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Beste vrienden, 

 
 
Op zondag 14 oktober 2018 vieren wij de 20ste verjaardag van de 
Vlaams Canadese Vriendenkring. De viering vindt plaats te Melsele, OC 
Boerenpoort, Sint Elisabethstraat 31A. 
 
Bij de start 20 jaar geleden dacht niemand van het toenmalige bestuur 
dat ons verhaal zo lang zou duren. 
Intussen zitten wij  ook aan de 80ste uitgave van het clubblad. Een 
clubblad dat volgens onze leden naar uitgekeken en gretig gelezen  
wordt. 
 
Daarvoor wil ik verscheidene mensen bedanken die steeds klaar 
stonden om het clubblad boeiend en aantrekkelijk te maken. Waarin wij  
tot nu toe altijd slaagden. 
 
Hoe moet het nu verder? We weten uit verschillende wetenschappelijke 
onderzoeken dat  de meeste clubs het zeer moeilijk hebben om jonge 
mensen aan te trekken. Onze club zit met het zelfde probleem. Als we 
er niet inslagen  binnen enkele jaren (en ik bedoel binnen twee à drie 
jaar)  jonge mensen  aan te trekken staan we zeker voor een doem 
scenario. 
 
Daarom beste vrienden indien je in uw directe of indirecte omgeving 
jonge geëngageerde mensen kent, moedig ze aan om lid te worden en 
het bestuur te vervoegen van een toch wel unieke club in Vlaanderen. 
Een woord van dank aan onze leden die ons 20 jaar lang steunden en 
het mogelijk maakten deze eerste 20 rond te maken. 
 
Beste vrienden houd zondag 14 oktober vrij zo dat we van deze 20ste 
verjaardag een groot feest kunnen maken. Wij gaan ervoor! 
	
De voorzitter, 
 
Frank Polet  
	



Waar ligt toch dat Nordegg?
Mijmeringen van een jonge inwoner van Nordegg

Hoofdstuk 4 (deel 3): Het gebeurde alleen in Nordegg

Halloween vieren in Nordegg was een unieke ervaring. 
Voor de oudere kinderen en tieners echter was één nacht van festiviteiten
niet genoeg! 

Op de avond vóór Halloween,vierden wij "Gate Night":
Veel kinderen kwamen samen en haalden dan grappen uit bij hun buren. 

Er was vast geen andere prairie stad waar zulke ondeugende grappen 
toegestaan werden.

Helaas, sommige van die grappen werden vandalisme, maar leken te 
worden getolereerd in dit afgelegen dorp.

De jongere kinderen gingen van deur tot deur aankloppen om dan snel weg te lopen of zeepten de 
ramen in met een stukje zeep. Oudere kinderen duwden omheiningen omver, maar de favoriet was om
de toiletten, die achter de huizen stonden, om te duwen. 
 
Niet alle buiten toiletten (“outhouses”) werden omgeduwd; alleen waar de eigenaar het om de een of 
andere reden, in de ogen van de kinderen, het had verdiend, werden een doelwit.
 
Sommige tieners hielden zich verborgen in het donker en wachtten tot een nietsvermoedend 
slachtoffer naar het toilet ging. Eenmaal binnen probeerden ze dan om die om te duwen. Ik geloof dat 
het ook enkele keren gebeurd is. De volgende dag hielpen alle buren elkaar om de hekken en toiletten
weer overeind te zetten.

Ik voel nog steeds wat schaamte als ik terug denk aan sommige van deze ondeugende grappen, 
waarin ik toen met veel plezier aan meedeed. Maar de grap waar ik nog steeds last mee heb, is toen 
ik met een groep oudere kinderen meeging naar de tuin van mevrouw Marco, ongeveer een maand 
voor Halloween.  Ik zag ze grote stukken bijten, uit de kolen, die in de tuin groeiden. Hoe kon ik dat 
doen als ik wist hoe moeilijk het was om ook maar iets te laten groeien in de tuinen van Nordegg? 
En ik had haar ook nog om postzegels gebedeld, die lieve mevrouw!

Op Halloween nacht  gingen de kinderen, gekleed in zelfgemaakte kostuums natuurlijk ‘trick or 
treating’ van deur tot deur. Meestal was ik een heks, gekleed in een zwarte sjaal, een lange rok en een
grote hoed die gedeeltelijk voor mijn gezicht hing. Zoals vandaag was het de bedoeling om zo veel 
mogelijk straten langs te lopen.

We gingen in kleine groepen en stonden aan de achterdeuren, schreeuwden half zingend : "Trick or 
Treat!" Dat bracht de vrouw des huizes naar buiten met een stuk snoep, een lolly of een appel. Als er 
meer bij een bepaald huis werd gegeven, ging het snel rond en iedereen wilde er dan wel langsgaan. 
 
