
Ter gelegenheid van 
Koningsdag houdt de 

Ambassade van België een 

 
  

TENTOONSTELLING VOOR  
HET GOEDE DOEL 

Ten voordele van La Société Belge de Bienfaisance  
                        Met de steun van KBF Canada  

Ottawa, 8-15 November 2019 

La Société de Bienfaisance (SBB) is een organisatie 
zonder winstoogmerk die in 1921 werd opgericht om hulp 
en ondersteuning te bieden aan personen die in Canada 
wonen en een link hebben met België door huwelijk of 
afkomst.  
 
Deze hulp en ondersteuning kan de volgende vormen 
aannemen (deze lijst is niet-exhaustief): 

• Ondersteunende dienstverlening aan personen 
die tijdelijk in moeilijkheden verkeren 
(werkloosheid, schulden, enz.) door middel van 
advies of materiële hulp; 

• Beurzen voor universiteitsstudenten; 
• Tijdelijke ondersteuning van personen en 

gezinnen in financiële nood of in precaire situaties; 
• Hulp aan ouderen met gezondheidsproblemen of 

die het moeilijk hebben om geneeskundige 
verstrekkingen te financieren; 

• Hulplijn voor mensen die de behoefte hebben om 
in vertrouwen over hun problemen te praten; 

• Bevorderen van een inclusieve gemeenschap 
door het isolement van o.a. ouderen te breken 
(vriendschapsbezoeken thuis of in het ziekenhuis); 

• Kleine attenties bij een overlijden, enz. 
 
Bedankt voor uw steun! 
www.lasbb.com                                 Volg ons op FB        



DE ARTIEST 
 
Lola (Laurence Bietlot)  
 
Laurence Bietlot is afkomstig van Brussel maar woont al 
decennialang in Québec. 
 
Na een carrière in de televisie-industrie, waar beeld centraal 
staat, richtte ze haar pijlen op de visuele kunst. Ze is zeer 
betrokken bij het culturele leven van de ‘Petite-Nation’ in de 
regio van Ottawa en heeft verschillende jaren de ‘Creators of 
the Petite-Nation’ organisatie voorgezeten.  
 
Laurence heeft haar studio in St-André-Avellin waar ze schildert 
in acryl- en waterverf op papier en doek aan de hand van de 
marouflagetechniek. Ze ondertekent haar werken met LOLA, 
haar koosnaam sinds haar kindertijd.   
 
“Omdat Gatineau aan het einde van elke zomer een 
luchtballonfestival houdt, wou ik mijn luchtballonschilderij 
schenken, dat een vrolijke en dromerige sfeer evoceert en 
perfect de Ottawa regio vertegenwoordigt aan de vooravond 
van de herfst.” 
www.lolabietlot.com 
 
HET WERK 
 
Acryl - waterverf op papier gekleefd op doek  
21” x 13”/ 51 cm x 33 cm   
Openingsbod: $ 150 
Geschatte waarde: $ 400  

                                LUCHTBALLONNEN IN HET PUBLIEK 



 

 

DE ARTIEST 
 

Anita COLE-BRUNGER  
 

Anita is de dochter van een Canadese WO II veteraan en een 
Belgische moeder. Ze groeide op in Vlaanderen waar de 
klaproos alomtegenwoordig is. Anita woonde veel 
herdenkingen bij op de kerkhoven van de Wereldoorlogen in 
België, Frankrijk en Nederland. Ze is dan ook sterk betrokken bij 
veteranen. 
 

Met deze achtergrond ontwikkelde ze een passie voor het 
schilderen van klaprozen op zijde. Die hebben een sterke 
boodschap voor iedereen: “We will remember them” en “Let us 
never forget”. Anita schildert ook esdoornbladeren, 
landschappen, zonsondergangen en herinneringen van haar 
grootmoeder.  
 

