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Voelt u ook de lentekriebels? Spanning in de lucht met sprankelende ideeën en frisse initiatieven? In deze lente-

editie van de BelgiumInCanada Newsflash vind je wat er in de komende maanden zoal op stapel staat binnen de 

Belgisch-Canadese gemeenschap.  

Voor meer info, ook over voorbije evenementen, kan je terecht op FB & twitter van de Ambassade te Ottawa en 

het Consulaat-Generaal te Montreal, en natuurlijk ook de webposts van de talrijke Belgische verenigingen, 

business-clubs en facebook-groepen in Canada. Enkele van hun evenementen komen ook verder aan bod. Je 

suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom. Veel leesplezier! 

 
Johan Verkammen      Hubert Roisin 

Ambassadeur, Ottawa      Consul-Generaal, Montréal 

Ottawa@diplobel.fed.be     Montreal@diplobel.fed.be 

 

YOU ARE CORDIALLY INVITED : TORONTO – VANCOUVER - QUEBEC 
 

 Op 26 en 27 maart zullen Ambassadeur Johan Verkammen en zijn echtgenote Kathleen in Toronto zijn – 

ze trakteren de Belgen op een fris pintje op de ”Frites Night” van de Belgian Canadian Business Chamber 

- 26 maart van 18u tot 21u in Prenup Pub, 191 College St, Toronto. Zie belgiumconnect.com. Inschrijving 

via info@belgiumconnect.com 
  

 De week van 8 april zullen Ambassadeur Johan Verkammen en zijn echtgenote Kathleen in Vancouver en 

Victoria zijn – graag ontmoeten ze de Belgen op 10 april voor een babbel en bieden ze een hapje en drankje 

aan in Musette Caffè van 18u tot 20u, 1325 Burrard Street, Vancouver. Dit is een initiatief in 
samenwerking met The Belgian Canadian Association of British Colombia en Mevr. Monique Poncelet, Ere-

consul. Wil je erbij zijn, geef dan een seintje via de FB pagina van BCABC of op 

events.ottawa@diplobel.fed.be 
 

 Op donderdag 11 april houdt de Cercle d’Affaires Belgique-Québec haar maandelijkse 5@7 drink in 

Belga, 680 Grande Allée, Quebec. Consul-Generaal Hubert Roisin zal ook aanwezig zijn. 
 

CONSULAIR NIEUWS  
 

 Het Consulaat-generaal organiseert een mobiele kit missie voor paspoorten in Vancouver op 29 en 30 

april 2019 en in Calgary op 2 en 3 mei 2019.  Meer informatie in deze link. 
 

 Op 26 mei gaan Belgen naar de stembus voor de regionale, federale en Europese verkiezingen. De 

laatste twee worden ook georganiseerd voor Belgen in het buitenland en registraties daarvoor werden op 

31 januari afgesloten. Over de hele wereld hebben zich bijna 180.000 Belgen ingeschreven die in het 

buitenland wonen, waaronder 4.146 in Canada. Wie besloten heeft om persoonlijk te stemmen op het 

Consulaat-Generaal van Montreal, moet daar op woensdag 22 mei naartoe tussen 13u en 20u (meer details 
volgen). 

 

CULTUUR met een vleugje België 
 

 Tentoonstelling - 8 maart tot 21 april, INTERPLAYS, Studio Sixty Six, 858 Bank Street, Suite 101 

Ottawa, wo tot zo van 12u tot 18u: Onze landgenote Laurence Finet exposeert rond het thema “menselijke 

gewaarwording”. Haar poëtische doeken interageren met het wonder van de wetenschap. studiosixtysix.ca 
 

 Het 37ste Festival International du Film sur l’Art - 18 tot 31 maart, Montreal :  vertoont dit jaar niet minder 

dan 30 Belgische films om te ontdekken.  www.artfifa.com 
 

 Tentoonstelling - 21 maart tot 22 juni, 1700 La Poste, 1700 Notre-Dame St, Montreal: de Belgische 

Isabelle de Mévius, recentelijk gedecoreerd tot officier van de Orde van de Kroon, stelt werken tentoon van de 

grote Quebec keramist Jean-Pierre Larocque. 1700laposte.com 
 

 Boekvoorstelling “My journey from Saigon to Ottawa” - 24 maart in het McNabb Community Centre, 