Wanneer we terug naar huis kwamen, werden alle lekkernijen uitgespreid op de tafel en vergeleken 
we de buit met elkaar.
Tot de dag van vandaag kan ik nog steeds niet begrijpen waarom inwoners van Nordegg snoep 
uitdeelden de avond na ‘Gate Night’.
Of: waar was de politieagent die avond? Ik heb hem zeker nooit gezien!



 Kerstmis in Nordegg was een andere unieke en speciale gebeurtenis.

De lokale mijnwerkersvakbond, de UMWA, sponsorde een groot kerstfeest voor alle kinderen van de 
mijnwerkers. Het werd gehouden in het gemeentehuis. De fondsen kwamen uit geconfisqueerde 
kolen, die te veel steengruis bevatten. Op dit veel landg verwacht evenement kwamen alle kinderen 
samen in het theater en eerst werd er gekeken naar korte tekenfilms en een film.  De opwinding 
groeide toen we de Kerstman zagen aankomen. Elke keer vroegen we ons af wat we deze keer 
zouden krijgen. 
 
We kregen steeds mooie geschenken, zeker duurder dan wat mijn ouders zich konden veroorloven. 
De kleine kinderen mochten eerst bij de Kerstman gaan, de tieners wachtten vol spanning tot hun 
naam werd afgeroepen. Iedereen kreeg een geschenk dat paste bij hun leeftijd. Alleen in Nordegg 
kreeg de meerderheid van de kinderen dergelijke speciale cadeaus.

Het geschenk dat ik het meest koesterde was de box camera. Ik genoot ervan om foto's van vrienden 
te maken en mooie plekken in en rond Nordegg. Het was niet de beste camera, veel van mijn foto’s 
waren van slechte kwaliteit; de camera liet een beetje licht door. 
Hoewel, veel mooie momenten zouden verloren zijn gegaan zonder een van de vele foto’s die ik nam 
met mijn kleine camera. Ted en de rest van ons genoten van zijn metalen hockey spel.

Ik sprak reeds over ons gemeentehuis, waar we af en toe heen gingen voor sociale bijeenkomsten.
Ik herinner me het nog: de spanning bij het horen van “Nordegg's eigen" zanger, terwijl hij zijn gitaar 
bespeelde en zijn hit, Bimbo zong. Zijn liedje stond in de hit parade en we hoorden het op de radio. Ik 
kon niet genoeg krijgen van Guido D'Amico's Serenades.

 Voor we naar Nordegg kwamen, had ik vaak geluisterd naar de hitparade. Maar nu was ik extatisch bij
het horen van een zanger die in de hitparade stond en hier voor mij zong en op zijn gitaar speelde! 
Had ik maar een gitaar!!
Het vermelden waard zijn de lessen, die we thuis leerden van moeder. In het geïsoleerde Nordegg 
waren deur tot deur verkopers vrij gebruikelijk. Mama was makkelijk overtuigd door de verkoper van 
een Electrolux stofzuiger, toen die aantoonde hoeveel vuil er uit een klein deel van de matras kwam.
 



De verkoper die met de pedagogische encyclopedieën aan de deur kwam, overtuigde mama en papa 
dat de set de opvoeding en punten op school van kinderen zouden ten goede komen ; misschien 
hebben ze dat wel gedaan omdat we de foto's en informatie als het ware verslonden.

Alhoewel, zien hoe mama omging met een opdringerige verkoper, was heel leerrijk. Deze man drong 
erop aan dat mama een grijze, geplooide rok en een rode nylon blouse, met veel franjes zou kopen 
voor $35. Deze waren de nieuwste mode en mama vond de kleding leuk. Maar ze besloot onmiddellijk
dat dit te duur was.
Mama antwoordde: 'Ik geef je $ 10 voor de set.' 

Dezelfde dingen kon je in de catalogus van Eaton kopen voor misschien $ 15. De verkoper ging dan 
naar 25 dollar en ging nog wat verder met het aanprijzen van zijn waren. Mama hield voet bij stuk, 
$10. Toen deed hij een nieuw bot van $20 naar $ 15. 

Toen mama zei dat hij ze voor die prijs kon houden, ging hij verontwaardigd akkoord voor $ 10. Ik heb 
toen de basisprincipes van de onderhandelingen geleerd, misschien niet om steeds toe te passen 
maar ik hou ervan om af te dingen wanneer dingen te duur zijn.
Een andere les was om te leren bakken, zonder al te veel mislukkingen. Ik heb eens melk toegevoegd 
aan een havermoutkoekje terwijl het recept er niet om vroeg. Voor een onbekende reden had ik 
besloten dat alle recepten melk nodig hadden. Wat een puinhoop! 

Ik had meer geluk met het Butter Buds Cookie Recept .
Wat een oude beproefd recept was, dat ik vaak heb gemaakt in 1945 en uit het United Farm Women 
kookboek kwam. Ik denk dat mama het na een tijdje opgaf en overtuigd was dat ik nooit een bekwaam
bakker zou worden.