Over de jaren heen hebben haar schilderijen verschillende 
prijzen gewonnen. Ze vonden een thuis in familiale woningen in 
Canada, België en ook in de rest van de wereld, o.m. bij de 
Koninklijke Familie van België. Anita’s werk is ook opgepikt door 
de Canadese pers en de ‘Royal Canadian Legion magazine’. 
www.poppyred.ca  
 

DE WERKEN 
 
Klaprozen III 
Originele kleurstoffen op zijde 
17” x 12”/ 43 cm x 30,5 cm 
Openingsbod: $ 100 
Geschatte waarde: $ 300 
 

Herfstbladeren  
Beperkte uitgave print 356/485   
32” x 23” /59 cm x 59 cm  
Openingsbod: $ 100 
Geschatte waarde: $ 285

 
 
 

HERFSTBLADEREN 

KLAPROZEN III 



 

 

 DE ARTIEST 
 
Cécile COMBLEN  
 
Geboren in België, emigreerde Cécile Comblen naar Canada in 
1971. Een Bachelor in de Schone Kunsten aan de Universiteit van 
Ottawa gaf haar een solide achtergrond als artiest. Ze volgde 
ook cursussen aan de Ottawa Art school.   
 
Cécile woont in Montreal waar ze al meer dan 25 jaar een studio 
heeft. Schilderen is haar passie en haar beroep.  Ze verbleef vele 
jaren in de Caraïben, hetgeen haar levendige kleuren en haar 
fascinatie voor licht verklaren.  
 
Cécile was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de 
kunstenscene in St-Vincent & Les Grenadines. Haar werken zijn 
zowel lokaal als internationaal tentoongesteld: in de Verenigde 
Staten, Jamaica, Mexico, België en het Verenigd Koninkrijk. 
Cécile is vertegenwoordigd door Calligrammes te Ottawa sinds 
1995. Haar volgende solotentoonstelling is bij ‘Maison Trestler’ in 
Vaudreuil-Dorion (september 2020). 
 

www.ccomblen.com  
 
DE WERKEN  
 
Leef jezelf uit 
Acryl op doek 
30” x 22 ½” / 76 cm x 57cm 
Openingsbod: $ 500 
Geschatte waarde: $ 1.000 
 
Verhalen die je me vertelde 
Acryl op doek 
32” x 23” / 81 cm x 58 cm 
Openingsbod: $ 500 
Geschatte waarde: $ 1.000 

 
  

VERHALEN DIE 
JE ME VERTELDE 

LEEF JEZELF UIT 



 

 

DE ARTIEST 
 
Eric de Wallens 
 
Eric is een professionele fotograaf die al sinds zijn jeugd een 
passie heeft voor fotografie. Hij was actief in de media met 
reportage- en reclamewerk. Bovendien zette hij onafhankelijke 
projecten op, waaronder de oprichting in 2003 van een virtueel 
persmagazine (www.objectifmag.be) samen met Belgische en 
Franse fotografen en journalisten. 
 
Eric’s foto’s werden in verschillende landen tentoongesteld, 
waaronder België, Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg en 
Duitsland en hij won waarbij verschillende prijzen. Twee van zijn 
meest succesvolle tentoonstellingen in Frankrijk hadden 
betrekking op de overblijfselen van de Eerste Wereldoorlog.  
 
Eric beperkt zich niet tot één fotografiediscipline. Hij houdt ervan 
onderwerpen te variëren en polyvalent te zijn in zijn lab, zijn 
studio en achter de computer voor de verwerking van beelden. 
Als houder van een internationale perskaart covert hij graag 
internationale onderwerpen in artikels, columns en zelfs boeken. 
 
 “Leren en kennis delen” is wat deze fotograaf drijft.  
  
Instagram ericdewallens_photographe 
 
HET WERK 
 
Print op doek 
16" x 20" / 40,5 cm x 51cm   
Openingsbod: $ 50 
Geschatte waarde: $ 200 

                                   ZONSOPGANG OP DE PERCÉ ROTS  



 

 

DE ARTIEST 
 
Laurence Finet 
 
Laurence Finet is geboren in Bergen, België. In juni 2018 
studeerde ze af aan de Ottawa School of Art met een diploma 
in de Schone Kunsten. In 2014 besloot ze om zich toe te leggen 
op de ontwikkeling van haar artistieke talenten. Haar werk werd 
recentelijk aangekocht door de Stad Ottawa. Ze woont en werkt 
momenteel in Chelsea en wordt vertegenwoordigd door de 
Studio Sixty Six galerij in Ottawa. 
 
