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Met de start van het nieuwe jaar biedt het BelgiumInCanada Team u een gloednieuwe, periodieke 
Newsflash aan. Er gebeurt immers heel wat waarover we als Belgen fier mogen zijn hier in Canada. We 
houden u daarom graag op de hoogte van toekomstige Belgo-Canadese evenementen en interessante 
weetjes. Dit nieuwe info-kanaal is een aanvulling op de bestaande FB en twitter-pagina’s van de 
Ambassade en het Consulaat-Generaal, waar je daarnaast ook sfeerbeelden van de evenementen vindt. En 
natuurlijk: hoe meer “likes” hoe meer vreugd! En dat geldt zeker ook voor de talrijke Belgische 
verenigingen, business-clubs en facebook-groepen in Canada die zich voor u inzetten en die we wat verder 
in de Newsflash op een rijtje zetten.   
 
Alleen met uw steun kan deze Newsflash groeien, dus aarzel niet informatie en suggesties met ons te 
delen. 
 
Veel leesplezier! 
 
Johan Verkammen     Hubert Roisin 
Ambassadeur, Ottawa    Consul-Generaal, Montréal 
Ottawa@diplobel.fed.be    Montreal@diplobel.fed.be 
 

Een vleugje politiek  
Vanaf 1 januari 2019 zetelt België voor een periode van twee jaar in de VN Veiligheidsraad. 

Daarmee kan ons land in naam van de internationale gemeenschap mee krachtlijnen 
uitstippelen in antwoord op internationale vredes- en veiligheidsvraagstukken. Een hele eer 

voor ons land. 
 

Sinds het ontslag van de regering Michel, is de Belgische regering in lopende zaken, wat betekent dat ze 
alleen nog mag afronden waarmee ze nu bezig is. Nieuw beleid maken, ingrijpende beslissingen nemen of 
grote uitgaven doen is er niet meer bij. De federale verkiezingen zullen in principe zoals voorzien 
plaatsvinden op 26 mei aanstaande. Voor de ingeschreven Belgen in Canada betekent dit dat er moet 
gestemd worden. Het wordt voor u nog eens in a nutshell samengevat in het consulair nieuws hierna.  
 
2018 was een topjaar voor de politieke contacten tussen België en Canada met het Staatsbezoek van 
Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin in maart en de verschillende ontmoetingen tussen de 
Premiers Trudeau en Michel in de marge van internationale bijeenkomsten (NAVO en VN). Maar ook op 
meer lokaal niveau zijn er geregeld uitwisselingen. Recent brachten de regionale Ministers Céline Fremault 
(Brussels Gewest) en Jean-Luc Crucke (Waals Gewest) bezoeken aan Québec/Montréal met het oog op 
samenwerking op het vlak van respectievelijk autisme en klimaatwijziging/energie. En eind januari neemt 
burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne een delegatie van de innovatieve Hogeschool 
Howest mee naar Montréal in verband met de creatie van een Master in Gaming Design.   
 

Consulair nieuws  

Federale en Europese verkiezingen 2019: landgenoten in Canada die ingeschreven zijn in 
het Consulaat-generaal te Montréal kunnen op verschillende manieren stemmen: 
persoonlijk of via volmacht in België, persoonlijk of via volmacht in het Belgisch Consulaat-
generaal in Montréal of per briefwisseling. Gelieve het registratieformulier (en 
desgevallend het volmachtformulier ) in te vullen en terug te sturen naar 
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montreal@diplobel.fed.be. Opgelet: de uiterste datum voor registratie als kiezer is 31 januari 2019! 
Vergeet niet dat stemmen verplicht is. Voor verdere vragen kan u contact opnemen met het Consulaat-
generaal. 
 
Niet alleen om te stemmen maar ook voor het bekomen van bepaalde documenten en om in het algemeen 
op de hoogte te blijven, is het van belang dat we uw correcte contactgegevens hebben. Aarzel daarom niet 
aanpassingen door te geven aan het Consulaat-Generaal.  Ook  verhuis binnen Canada of verandering van 
email adres zijn geapprecieerd. 
 
Aanvraag paspoort: dankzij de zgn. “mobiele kit” komt het Consulaat-Generaal naar een aantal specifieke 
regio’s, zodat u een paspoort kan aanvragen zonder u te moeten verplaatsen naar Montréal.  Op 11 maart 
2019 gaat de mobiele kit naar Halifax. Alle informatie vindt u in deze link. In de maanden april – juni zijn er 
mobiele kit missies gepland naar Vancouver, Calgary en Toronto. De data zullen u later meegedeeld 
worden. 
 