180 Percy St., Ottawa van 13u30 tot 16u30, gevolgd door een receptie: auteur Alice Swann vertelt in haar 

mailto:Ottawa@diplobel.fed.be
mailto:Montreal@diplobel.fed.be
mailto:info@belgiumconnect.com
mailto:events.ottawa@diplobel.fed.be
https://canada.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/mobiele-kit-missies-2019


laatste boek o.a. over haar studententijd in België vooraleer ze naar Canada emigreerde. 

ottawavietcancentre@gmail.com 
 

 Film gevolgd door een receptie - 28 maart, amfitheater van de Université Saint-Paul, 223 Main St., 

Ottawa (gebouw Guigues) om 18u30: In de Week van de Francofonie organiseren de Belgische en Zwitserse 

ambassades samen de vertoning van de film “Le vent tourne” (een Zwitsers-Belgisch-Franse co-productie), 
gevolgd door een receptie met Belgische en Zwitserse touch. Toegang gratis. 

 

 Tentoonstelling - 30 maart tot 28 april, Canadian Sculpture Centre, The Distillery, 39 Parliament Street 

Toronto - vernissage van 14u tot 17u op 30 maart: Onze landgenote Angela Verlaeckt Clark stelt een groot 

gepureerd beeldhouwwerk voor aan het publiek. sculptorssocietyofcanada.org 
 

 Boekvoorstelling – 10 april in Québec en 11 april in Montreal, BAnQ : Belgisch auteur Jean-Marc Turine, 

laureaat van de Prix des 5 continents over zijn novelle “Le Théo des fleuves”. 
 

 Soiree des amis du Theatre l’Instant – 16 April van 18u tot 21u, Frite Alors !, 128 Fleury, Montreal : de 

Belg André-Marie Coudou organiseert een fundraising onder het beschermheerschap van de Consul Generaal. 

theatrelinstant.com 
 

 Theater -  25 tot 27 april, L’Usine C, 1345 Avenue Lalonde, Montréal: Het Belgische stuk “le signal du 

Promeneur” wordt voor het eerst gespeeld in Noord-Amerika. usine-c.com 
 

 Concerten – 7 tot 12 mei, Gesu, 1200 de Bleury, Montréal: In het kader van de nieuwe « Série des partenaires 

internationaux » dat dit jaar België in de kijker zet, werkt Le Vivier samen met het Belgisch festival Ars 

Musica en het Forum des compositeurs de Wallonie, met name voor een reeks van 11 concerten in Quebec. 

www.legesu.com 
 

 Concert – Vrijdag 10 mei, Centre Bell, 1950 Rue Claude-Gagné, Laval : De Brusselse rapper Damso in 

concert. Bijna uitverkocht ! www.evenko.ca 
 

 Bierproeverij op het Ottawa Beer Fest – 10 mei, Aberdeen Pavillon, Lansdowne Park, Ottawa: een panel 

van “International women of Influence”, waaronder Kathleen Billen, echtgenote van ambassadeur Johan 

Verkammen, geven scores aan de bierscene in Ottawa. Zo houden we onze reputatie hoog als bierland bij 

uitstek! www.ottawabeerfest.com 
 

 Festival TransAmériques – 22 mei tot 4 juni, 460 Rue Sainte-Catherine, Montréal : verschillende 

Belgische producties waaronder het spektakel “Kalakuta Republik” van Serge Aimé Coulibaly. fta.ca 
 

 Run - Zaterdag 25 mei, OTTAWA RUN 5K, start aan Fairmont Chateau Laurier Hotel te Ottawa om 

16u: Ben je sportief? Zin om deel te nemen aan deze race?  Misschien kunnen we dan samen een “Team 

Belgium” vormen? Neem met ons contact op kath.billen@gmail.com . Indien genoeg kandidaten zorgen we 

voor een TeamBelgium T-shirt! Meer info op www.runottawa.ca 
 

 Familiedag Europese Unie - Zondag 26 mei, Europese Culturele Ontdekkingsdag te Lansdowne Park, 

Ottawa. Snuif de Europese sfeer op in hartje Ottawa in het prachtige Horticulture Building en bezoek meer 
dan 20 stands met specialiteiten en culturele highlights van het vasteland. Ook België brengt wat voor groot en 

klein, onder andere een niet te missen saxofoon - een Belgische uitvinding - optreden van onze landgenoot 

Noël Samyn! Meer info over het programma verschijnt binnen enkel weken op de FB van de Ambassade en 

de website van de EU delegatie.   
 

