MUTAS) 

− Bankkaart, VISA kaart 

 

d. Extra (optioneel): 

 

− reisstekker voor je elektrische apparaten 

− Oordopjes 

− Foto- of videoapparatuur  

− Vochtige doekjes, desinfecterende gels 

− Losse lange trui en broek tegen de muggen  

− Zwemgerief 

Belangrijk:  

Foto- of videoapparatuur en allerhande electronica worden op eigen verantwoordelijkheid 

meegenomen. Respecteer de plaatsen waar je geen foto’s mag nemen.  



De instrumenten van de muzikanten zijn verzekerd. Andere instrumenten kunnen niet mee. 

4. Wat moet je weten voor je vertrek naar China?  

 

Het weer: Wij bezoeken China in het tussenseizoen. Het is minder warm dan tijdens de 

zomermaanden. In het noorden van China is dit het beste seizoen met koel weer en blauwe 

lucht. Neem wel zeker een regenjas mee want we zitten nog in het regenseizoen.  

 

WIFI: In de meeste grotere hotels, restaurants, cafés en andere hotspots in de grote steden 

heb je draadloze WIFI. Je kan dus een smartphone meenemen, weliswaar op eigen risico. De 

meeste internetcafés zijn niet toegankelijk voor buitenlandse toeristen. Sociale netwerksites 

zoals Facebook en twitter worden niet toegelaten in China. Je zal dus ook geen toegang 

hebben.  

 

Geld: Het is niet altijd gemakkelijk om geld af te halen in China. Aangezien we in de grote 

steden blijven zou het echter geen probleem mogen zijn om een bankautomaat te vinden 

(Bank of China en ICBC). Wil je geld wisselen? Dat kan soms in de hotels, grote kantoren van 

Bank of China, sommige winkelcentra en internationale luchthavens.  

De wisselkoers: €1 = 8,18 Yuan en 1€= 1,34 USD.  

 

Je mag geen Chinees geld mee binnen of buiten het land nemen. Neem dus geen Chinees 

geld mee. Als je geld afhaalt of wisselt dan moet je het bewijs bijhouden. Zorg er best voor 

dat je geld is opgebruikt tegen dat we terug vertrekken.  

 

Etiquette: China is op vlak van etiquette niet veeleisend maar je houdt best de volgende 

suggesties in het achterhoofd als je met onze gids of andere Chinezen praat; 

− Iemand begroeten doe je door zijn/haar hand te schudden. Het is niet gebruikelijk 

voor Chinezen om elkaar te begroeten met een kus. 

− Als je Boedhistische of Taoistische tempels, kerken of moskeeën bezoekt, bedek je 

armen en benen uit respect voor de godsdienst. 

− Het is gewoonte in China om tijdens het eten verschillende gerechten aan tafel te 

serveren. Eet je samen met een Chinees, dan is het beleefd om zijn bord of kom mee 

te vullen. Wacht ook altijd totdat de toast is uitgebracht, voor je zelf van je glas 

drinkt. Ga je naar een bar, biedt dan aan om een rondje te trakteren maar discussieer 

nooit over de rekening als je Chinese vriend voorstelt om te betalen.  

− Gebruik niet te veel hand bewegingen en beperk je lichaamstaal.  

− Je vertegenwoordigt gedurende de hele reis de groep. Toon dus altijd respect voor de 

organisatie van het festival!  

  

Fooi geven: het is niet gebruikelijk in China om een fooi te geven. Sommige chiquere 

restaurants moedigen dit aan, maar het valt te betwijfelen of je ober op het einde van de 

avond de fooi krijgt. In sommige hotel restaurants en duurdere restaurants rekent men een 

fooi aan van 15%. Deze staat mee op je rekening.   

 

Kijk de volgende zaken nog na voor je vertrek: 

 



Vraag na bij je ziekenfonds of je ziekteverzekering ook buiten Europa geldt en wat je moet 

doen bij eventuele ziekte of opname in het ziekenhuis.  

 

Vraag na bij je bank wat je moet doen als je buiten Europa reist. Heb je geen VISA of 

MASTERCARD? Dan moet je bank soms toestemming geven om met je gewone bankkaart 

buiten Europa geld af te halen.  

 

5. Financiën 

Rob is verantwoordelijk voor de financiën.  

Let in alle gevallen op voor diefstal. Gebruik je gezond verstand!  

OPGELET: Wees op je hoede voor zakkenrollers. Neem je voorzorgen. Bv. Een geldzakje voor 

onder je kleding te dragen. Steek je portefeuille niet in je achterzak. 

6. Adressen en telefoonnummers 

Hieronder vinden jullie een lijst van de verantwoordelijken;  

Bagage   IEDEREEN 

EHBO     Monique 

Kledij   Katleen M 

Materiaal  Berten en Kristof 

Dansleiding  Harry  

Muziekleiding  Paul 

Vendelleiding   Tom 

Financiën  Rob 

Algemene leiding Saskia 

Meereizende leden van de raad van bestuur : Katrien, Elke, Berten, Kristof, Tom, Saskia, Rob 

 

a. Adressen van hotels: 

 

Shanghai Pattaya Holiday hotel:  

Adres: No. 311. Zha Yin Road Yangpu District, Shanghai  

Telefoonnummer: 021-65887878 

 

Luoyang Guohao Business Hotel 

Adres: Tianze Plaza Nanchang Road Luoyang 

Telefoonnummer: 0379-64367700  

 

Super 8 hotel 

Adres: No. 26 Shijia Hutong Wangfujing Dongcheng District, Bejing 

Telefoonnummer: 086-1052190188 

 

b. telefoonnummers 

Sla de volgende telefoonnummers op in je gsm: 

Saskia: 0032 486 95 13 21 

Harry:  0032 473 91 59 65 



De thuisblijvers kunnen contact opnemen met Pit als ze vragen hebben:  

0032 473 83 09 56 