Voor huishoudelijke taken moest ik elke zaterdag het stof afdoen en stofzuigen. Ik was ook niet erg 
efficiënt bij het uitvoeren van deze taken. Ik was veel te snel afgeleid, maar leerde toch om dicht in de 
buurt te komen moeders strenge normen. Elke zaterdagavond moest ik alle schoenen poetsen tot ze 
blonken, om er zondags mee naar de kerk te gaan. 

Waar je ook in Nordegg liep, je schoenen werden altijd bedekt met stof of modder. Het was belangrijk 
voor mama om propere, blinkende schoenen  te hebben voor de kerkdiensten.

Als ik terugdenk aan de jaren, dat ik opgroeiende in Nordegg, dwalen mijn gedachten naar onze 
avonturen en escapades daar. Het was een tijd van rijke ervaringen en herinneringen. Hoewel veel 
van de dingen die we deden soms gewoon gevaarlijk waren, is er gedurende de drie jaar geen enkel 
kind ooit ernstig verwond geweest. Aan de andere kant kan ik niet veel van deze exploten aanraden 
aan mijn kleinkinderen. Hun ouders zouden deze uitspattingen zeker niet toelaten.

Terugkijkend naar de jaren vijftig, had niemand televisie. We zijn opgegroeid zonder de overvloed van 
ontspanning zoals video's, computerspelletjes, mobiele telefoons, meer dan 100 tv-zenders en de 
talloze elektronische gadgets van vandaag. We amuseerden ons zonder toezicht van een volwassene.
We stopten amper lang genoeg om naar de radio te luisteren!

We gingen erop uit en maakten ons eigen plezier en genoten van veel ongeplande avonturen. 
Onnodig te zeggen dat obesitas bij de jeugd geen probleem was. Misschien was het alleen in Nordegg
dat het totale gebrek aan kant-en-klaar entertainment nooit voor problemen heeft gezorgd bij de 
jongeren.

Met toestemming van en dank aan Vicky Penner (Wieke Veenstra)
Vrij vertaald door HermAnn Van Keer-Picavet, terwijl we toch getrouw de chronologie van haar boekje volgden.



Hoe bestrijd je graffiti in Montreal?  
Maak een muurschildering van Leonard Cohen. 

De garagedeur van Deborah Teman werd voortdurend beklad met graffiti, totdat een 
kunstenaar een portret van Leonard Cohen op de deur schilderde. 

Deborah Teman werd het spuugzat om 
steeds graffiti van haar garagedeur te 
moeten poetsen.  
Haar huis in Montreal ligt een beetje 
verscholen in een steegje dichtbij het 
kruispunt  van de  Laurierstraat en 
Durocherlaan. Dikwijls stelde Teman   
's ochtends bij het ontwaken vast dat de 
zwarte deur van haar garage met graffiti was 
beklad. 

"Er stonden vieze, vervelende graffiti op de deur en het geheel zag er vreselijk uit." 
 

Eén van haar buren, kunstenaar JF LeBlanc, 
bedacht een creatieve oplossing: schilder een 
muurschildering van een beroemde inwoner van 
Montreal op de garagedeur. 
Hij zei: ”Oh, misschien Carey Price of Leonard 
Cohen”. Ik antwoordde: “Wat ? Zei je Leonard 
Cohen? OK, verkocht! Je kunt mijn garagedeur 
gebruiken en je kunt doen wat je wil," vertelde 
Teman aan CBC. 
Teman, die in Parijs is geboren maar nu in 

Montreal woont, is een grote fan van de singer-songwriter en dichter.  
"Voor mij is hij de echte Montrealer." 
LeBlanc ging aan de slag. Hij werkte ongeveer 30 uur aan het schilderen van de gouden en 
zwarte muurschildering. 
 "Ik heb besloten om het kunstwerk in goud te schilderen omdat Cohen de man is met de 
gouden stem," zei LeBlanc.  
Sinds de garagedeur een nieuw uitzicht kreeg met het portret van Cohen, zijn de 
graffitispuiters gestopt. 
"Mijn buren zijn niet alleen heel blij met het resultaat, omdat het schilderij er veel beter 
uitziet dan de graffiti, maar ook becommentarieert iedereen die langskomt het schilderij en 
plaatst men passende commentaren op Instagram en Facebook," zei Teman, eraan 
toevoegend dat ze ook aangenaam verrast is door het resultaat. 
 
"Ik had niet verwacht dat het zo goed zou zijn!" 
Andere buren willen nu ook een praatje maken 
met kunstschilder LeBlanc en kloppen daarom 
bij hem aan. Ze willen weten of ze misschien 
ook een muurschildering op hun garagedeuren 
kunnen laten aanbrengen. 
"Een vrouw beweerde: “LeBlanc is mijn 
favoriete artiest.” Ik was er behoorlijk door 
geraakt, "zei de schilder. "De reactie van de 
mensen is over ’t algemeen  goed." 
 