 Concert – Zondag 16 juni, Mtelus, 59, Sainte-Catherine Street E., Montréal : De Brusselse revelatie van het 

laatste jaar (cfr. infra), Angèle, is in concert in Canada !  
 

ACADEMISCHE know-how België – Canada – tentatief seminarie 
 

 Zoals aangegeven in de vorige Newsflash zit de academische samenwerking tussen België en Canada in 

de lift. Heel wat Belgen komen hier naartoe om een carriere uit te bouwen in het onderwijs of als 

gastdocent. De Ambassade zou deze fantastische know how graag samenbrengen en uitwisseling van 

ervaringen uit alle windstreken en domeinen bevorderen door een interactief seminarie. Heb je hiervoor 

mogelijks interesse of heb je suggesties, neem dan contact op met events.ottawa@diplobel.fed.be. Verdere 

info volgt later, indien er voldoende interesse. 
 

 De Université du Québec à Montréal (UQAM) organiseert op 25 en 26 maart de Wallonië-Brussel-dagen, 

waaronder een conferentie getiteld "Montréal-Brussel: veranderende steden", met verschillende 

deskundigen waaronder de beroemde Belgische klimatoloog, Prof. Jean-Pascal van Ypersele. 

walloniebruxelles.uqam.ca 
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ARTISTIEK België in Canada – tentoonstelling voor een goed doel 
 

Er is heel wat artistiek talent onder de Belgen in Canada! De Ambassade zou al dit talent graag samenbrengen en 

een platform geven, gekoppeld aan een goed doel. In het najaar kan een tentoonstelling worden georganiseerd 

indien er interesse is. Bij voorbeeld ten voordele van de Koning Boudewijnstichting die zich toespitst op 

internationale filantropie en sedert 2018 zeer actief is in Canada (www.kbfcanada.ca). Inspireert je dit en heb je 
het hart op de juiste plaats? Contacteer dan events.ottawa@diplobel.fed.be mbt eventuele deelname aan deze 

tentoonstelling met 1 van jouw meesterwerken. Verdere info volgt later. 
 

BELGISCHE VERENIGINGEN EN CLUBS actief in Canada – enkele activiteiten op een rijtje 
 
 

Belgian Canadian Business Chamber 

 “Frites Night” (zie hoger) - Proficiat aan Dhr. Xavier Van Overmeire, Regionaal Hoofd van de 

Internationale Handelsgroep van Dentons LLP, voor zijn benoeming tot Voorzitter van de BCBC ! 

Belgian Club Ottawa (BCO)  

 “Belgian Monday” maandelijkse drink in Craft Beer Market te Lansdowne Park vanaf 17u30. Noteer 

alvast 1 april en 6 mei. Iedereen welkom!   

 Paaseitjesjacht op zondag 21 april, van 14u tot 16u - residentie van de Ambassadeur van België – voor 

meer info en inschrijvingen, contacteer belgianclubottawa@gmail.com of via de FB pagina. 

 Ottawa fietstoer 30 km op zondag 2 juni – meeting point: Baseline Station bij Algonquin College om 10u 

– details volgen  

 Euro 2020 Kwalificatiematch België – Kazachstan: op zaterdag 8 juni, 14u45 – verdere details volgen  

Cercle d’Affaires Belgique-Québec 

 Vin&Chocolat op maandag 25 maart van 18u tot 21u in de Chocolate Academy, 4850, rue Molson, 

Montreal  

La Société Belge de Bienfaisance 

 Lunch op zondag 7 april van 12u tot 15u, Cabane à Sucre à la Feuille d’Erable, 156 chemin du Sous-Bois, 

Mont-Saint-Grégoire  

Les Belges au Canada - Belgen in Canada – Belgians in Canada  

 Kwalificatiematch Euro 2020 Cyprus-België op zondag 24 maart om 15u30, in MVP Restaurant & Bar 

Sportif, 200 rue Ste Catherine, Montreal 

Les Belges de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
 Lunch op zondag 7 april, 13u in Domaine du Sucrier, 3400 Chemin du Lac, Saint-Boniface 

The Belgian Canadian Association of British Columbia  

 Maandelijkse drink “Belgian Thursday” in Tap & Barrel, 8 Lonsdale Avenue, North Vancouver op 

donderdag 28 maart vanaf 18u 
 

Wist je dat … 
 

 Naar aanleiding van internationale vrouwendag op 8 maart ll., zetten we enkele sterke vrouwen – 

trendsetters die ons fier maken Belg te zijn in de kijker: 
 