Enkele economische cijfers 
Bravo aan onze ondernemers: de handel tussen België en Canada verliep in stijgende lijn in 
2018. Onze export naar Canada is tijdens de eerste 9 maanden van vorig jaar met maar liefst 
38 % gestegen. Ook 2017 was een succesjaar: + 34 %. Daarmee zijn we van de EU-landen de 
6de grootste leverancier van Canada. En wat de Canadese export naar Europa betreft staat 
ons land maar liefst op de 4de plaats (na het VK, Duitsland en Frankrijk). De totale handel 
tussen België en Canada bedraagt meer dan 6 miljard Euro (9 miljard CAD) per jaar, waarbij 

ons land in 2018 waarschijnlijk voor het eerst sinds 2012 een handelsoverschot heeft op Canada. 
 
Dagdagelijks stellen onze 5 Gewestelijke Economische en Handelsattachés in Canada en hun team zich ten 
dienste van de bedrijven om dat handelsverkeer verder te doen groeien: 

- Montréal: 
o Wallonië : Michel Bricteux, montreal@awex-wallonia.com, http://www.wallonie-

bruxelles.ca , FB AWEx Monreal 
o Vlaanderen: Yves Lapere, montreal@fitagency.com 
o Brussel: Gilles Brédas, montreal@hub.brussels 

- Toronto: Frank Murari, toronto@awex-wallonia.com 
- Vancouver: Bart Schobben, vancouver@hub.brussels 

 
Cultuur ‘made in Belgium’ 

Jazz en Brel, een verrassende combinatie! De Belgische zanger David Linx en 
het Brussels Jazz Orchestra slaan de handen in elkaar om de klassiekers van 
onze Grand Jacques in een fris, jazzy kleedje te steken. Optredens op 7 februari 
in de Stad Quebec (www.palaismontcalm.ca) en op 8 februari in Victoriaville, 
Quebec (www.lapiecemanquante.org). 

 
Houdt u eerder van romantische klassieke muziek? Mis dan zeker niet het concert van het vermaarde 
Brussels Philharmonic Orkest op 9 maart in het National Art Center (NAC) te Ottawa www.nac-cna.ca . 
Nog voor liefhebbers van klassiek: de bekende Muziek Kapel Koningin Elisabeth en Arte Musica in 
Montréal sluiten een partnerschap dat van start gaat met concerten op 22 en 23 januari in zaal Bourgie 
van het Musée des Beaux-Arts in Montréal (www.mbam.qc.ca ). 
 
Voor het jeugdige publiek (kinderen tot 12 jaar) organiseert het NAC van Ottawa op 17 en 18 februari het 
muzikale Big Bang Festival. Het is een hartverwarmend initiatief van de Belgische Zonzo Compagnie, die 
ook coole Miles Davis muziek brengt www.nac-cna.ca. 
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Cultuur en vooral ook onderwijs zijn speerpunten van de Vertegenwoordiging van de Franse 
Gemeenschap van België – Wallonie Bruxelles International – in Québec o.l.v. Benoit Rutten. 
Zie website WBI Québec (www.wallonie-bruxelles.ca ) voor op stapel staande initiatieven en 
o.m. een zeer informatief dossier over studiemogelijkheden in België. Academische 
samenwerking tussen België en Canada zit trouwens in de lift. We komen daar in een volgende 
Newsflash op terug. 
 

U kunt nog tot 23 februari in Gallerie Ellen (Université Concordia, Montréal) een bijzondere 
tentoonstelling bezichtigen van de artiest Vincent Meessen die ons land vertegenwoordigde op de 
Biënnale van Venetië in 2015. Meer details op de WBI website.  
 
Tenslotte een weetje voor de gastronomische fijnproevers onder u: de Belgische Chef Alexandre Dionisio 
(met Michelin ster) van het Brusselse restaurant “Villa in the sky” neemt dit jaar deel aan het winterfestival 
“Montréal en Lumière” in restaurant “La Chronique”, ook al van een Belg, Marc De Canck. Deze 20ste editie 
van het festival loopt van 21 februari tot 3 maart 2019.   
 