Met foto’s  van Jay Turnbull van CBC 
Vertaling: André Van de Perre 
	



Deel 2 West Coast Trail 

Omwille van de ontelbare door de zee 
uitgevreten ‘surge channels’ en 
getijdeplassen hadden de volgende 
kilometers meer weg van een 
maanlandschap. Een ‘surge channel’ is 
een smalle en diepe  inham in een 
rotsachtige kust. Bij vloed stromen  de 
golven woest landinwaarts in deze 
kanalen en bij eb vloeit het water 
onstuimig terug naar de oceaan.  Als men 
erg zeker is van zichzelf kan men 
proberen eenvoudigweg over het diepe gat een sprongetje te maken.  Parks Canada geeft 
echter de erg wijze  raad beter even landinwaarts te gaan en rond de hindernis heen te 
stappen. Een val in de diepte betekent bijna zeker een gewisse dood,  zoals  trekkers aan de 

verderop gelegen erg gladde Adrenaline Creek  al mochten 
ondervinden. Toen we bij Beach Access A  het strand 
verlieten, trok in de verte een groepje orka’s voorbij.  Bij het 
verlaten van Camper Creek volgden kilometers gladde 
boomwortels en kniediepe modder, steile  ladders, 
ontwortelde bomen, paadjes met kapotte en verrotte 
planken  en wankele bruggen. Op de middag maakten felle 
regenbuien  het stappen echt loodzwaar. Een trekker  die uit 
tegenovergestelde richting kwam, vloekte luidkeels dat hij dit 
hele gedoe haatte en terug naar huis wilde. Wijselijk 
vertelden we dan maar niet wat hem allemaal nog te 
wachten stond. Uiteindelijk stonden we voor de laatste 
ladder van de dag ... het erg steile laddersysteem naar 
Cullite Creek. We haalden diep adem, trokken onze 
regenponcho’s uit en daalden langzaam weer naar 

zeeniveau. 

Dag 4: Van Cullite Creek naar Carmanagh Creek 

We verlieten  Cullite Creek om in het regenwoud verder te stappen naar Logan Creek. Een 
superhoge hangbrug, helemaal niet geschikt voor mensen met hoogtevrees,  zorgde ervoor 
dat we  niet helemaal tot beneden aan de kreek moesten afdalen.  Eén van de ladders hier 
was minder steil ( met een hoek van ongeveer 
60 ° )  zodat het  gewicht van de rugzak ons 
tegen de ladder drukte en  we als het ware op 
handen en voeten schuin naar boven moesten 
klauteren. Na nog een strook met veel modder 
en boomwortels bereikten we Walbran Creek. 
Omdat Walbran het einde betekende van een 
erg zware sectie, lasten we een langere  
rustpauze in.  De grote lagune bood de 
mogelijkheid  de modder van onze bezwete 
lichamen te spoelen. Gebruik makend van het 
lage getij stapten we verder langs de kustlijn. 
Voorbij Bonilla Point stak plots een lage 
mysterieuze West Coast mist op. De Carmanah Creek begon zich bij het opkomende tij 
stilaan weer te vullen met water. Door het water stappen lukte nog net, zodat we de 
hogerop gelegen kabelbaan niet hoefden te gebruiken om de tenten voorbij de vloedlijn op 
te zetten. 



Dag 5: Van Carmanagh Creek naar Cribs Creek 

Ongeveer  halfweg de 75 km lange  West Coast Trail staat de trekker plots oog in oog met 
het meest exclusieve restaurant van Canada: een combinatie van mul strandzand, blauwe 
plastieken zeilen, rechtop gezet drijfhout en daarbovenop een  uithangbord met de naam 
van het huis: “ Chez  Monique’s.”  Wat  een prachtig  uitzicht vanop het terras en wat een 
heerlijke menukaart na vier dagen rivierwater, gedroogd voedsel en energierepen van  noten 
en rozijnen!  De 76-jarige Monique Nytol is een halfbloed uit de provincie Québec. Samen 
met haar echtgenoot opende zij 25 jaar geleden het restaurant.  Parks Canada was helemaal 

niet gediend met het plan en heeft  jaren 
aan een stuk geprobeerd de hele tent op 
te doeken. Omdat de constructie echter 
neergepoot werd op het voorvaderlijke  
land van haar man Peter, een Dididaht 
First Nation, had de overheid nooit een 
been om op te staan en kon het koppel 
vervelende staatsambtenaren telkens terug 
naar af sturen. Monique die als late 
zestiger nog een Masterdiploma in de 
biologie en ecologie behaalde, was tot 
onze grootste verbazing  perfect op de 
hoogte van het ingewikkelde Belgische 
politieke landschap. Omwille van de 