Haar werken vertrekken vanuit een idee; ze wekken de 
toeschouwer’s emoties op en nodigen uit om een intellectuele 
standpunt in te nemen en zich te bevragen over het onderwerp. 
“Ik ben geen schilder, graveur of fotograaf; Ik ben een artist die 
op zoek is naar een medium om een concept uit te drukken op 
mijn eigen manier. Kunst is voor mij een zoektocht … Een plek 
om gas terug te nemen, te dromen, in vraag te stellen en te 
experimenteren, van bewustwording en tegelijkertijd van 
verwondering. Kunst is een toegangspoort naar vrijheid. Ik 
reflecteer mijn omgeving en mijn emoties. Vanuit een diep 
persoonlijke beleving benader ik universele vragen.” 
 
"Een kunstwerk dat niet ontsproten is  aan gevoel, is geen kunst" 
Paul Cézanne.  
 
www.laurencefinet.com 
 
HET WERK 
 
Veranderlijke uitgave 1/6 - 2019 
Ets, inkepingen, opblinken, lijnenets, ‘intaglio’ 
Met kader - 14” x 17” / 36 cm x 43 cm  
Openingsbod: $ 100  
Geschatte waarde: $ 250 

                                                             “SPLEEN IV” 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
  



 

 

DE ARTIEST 
 
Guillaume Leunens 
 
De in Canada gevestigde familie van deze Belgische artiest 
(1914–1990) heeft een van zijn latere werken aangeboden voor 
deze veiling. Tijdens die periode in zijn carrière transponeerde 
Guillaume Leunens zijn fascinatie voor de nacht op metaal. Hij 
reisde toen regelmatig naar de Verenigde Staten en Canada.  

Leden van ‘Artmetal’, een internationale groep van 
metaalartiesten uit Washington, werden in 1996 benaderd door 
de Leunens familie. Zij waren onder de indruk van de werken van 
Guillaume Leunens omdat hij geen soldeer- of repoussé techniek 
gebruikte. Dr. Mark Parmenter, een metallurgie-ingenieur bij 
NASA beweerde de techniek in vijftien minuten te zullen 
ontcijferen als hij de werken kon zien en aanraken. Twee jaar 
later waren hij noch leden van de Artmetal groep erin geslaagd 
om het werkproces van Guillaume Leunens te doorgronden. Hij 
leerde deze techniek wellicht tijdens zijn gevangenschap in de 
Duitse werkkampen gedurende de Tweede Wereldoorlog en het 
geheim meegenomen in zijn graf.  
 
Zijn werken kunnen teruggevonden worden in de publieke 
collecties van acht landen (onder meer in Wenen, Tel Aviv, New 
York) en werden tentoongesteld in een dozijn andere. 
www.guillaumeleunens.ca www.artmetal.com/project/Features/Leun
ens/index.html  

HET WERK 
 
Metaal op metaal 
23,6’’ x 37’’/ 60 cm x 94 cm 
Openingsbod: $ 100 
Geschatte waarde: $ 450                                  

                                                                   WILL - HO 
 
 
  



 

 

DE ARTIEST 
 
Walter Van Espen 
 
Walter was het grootste deel van zijn professionele carrière actief 
in de glasindustrie. Daardoor ontwikkelde hij een fascinatie voor 
de helderheid en onberispelijke transparantie van dit materiaal. 
Walter voelt zich bevoorrecht dat hij zijn levenslange liefde voor 
glas naar een hoger niveau kan tillen bij zijn geliefde Glass 
eMotions Studio in Riverside South (Ottawa), in de buurt waarvan 
hij tevens woont.  
 
Over de jaren heen kon Walter zich gaandeweg verder 
perfectioneren: van glasblazen in het befaamde Tittot Glass Art 
museum in Taipei (Taiwan), over het creëren van speciale 
glasobjecten in de Detroit Glass Academy, tot de immersie in 
nieuwe fusietechnieken in de uitstekende Glass eMotions Studio.  
 
Dit resulteerde in recent werk zoals dit glasglazuur schilderij onder 
de artistieke begeleiding van Gordon Coulthart. 
 