Belgische verenigingen en clubs actief in Canada 
Er zijn heel wat Belgische verenigingen met leuke initiatieven in Canada. Dank aan al wie zich 
inzet, veelal op vrijwillige basis. Hierna zetten we wat ons bekend is eventjes op een rijtje: 
 

Belgische sociale clubs/verenigingen: 
 De kersverse Belgian Club Ottawa (BCO) komt samen op 21 januari 2019 in de Craft 

Beer Market te Lansdowne vanaf 17u30 om een fris pintje te drinken op het nieuwe jaar. Iedereen 
welkom!  belgianclubottawa@gmail.com 

 Belgian Club Winnipeg, Manitoba http://belgianclub.ca/  belgianclub@mts.net 

 Canadian Belgian-Dutch Club, Wallaceburg https://www.canadianbelgiandutchclub.com/ 

 Canadian Association for the Advancement of Netherlandic Studies (CAANS) https://caans-
acaen.ca/ 

 Koning Boudewijn Stichting https://www.kbfcanada.ca  benoit@kbfcanada.ca 

 La Société Belge de bienfaisance http://www.lasbb.com/ lasbb@hotmail.ca 

 The Belgian Canadian Association of British Colombia https://bcabc.jimdo.com/ 

 Vlaamse Kring Calgary (VKC): https://vlaamsekringcalgary.worldpress.com 
vlaamsekringcalgary@hotmail.com 

 Vlamingen in de Wereld. Wie VIW in jouw buurt vertegenwoordigt vind je op 
https://www.viw.be/nl/landenfiche/canada 

 Union Francophone des Belges à l’étranger http://www.ufbe.be/ jgrens@sciencetech.com 

 FB groepen:  Belgian Club Ottawa, Belgians in Toronto, Belgians in Toronto Area, Canadian Belgian-
Dutch Club Wallaceburg, Les Belges aux Canada, Belges à Montreal/Belgen in Montréal/Belgier in 
Montréal, La Société Belge de bienfaisance, Les Belges de Québec, Les petits Belges de Montréal, 
Vlamingen in Calgary   

 

Belgische business verenigingen: 
 De Belgian Canadian Business Chamber (Toronto) organiseert op 24 januari een Welcome to 2019! 

Fine Wine & Food Tasting met als special guest Kathleen Billen, auteur van .be our guest - de 
ambassadeurs van de Belgische gastvrijheid. http://www.belgiumconnect.com/ 
info@belgiumconnect.com. Ook op FB. 

 Cercle d’Affaires Belgique-Québec (Montréal) www.cabq.ca info@cabq.ca Ook op FB. 

 Canada-Belgium Committee christophe.sepulchre@cfssecurity.com 
 

Zijn we iets vergeten, laat het ons weten! 
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Wist je dat … 
De Belgische mannen veldhockey wereldkampioen zijn? Zet de Red Lions op ijsschaatsen en we 
kunnen wie weet zelfs Canada aan !! 
 

De Belg Pascal Miche in Québec (Baie-Saint-Paul) heerlijke wijn maakt van tomaten? Een 
wereldprimeur op basis van het goed bewaard familierecept van zijn overgrootouders. www.omerto.com 

 

Varia: vacature 
De Ambassade van België te Ottawa is op zoek naar een toffe meertalige collega met een hart voor België. 

De specificaties van de vacature vindt u in bijlage. 

 

Heeft u ook een vacature waarbij u op zoek bent naar getalenteerde Belgen, geef het ons door en we nemen 

het graag op in de volgende newsflash. 

 

 
Maak kans op een mooi boek over België wanneer je het antwoord kent op volgende vraag: een 
landgenote zet zich al jaren in voor de promotie van kunst en cultuur in Canada en heeft er een 5-tal jaar 
geleden zelfs een emblematische expositieruimte hartje Montréal in het leven geroepen, genaamd “1700 
La Poste”. Over wie hebben we het? Antwoorden voor 15 februari op Ottawa@diplobel.be 
 
 
 
 
Bescherming van de persoonsgegevens 
  
U ontvangt deze e-mail omdat u ingeschreven bent in de bevolkingsregisters van het Consulaat-Generaal van België 
te Montréal. De verzendlijst waarop deze boodschap is gebaseerd, bevat volgende informatie over u: email adres. 
Deze gegevens worden enkel gebruikt om u periodieke info-mails of uitnodigingen te sturen van de Ambassade van 
België te Ottawa en/of het Consulaat-Generaal van België te Montreal. In geen geval zal deze informatie worden 
doorgespeeld aan derde partijen in Canada, België of elders. 
U kan op elk moment vragen om van deze verzendlijst te worden verwijderd. Om uit te schrijven volstaat een e-mail 
naar ottawa@diplobel.fed.be  met vermelding van uw naam, voornaam en de vraag om uit te schrijven. U wordt dan 
onmiddellijk verwijderd van de lijst en zal dan ook een bevestiging van deze schrapping krijgen. 
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