winterstormen moet de hele tent elk jaar na het zomerseizoen  afgebroken worden. Een 
klein motorbootje zorgt voor de noodzakelijke verbinding met de bewoonde wereld om het 
restaurant te ontruimen en te bevoorraden. Fondsenwerving door vrienden en 
sympathisanten heeft ervoor gezorgd dat hun vorige winter gezonken motorboot door een 
nieuw exemplaar vervangen werd, zodat Monique en Peter ook in de toekomst de 
hongerigen kunnen voeden en de dorstigen kunnen laven. Terwijl wij genoten van de  vers 
gebakken hamburgers, snelde een jongeman met bebloed gezicht vlug naar binnen en 
spurtte na een erg korte pauze alweer verder. Zonder inschrijving  probeerde hij  de 75 km 
in één dag te overbruggen. Hoeveel risico’s kan een mens nemen? Na een kort bezoekje aan 
de vuurtoren van Carmanagh met een voor helikopters bereikbaar evacuatieplatform, 
sloegen we kort na de middag onze tenten op aan Cribs Creek waar een kudde zeeleeuwen 
op een rots voor het strand overdag en helaas ook  ‘s nachts voor het nodige gebrul zorgde.  

Dag 6: Van Cribs Creek naar Tsusiat 
Falls 

Omdat we  Cribs Creek wilden verlaten over  
de natuurlijke golfbrekers in plaats van  door 
het ruige, modderige bos in het binnenland  
en omdat het tij  op de middag het laagst 
was, besloten we voor dit erg lange traject  
zeer vroeg in de morgen te starten. Tussen 
Cribs Creek en Tsusiat Falls is er immers 
geen enkele mogelijkheid om te kamperen. 
De First Nations willen de overvloed aan wild  
in deze regio  beschermen tegen soms al te 
luidruchtige kampeerders en verbieden 

daarom elke vorm van overnachting. Bij Dare Point zagen we van erg dichtbij een bultrug die  
speels in de golven langs de kust op en neer dolde. Hier werd bovendien erg duidelijk dat de 
kust voor Vancouver Island niet zomaar  “Graveyard of the Pacific” genoemd wordt: her en 
der liggen immers nog restanten van de vele scheepswrakken. Uiterste voorzichtigheid was 
echter vereist om  landinwaarts te klimmen: de ladder bij Dare Point miste immers 



verschillende sporten en oogde in haar verweerde 
toestand  bovendien niet al te stabiel meer. 
Nitinat Narrows is een flessenhals waar trekkers vanuit 
beide richtingen samenkomen.  Dididaht First Nations 
verzorgen hier de ferrydienst over de flessenhals tussen 
het Nitinat Meer en de Stille Oceaan. De stroming is hier 
bij opkomend of aftrekkend tij  enorm sterk en uiterst 
gevaarlijk. De krabben en zalmen in de “Crabshack”  
vormen echt het culinaire hoogtepunt van de hele West 
Coast Trail. Kustindianen  zijn immers al eeuwenlang  
meesters in het op een natuurlijke wijze  bereiden van 
vers gevangen vis uit de Stille Oceaan of uit de talrijke 
rivieren en meren van Vancouver Island. Het voortdurend 
klimmen naar het  op de kliffen gelegen  bos  en het weer 
afdalen naar zeeniveau met daarbovenop nog  het 
urenlang  stappen door  “pea gravel” ( kiezelstenen ) 
vormde een 

extra zware belasting voor  onze toch al 
vermoeide spieren. Uiteindelijk kwam het 
laatste obstakel van de dag 
 in het zicht: “Hole-in-the-Wall” aan Tsusiat 
Point. Het hoge tij  maakte het gat in de rots 
echter ondoorwaadbaar, zodat we nog een 
klein ommetje moesten maken alvorens de tent 
op te slaan aan het rustige noordelijke punt van 
Tsusiat Falls 
Dag 7: Van Tsusiat Falls naar Michigan 
Creek 
 
Een verrassing bij het vroege ontwaken: een stralend heldere hemel en dat voor de eerste 

maal tijdens deze trekking. Al vrij vlug in de ochtend 
stond de kabelbaan over de Klanawa  rivier op het 
programma. Een leuke belevenis, die echter wel wat  
vaardigheid vergt, omdat het door de inzittende 
verder getrokken  liftje voor de veiligheid telkens 
slechts één stapper met bagage kan transporteren.  
Na een warme en zonnige strandwandeling zijn we 
bij Trestle Creek  het binnenland ingegaan om te 
genieten van de Valencia Bluffs (1)  en de beroemde 

rode Adirondack-stoelen van Parks 
Canada!  Bij de Tsocowis  Creek zijn we 
weer naar het strand afgedaald om voor 
de rest van de dag  een klassieke 
Vancouver Island strandwandeling te 
maken  met veel zon, soms een koele 
bries, golfbrekers  en  erg veel 
uitputtende  “pea gravel” ( kiezelstenen ). 
Verontruste wandelaars waarschuwden 
ons  dat aan Darling River een berin met jong gespot was. Niet uit angst voor de berin, maar 
vooral om onze laatste stapdag korter te maken besloten we bij Darling River  door te 
stappen tot Michigan Creek. Tijdens onze laatste nacht op de West Coast Trail konden we  
na het eten genieten van een kleurrijke zonsondergang en  met het geluid van de branding 
als wiegenlied lagen we in ons pover tentje heel vlug in de armen van Morpheus.                              