Adeline Dieudonné - La Vraie Vie van deze Brusselse auteur is uitgegroeid tot een van de literaire sensaties van 
2018. Tussen tragedie en komedie, poëzie en brutaliteit, beschrijft haar roman het dagelijkse leven van een familie 
die lijdt onder een tirannieke en gewelddadige vader. Het hoofdpersonnage bindt de strijd aan met sociaal en 

seksueel determinisme. Voor deze feministische roman mocht Adeline Dieudonné de Prix Renaudot, de Prix du 

roman FNAC en de Prix Rossel in ontvangst nemen. 

Angèle - Een kleurrijke persoonlijkheid, lichte maar treffende teksten, een zachte stem, gevoel voor humor 
en zelfspot, dat zijn de wapens van zangeres Angèle met meer dan 1 miljoen volgers op instagram. Haar 
album Brol van november ll. won een gouden plaat in België.  Na D6bels Music Awards, de MIA’s et Les Victoires 
de la Musique, werd Angèle ook uitgeroepen tot Brusselaar 2018. Ze is door haar authenticiteit en verfrissend 
talent het idool van een hele generatie geworden. 
Angelique van Ombergen – Deze dokter in de medische wetenschappen pronkt in de lijst “Under 30” van het 
prestigieuze tijdschrift Forbes, die de meest innovatieve en beloftevolle jongeren onder de 30 in de spotlight zet. 
Angelique onderzoekt hoe het brein van astronauten zich aanpast aan een ruimtereis en ze ging daarom begin 
dit jaar aan de slag bij het Europese ruimtevaartorganisatie ESA. 

Catherine De Bolle – Zowat een jaar geleden werd Catherine De Bolle benoemd tot hoofd van Europol. Die 
benoeming is niet alleen een grote stap voor haar, maar ook voor gendergelijkheid. Catherine is namelijk de eerste 
vrouw ooit aan de top van Europol. In 2012 liet ze zich al opmerken toen ze de eerste vrouwelijke en ook jongste 
commissaris-generaal van de federale politie werd. Nu bekleedt ze de meest prestigieuze politiefunctie in de EU.  

Damya Laoui - Deze VUB-onderzoekster werd uitgeroepen tot New Scientist Wetenschapstalent 2018, onder 
andere voor haar kankeronderzoek. Damya ontwikkelde een vaccin dat de uitzaaiing van tumoren moet tegengaan 
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gebaseerd op de immuuncellen in de tumor zelf. Hopelijk kunnen binnen enkele klinische studies het vaccin voor 
het eerst op mensen testen. 

Nina Derwael - Belgisch, Europees en wereldkampioene Nina Derwael heeft geschiedenis geschreven in de 
artistieke gymnastiek. Haar vakgebied? De brug met ongelijke leggers, waarmee ze de gouden medaille behaalde 
op het Belgische kampioenschap in mei en op het Europese kampioenschap in augustus. Afgelopen november in 
Doha, sleepte de 18-jarige Limburgse voor ons land de eerste wereldtitel in de wacht. Haar prestaties leverden 
haar een hele reeks prijzen op, waaronder de Nationale Trofee voor Sportverdienste. 
 

 Voor de boekenliefhebbers onder ons: landgenote Nathalie Vincke heeft in Oakville (126 Lakeshore Road 

West, Ontario) een bookshop “Il etait une fois” opgestart. Daar vind je naast een mooie selectie 
Franstalige boeken ook enkele Engelstalige en zelfs een Nederlandstalig boek. Ook stripverhalen, 

gezelschapsspellen, decoratieartikelen en zelfs Belgische chocolade en speculoos(pasta)! 
www.iletait1fois.ca 

 

 

 
De winnaar van onze vorige quizvraag is Alain Scuvée uit Granby (QC) met het antwoord: Isabelle de Mévius, 

een landgenote die zich inzet voor de promotie van kunst en cultuur in Canada, met name via de creatie van de 

emblematische expositieruimte “1700 La Poste” in hartje Montréal. Proficiat!  
 

De nieuwe vraag luidt als volgt: Welke atle(e)t(e) van Belgische afkomst (ouders uit Brussel) behaalde 4 

medailles voor Canada in 4 opeenvolgende Olympische Spelen? Je kan een mooi boek winnen indien je het 

juiste antwoord voor 15 april verzendt naar 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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