Walter is blij deze persoonlijke creatie te kunnen schenken ten 
voordele van een goed doel. 
 
waltervanespen@gmail.com 
 
HET WERK 
 
Glas op plaat 
13” x 15” / 33 cm x 38 cm  
Openingsbod: $ 250 
Geschatte waarde: $ 450 

 

                     ZONNEBAD VAN EEN BOOM 



 

 

DE ARTIEST 
 
André Van Melle 
 
André is een Belgische ondernemer die daarnaast verschillende 
schildertechnieken heeft doorlopen, alsook  studies volgde in de 
kunstgeschiedenis, compositie, kunstkritiek en iconografie.   
 

Zijn grootvader, Robert Van Melle, is een gekende schilder in 
België die deel uitmaakte van de Vlaamse School en wiens stijl 
een indirecte invloed heeft gehad op André’s werk. Deze laatste 
beoogt met zijn schilderijen symbolische gevoelens over te 
brengen, zowel door middel van de keuze van zijn onderwerpen, 
als de compositie en het gebruik van gebroken kleuren. 
 

André geeft les sinds 2008 en deelt hij zijn ervaring met 
gevestigde kunstenaars. Als vrijwilliger leert hij kinderen van 
lagere scholen tekenen en schilderen. Sinds 2004 
vertegenwoordigt de Galerie Courtemanche in Magog hem. Zijn 
werken werden uitgekozen voor verschillende gerenommeerde 
tentoonstellingen in Canada en Europa, o.a. de ‘Carrousel du 
Louvre’ in Parijs, het gemeentehuis van Evere (Brussel), Berres-les-
Alpes (Frankrijk), Heritage Fund of St Julie collectie. “Ik schilder in 
de traditionele impressionistische stijl. Dit laat creativiteit en 
dromen toe, door de schoonheid van het onderwerp te vangen 
zonder het te kopiëren zoals een foto”. André vindt inspiratie in 
het familieleven, reizen en diepmenselijke contacten.  “Voor mij 
is het decoratieve aspect van mijn werk minder belangrijk dan 
het weergeven van een sfeer of een symbolisch gevoel”. 
www.galeriecourtemanche.com 
 

HET WERK 
 

Olie op doek 
26” x 24”/ 66,5 cm x 61cm (met kader)  
Openingsbod: $ 300 
Geschatte waarde: $ 1.200 

 
                                                   WAAROM GRENZEN? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

DE ARTIEST 
 
Angela Verlaeckt Clark 
 

Angela is een gevestigde internationale beeldhouwster, warm 
glasartiest, dichter en schilder die woont in Ottawa. Ze is geboren 
in Sherbrooke, Quebec.  
Met als achtergrond kleiboetseerwerk, leidt Angela’s zoektocht 
naar beweging haar tot beeldhouwen aan de Ottawa School 
of Art, de Sculpture Academy in Londen en uiteindelijk tot een 
residentie in Italië waar ze een Master behaalt in 2004.  
Haar tactiele, abstracte beeldhouwwerken worden door 
natuurlijke vormen geïnspireerd, elk met een eigen karakter dat 
ze in een gedicht vertaalt. Angela’s werken leggen de focus op 
de natuur, met de impact van de elementen en het effect van 
de wind op het landschap. Een gevoel van kwetsbaarheid en 
beweging zijn tastbaar in haar werken.  
Angela verlangt naar duurzaamheid in een medium, wat ze 
terugvond in steen en de energie die dit medium uitstraalt.  
Angela is een verkozen lid van de Society of Canadian Artists 
(SCA), de Sculptors Society of Canada (SSC) en lid van het 
International Sculpture Center (ISC) in de VS. Haar werken 
werden tentoongesteld bij Society of Women Artists (SWA) en de 
Royal Society of British Artists (RBA) in Londen. Angela staat sinds 
2003 ook in de bibliotheek en archieven van de National Gallery 
of Canada. 
Na een verblijf in het VK en de VS, keerde Angela terug naar 
Canada in 2009. 
www.verlaecktclark.com 
 
HET WERK 
 

Carrera marmer en geborsteld roestvrijstaal 
28” h x 18” w x 17” d / 71 cm h x 46 cm w x 43 cm d – zwaar object 
Openingsbod: $ 3.000 
Geschatte waarde: $ 4.800 

                        VRIJHEID EN LIEFDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freedom’s spirit light ascends 
unweighted 

by lies told in silence 
 

Moonlight moments curve richly through 
common sense 

 
Somewhere 

between freedom and love 
like souls collide. 

© Angela Verlaeckt Clark 
 