 
( 1 ) Valencia Bluffs is de naam van de rotsen voor de 
kust waarop  in 1906 de SS Valencia te pletter voer en 
waarbij 125 van de 160 passagiers en 
bemanningsleden om het leven kwamen. 
Dag 8: Van Michigan Creek naar Pachena Bay 

 
Na een erg steile klim weg van het strand en 
Michigan Creek bereikten we het relatief 
gemakkelijke pad naar Pachena Bay. Met goede 
bruggen, minder modder, minder wortels, 
minder steile ups en downs ... en vooral  minder 
ladders betekenen de  laatste 12 km in 
noordelijke richting het aanzienlijk lichtere deel 
van het traject ! Het mooie uitzicht door de 
bomen heen op de turquoise  baai van Pachena 
maakte een pretje van het stappen ! Een erg 

lange ladder vlak voor het einde  vormde een laatste  herinnering  aan de nu  helaas 
voorbije, soms moeilijke, maar vooral erg leuke en opwindende week. 
 
De rit met de shuttle bus van Bamfield terug naar Victoria duurde ongeveer 7 uur.  Door de 
vele hobbels en  kuilen in de “logging roads” (wegen gebruikt door bedrijven actief in de 
houtkap)  leek de rit eerder  op een zitje in een rollercoaster op een Vlaamse kermis.  
Uiteindelijk werden we om 9 uur ’s avonds gedropt vlak voor het Royal B C Museum in 
Victoria te midden van de waanzinnige stadsdrukte. 
Een touringcar  met Japanse toeristen fris ruikend 
naar shampoo en zeep en  mooi gekleed met het oog 
op een nachtje Victoria wuifde bemoedigend en 
bewonderend  naar het groepje vagebonden dat 
doodvermoeid, stinkend en met modder bespatte 
kleren en schoenen uit de shuttle bus strompelde. 
Geen enkele trekker  voelde evenwel de aandrang 
om die fantastische West Coast Trail belevenis te 
ruilen voor een nachtje stappen in het mondaine 
Victoria! 
 
André Van de Perre – Rita Lauwers                             15 – 22 augustus 2016 
Besluit : 
 
Voor wie de WCT wil stappen slechts  één adres:   https://mbguiding.ca 
 
We hebben vernomen dat Monique Nytol helaas in januari 2018 is overleden. Alleszins reeds 
voor het stapseizoen 2018  wordt restaurant Chez Monique’s , halfweg de West Coast Trail, 
verder gerund door familie en vrienden. 
 



Canadezen redden eland die vastzit in 
groot pak sneeuw 
Bron: The Guardian, cbc.ca, Facebook 
 

Toen een groepje mannen in Canada tijdens een tripje met een 
sneeuwmobiel het hoofd van een eland uit een grote hoop sneeuw zagen 
steken, aarzelden ze niet. Ze grepen hun schop en groeven het enorme dier 
uit. 
 
Het groepje mannen uit het westen van Newfoundland in Canada wilde 
eigenlijk eens de condities bekijken nadat hevige sneeuwbuien over de regio 
waren getrokken. Maar toen ze de hulpeloze eland in de sneeuw vast zagen 
zitten veranderde hun trip in een reddingsmissie. 
 
Terwijl ze het majestueuze dier voorzichtig probeerden te bevrijden, moesten 
ze opletten dat ze zelf geen ‘pak slaag’ kregen van de eland, die normaal niet 
gediend is van menselijke aanwezigheid. “We zagen een hoofd uit de sneeuw 
steken”, zegt Jonathan Anstey. “We waren er eerst niet zeker van wat het 
was, maar toen we dichterbij kwamen zagen we dat het een volwassen 
elandstier was, die letterlijk tot zijn nek in de sneeuw zat.” 
 
Agressief 
Het dier was in de sneeuw weggezakt en kon zelf niet meer loskomen. 
“Wanneer elanden agressief worden, leggen ze hun oren plat naar achter en 
dan gaat het haar op hun rug rechtop staan. Ook beginnen ze met hun lippen 
te likken en te smakken. Deze eland deed al die dingen”, zegt Anstey. 



