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Canada Bulletin 

Nieuws over en uit Canada. Op deze voorpagina een selectie.  
 
Meer nieuws in de rubrieken: 

 
 
VN-klimaattop in Montreal 
25/10/05 - Van 28 november 
tot en met 9 december wordt in 
Montreal de volgende grote 
VN-klimaattop gehouden. Het 
is de eerste grote bijeenkomst 
(CoP 11) die plaatsvindt na de 
inwerkingteding van het Kyoto-
protocol in februari van dit jaar. 
Op deze top wordt vooral gesproken over de initiatieven en 
maatregelen op de lange termijn, onder andere na afloop van het 
Kyoto-protocol in 2012. Voor meer informatie kunt u terecht op de 
speciale web site www.montreal2005.gc.ca. Bevat ook informatie 
over het Canadese beleid en een gratis nieuwsservice... 

Meer nieuws in de rubriek Milieu 
 
Aboriginal Spirital Journey 
naar Europa 
20/10/05 - Leden van de 
oorspronkelijke 
bewonersgroepen van Canada 
komen eind oktober naar 
Europa om hun 
oorlogsveteranen te eren bij 
diverse begraafplaatsen en 
monumenten. Onderdeel van de reis is een spirituele ceremonie 
in België waarbij de geesten van de gevallenen naar huis worden 
geroepen ('calling home')...  

Meer evenementen in de Canada Wijzer 
 
High tech Noord-Amerikatrip was 
"waardevolle ervaring" 
13/10/05 - Bestuurslid Jan Houben van 
Fontys Hogescholen was eind september 
in Noord-Amerika met  
een zware Nederlandse delegatie onder 
leiding van staatssecretaris van 
Economische Zaken Karien van Gennip. 
Hoofddoel was het uitwisselen van kennis 
en ervaringen op het gebied van high tech. In Canada had 
Houben "veel gezien en gehoord waar we ons voordeel mee 
kunnen doen..."  

Meer nieuws in de rubriek Business 
 
C$ 20 miljoen voor slachtoffers aardbeving Zuid-Azië  
11/10/05 - Canada reserveert C$ 20 miljoen voor hulp 
aan de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan en 
India. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het 
leveren van 21 ton aan dekens die beschermen tegen 
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de winterkou. Naast hulpmiddelen die direct noodzakelijk zijn, 
zoals voedsel, kleding en water, is het geld ook bedoeld voor 
wederopbouw...  

Meer nieuws in de rubriek Algemeen/politiek 
 
Hamburger wordt gezonde snack? 
10/12/05 - Het Canadese bedrijf 
Végélip heeft een hamburger 
geïntroduceerd waarbij een deel van de 
ongezonde dierlijke verzadigde 
vetzuren zijn vervangen, door een soort 
gel met gezonde oliën uit koolzaad, 
vlas en vis. De gel die ook Végélip wordt genoemd heeft een 
vleesachtige textuur en is bestand tegen verhitting, aldus 
dieet.blog.nl. De vleesgel kan worden aangepast aan de wensen 
van de vleesverwerker...  

Meer nieuws in de rubriek Business 
 
Nederlands-Canadees congres over 
klimaatbeheer 
08/10/05 - Nederland en Canada 
organiseerden op 6 en 7 oktober 
gezamenlijk een bijeenkomst over 
innovatie in klimaatbeheer. Het doel 
was uitwisselingen van ervaringen 
en succesverhalen, overleg over 
bilaterale samenwerking in 
internationale fora en het bevorderen 
van samenwerking tussen Nederlandse en Canadese 
instellingen, overheden en bedrijven. Het congres was ook 
bedoeld als opmaat naar de internationale klimaatconferentie op 
28 november in Montreal... 

Meer nieuws in de rubriek Milieu 
 
Identiteitsroman Volkswagen Blues nu in 
het Nederlands 
06/10/05 - De roman “Volkswagen Blues”, 
geschreven door de Frans-Canadese 
auteur Jacques Poulin, is onlangs in het 
Nederlands vertaald. Deze roman staat al 
jaren in de top 5 van Canadese literatuur 
als duider van de identiteit van een 
Canadese Quebecker en een Canadese 
van indiaanse afkomst en vanwege zijn 
veelzijdige invalshoeken. Klik op de titellink 
en lees alvast het eerste hoofdstuk...  

Meer nieuws in de rubriek Cultuur 
 
Multi-gemodificeerde 
visoliemosterd 
06/10/05 - Canadese 
onderzoekers hebben 
mosterdzaden genetisch zo 
gemodificeerd dat ze de 
omega-3 vetzuren EPA en 
DHA aanmaken. Zij 
beschrijven in Nature 
Biotechnology hoe zij genen 
gebruikten 6 andere 
organismen, waaronder 
mariene schimmels en de goudsbloem. De meervoudig 
onverzadigde vetzuren EPA en DHA verlagen de kans op 
hartaanvallen en komen normaal gesproken voornamelijk voor in 
visolie... 