De groep besloot het dier van achteren te benaderen om te proberen hem uit 
te graven en om hem niet nog kwader te maken – en zoveel mogelijk uit de 
‘gevarenzone’ te blijven. “Een volgroeide eland kan tot 500 of meer kilo 
wegen. Ze kunnen behoorlijke schade aanbrengen als ze dat willen”, zegt 
Anstey. “Ik zou niemand aanraden om te doen wat wij deden, maar we 
hadden de situatie voldoende onder controle om te doen wat we deden.” 

 
Bevrijd 
Na een paar minuten graven lukte het de groep om een pad achter het dier 
vrij te maken. De groep zorgde er toen voor dat ze met hun snowmobiel een 
stuk 



verderop waren en keek van een afstand toe hoe de eland zichzelf uit zijn 
benarde positie kon bevrijden. “Hij bleef nog een paar seconden wachten, 
terwijl hij de sneeuw uit zijn vacht schudde. Toen keek hij een paar keer naar 
ons, waarna hij wegliep.” 
De groep ging ook weer verder en kwam nog enkele elanden tegen, die 
moeite hadden hun weg door de sneeuw te banen. Gelukkig zat er geen 
enkele vast. “We hebben afstand gehouden en hen alleen gelaten.” 
 
Gedeisd houden 
Acht jaar geleden heeft Anstey al eens een eland in nood proberen te redden. 
Hij kwam toen een eland tegen die op een gladde heuvel was uitgegleden en 
op zijn rug in een paar bomen terecht gekomen was. De man, die toen alleen 
was, slaagde erin het dier los te krijgen uit de bomen, maar later overleed de 
eland alsnog aan zijn verwondingen. 
Toch benadrukt Anstey dat elanden zoveel mogelijk alleen moeten worden 
gelaten. “Je bent als het ware in hun ‘huis’ wanneer je hier rondrijdt met je 
sneeuwmobiel. Dus we willen ons gedeisd houden.” 



Ophef in Canada: koppel adopteert Molly het zwijntje uit 

dierenopvang... en eet haar dan op 
 

Een Canadees koppel wordt verguisd op sociale media nadat ze een gered 

hangbuikzwijntje uit een dierenopvang adopteerden, om haar vervolgens te slachten 

en te verorberen. “Je bent wel een heel speciaal type mens als je een dier adopteert 

bij een reddingsorganisatie om haar dan naar huis te nemen en op te eten”, klinkt 

het verslagen bij de Rescue and Sanctuary for Threatened Animals (RASTA) in 

Vancouver. 

Het koppel, geïdentificeerd als Austin Manson Forget en Laura Combes, adopteerde 

zwijntje Molly in januari. Nog geen maand later belandde het dier, dat RASTA met 

veel liefde had opgevangen en verzorgd, op hun bord. Het koppel zou op sociale 

media ook uitgebreid hebben opgeschept over de slachtpartij. De dierenopvang 

reageert furieus. “We zijn er echt kapot van”, klinkt het. RASTA wil nu nooit meer 

een zwijntje ter adoptie afstaan. “In tegenstelling tot honden en katten is het risico 

dat ‘pet pigs’ op een bord belanden simpelweg te groot.” 

Het koppel zal niet gestraft worden voor het opeten van Molly. In Canada is het 

immers niet verboden om een huisdier te doden en op te eten. Het paar zal wel geen 

enkel dier meer mogen adopteren in één van de 36 dierenopvangplaatsen in British 

Colombia. Intussen gaat de hashtag #MollyThePig rond. Vooral dierenvrienden en 

vegans uiten hun woede op de sociale media. 
 
Bron: HLN 



Studie: “Stukje Australië was ooit deel van 
Canada” 
jv 25 januari 2018 11u36 Bron: National Geographic 
 

 
Google Earth 

De rotsen van het dorpje Georgetown in het noorden van Australië maakten 

ooit geologisch deel uit van West-Laurentia, zeg maar het huidige Canada. 

Dat blijkt uit een onderzoek van de Curtin University in Perth. De afsplitsing 

tussen de twee kwam er bijna 1,7 miljard jaar geleden. Anders gezegd: 

Georgetown zit eigenlijk op een 1,7 miljard jaar oud stuk van Noord-Amerika. 

 
 Curtin University Adam Nordsvan aan het werk in Georgetown. 



Twee miljard jaar geleden bestond er een gigantisch supercontinent, 

Columbia. Simpel gezegd hing de landmassa van de hele wereld toen nog aan 

elkaar. Daarna dreven verscheidene continenten, zoals Laurentia, uit 

elkaar. Laurentia is de geologische kern van het Noord-Amerikaanse 

continent. Laurentia reisde zowat de hele wereld af en weekte zich los van 

verschillende continenten om zich uiteindelijk definitief te vestigen op de 

plaats van wat nu Noord-Amerika is. Op haar traject liet ze segmenten achter 

in het noorden van Australië.  