Meer nieuws in de rubriek Business 
 
Nieuwe directeur voor Canadees 
Studiecentrum 
06/10/05 - Op 20 september nam 
bijzonder hoogleraar Jaap Lintvelt 
- ‘Monsieur Canada’ - afscheid als 
directeur van het Canadees 
Studiecentrum. Hij is opgevolgd 
door dr. Jeanette den Toonder. 
Den Toonder doet, evanls haar 
voorganger, onderzoek naar 
Franstalige Canadese literatuur. 
Het Canadees Studiecentrum 
bevordert onderwijs en onderzoek 
in disciplines die te maken hebben met Canada...  

Meer nieuws in de rubriek Studie 
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Kom naar Canada Business 
Day op 15 november in 
Rotterdam 
04/10/05 - Grote bijeenkomst 
met seminars, sprekers en 
netwerkmogelijkheden over 
diverse aspecten van zaken 
doen in Canada. Van 
exporteren tot investeren en 
samenwerking in R&D. 
Instellingen kunnen 'virtueel vergaderen' met een partner in 
Canada. Alle deelnemers maken kans op twee vliegtickets naar 
Canada. Zie www.CanadaBusinessDay.nl...  

Meer nieuws in de rubriek Business 
 
Vancouver beste stad om in te leven 
04/10/05 - Vancouver is de beste stad 
om te leven, aldus het meest recente 
onderzoek van de Economist 
Intelligence Unit (EIU) onder 127 
steden. "In het huidige politieke klimaat 
is het niet verwonderlijk dat de meest 
gewilde bestemmingen die plekken zijn 
waar de dreiging van terrorisme het 
minst gevoeld wordt", aldus het een 
woordvoerder van de EIU. De top 10 
bestond geheel uit steden in Canada, 
Australië, Zwitserland en Oostenrijk. 
Klik op de titellink en bezoek 
Vancouver...  

Meer nieuws in de rubriek Toerisme 
 
Canadese appel wordt niet bruin 
28/09/05 - Een Canadese 
onderzoeker heeft een appelras 
ontwikkelt waarvan het vruchtvlees 
niet bruin wordt wanneer het 
opgesneden is. Het nieuwe appelras, 
vooralsnog naamloos, zal voor 
fruittelers ter beschikking komen als 
de licenties en het patent geregeld 
zijn. De nieuwe appel is ontwikkeld 
door Shahrohk Khanizadeh, fruitteler 
van de St. Jean sur Richelieu 
boomgaard, eigendom is van het 
ministerie Agriculture Canada. 
Suggesties voor een naam kunt u sturen naar 
khanizadehs@agr.gc.ca...  

Meer nieuws in de rubriek Business 

 

 
Wat doet u eigenlijk aan innovatie? 
20/09/05 - Wat doet Nederland aan 
innovatie? En hoe verhoudt zich dat 
tot andere landen zoals de VS en 
Canada? Journalist, historicus en 
auteur Dr. Marcel Metze schreef er 
een artikel over in het blad 
Management Scope. Daarin beschrijft 
hij de rol van private en publieke 
investeringen in de Canadese 
innovatiestrategie. Het doel: 
kenniswerkers kweken die nuttig zijn voor de samenleving en het 
bedrijfsleven...  

Meer nieuws in de rubriek Business 
 
Canadese multimedia-
industrie floreert 
21/07/05 - De game-industrie 
doet het goed in Canada. 
Bedrijven verwachten 
omzetgroei door het 
ontwikkelen van games voor 
mobiele apparaten. Ook de 
multi-media industrie floreert, 
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aangezwengeld door Oscarnominaties. De omzet groeit jaarlijks 
zo’n twintig procent...  

Meer nieuws in het Canada ICT Bulletin  
 
Meer nieuws in de rubrieken: 
 

 
Abonnement 
Wilt u zich (gratis) abonneren op de 
maandelijkse e-mail versie of uw 
abonnement wijzigen, ga dan naar de 
abonnementspagina.  
 
Meer nieuwsbronnen  

Canadese kranten, radio en televisie  
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Canada-nieuws op Yahoo  
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Recente statistieken uit Canada  
Het weer in Canada 

 
Meer over het Canada Bulletin  
Meer informatie over het Canada Bulletin (contact, reacties, 
suggesties, colofon, copyright) en meer publicaties vindt u hier.  
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