Restanten ervan zijn nu ook gevonden in Georgetown in Noord-Queensland, 

een dorpje met amper 250 inwoners, zo’n 400 km ten westen van Cairns. De 

onderzochte gesteenten vertonen geen gelijkenissen met ander gesteente in 

Australië maar wel met die in Laurentia uit het eon Proterozoïcum, nu 

Canada. 

Volgens de wetenschappers groeide er 1,66 miljard jaar geleden een kloof 

tussen de getuigenheuvel Georgetown en Laurentia. In die periode was 

supercontinent Columbia al aan het verbrokkelen. Een stuk van Laurentia 

volgde de grotere massa niet en bleef achter om later te botsen met 

Georgetown. 

“Ons onderzoek toont aan dat ongeveer 1,7 miljard jaar geleden Georgetown-

gesteenten in een ondiepe zee werden afgezet toen de streek deel uitmaakte 

van Noord-Amerika”, zegt Adam Nordsvan van de Curtin 

University. “Georgetown brak vervolgens af van Noord-Amerika en botste 

ongeveer 100 miljoen jaar later met de regio Mount Isa in het noorden van 

Australië.” Nordsvan legt uit dat de getuigenheuvel van Georgetown een soort 

van “continentale strook” is, een “stuk continentale korst, losgetrokken van 

een kraton”, in dit geval 

Laurentia. Een modern 

voorbeeld daarvan is 

Nieuw-Zeeland.  
 
Curtin University Zo'n 1,7 miljard 
jaar geleden werd sedimentair 
gesteente van Georgetown 
gedeponeerd voor de Noord-
Amerikaanse kust. 
 



Canada opent de langste wandelroute van de wereld. Het pad 
strekt zich uit van de Atlantische  tot de Stille Oceaan. 
 
 
 

De Great Trail - 
vroeger gekend als 
de Trans Canada 
Trail - is een ietwat 
verkeerde benaming. 
Het project is 
inderdaad een 
monumentale 
prestatie, aangezien 
de recent geopende 
wandelweg met zo’n  
14.864 mijl kriskras 
doorheen Canada de 
langste recreatieve 
wandelroute in de 
wereld is. Het is 
echter geen echte 
“trail”. 

 
Zoals zijn Amerikaanse neef, de Maine-Florida route, waartoe onder andere ook de East 
Coast Greenway behoort, is de Great Trail niet één enkele weg, maar een verzameling van 
kleine, door de gemeente aangelegde paden, die allemaal onderhouden en beheerd worden 
door lokale gemeenschappen. Samen vormen die wandelroutes  één enkel netwerk. Het lijkt 
allemaal een beetje verwarrend, maar toch is het vrij begrijpelijk. De Great Trail bestaat 
immers uit meer dan 400 afzonderlijke routes en kronkelt  zich als een slang door de  tien 
Canadese  provincies en door de drie Territories  van St. John’s helemaal in het Oosten tot  
Victoria in het verre Westen. Bovendien maakt de Trail nog een enorme omweg  langs het 
Noorden  doorheen  de Yukon en de Northwest Territories tot aan de Noordelijke IJszee. 
What’s in a name? Een benaming als "Het grote Canadese Netwerk van Onderling 
Verbonden Gemeentelijke Wandelwegen" heeft niet dezelfde weerklank  als simpelweg de  
“Great Trail”. 
 
De naam terzijde gelaten, is de Great Trail in de eerste plaats vooral een daad van  liefde – 
“echt een geschenk van Canadezen aan Canadezen” door de in Montreal  gelokaliseerde 
non-profitorganisatie die heeft toegezien op de complexe, puzzelachtige ontwikkeling van het 
project vanaf het moment dat men er voor het eerst aan dacht in 1992.  Dat gezegd zijnde , 
de multi-modale ( waarbij men gebruik van meer dan één pad ) langeafstandswandelroute is 
grotendeels het werk van vrijwilligers (men noemt dit het grootste vrijwilligerswerk in de 
Canadese geschiedenis). Deze vrijwilligers zijn allen actief  in lokale milieubewegingen, 
provinciale overheden en gemeenten. Het lijkt erop dat iedereen de afgelopen 25 jaar een 
tandje heeft bijgestoken. 
 
Zowel op het vasteland als langs de kust is het landschap langs de route echt 
indrukwekkend. 
 
Vertaling: André Van de Perre 



Boer zkt vrouw – de wereld rond.  
 
Canadese wijnboer uit Grobbendonk waagt zijn kans. 
 
Niet dat hij iets tegen vegetariërs heeft, maar ze zijn wel 
gewaarschuwd: in het stuk Canada waar Bjorn woont, jagen ze op 
hun vlees om het zelf te verwerken. Bjorn woonde tot zijn zevende 
in Grobbendonk en is nu ‘chief winemaker’ op het honingbedrijf van 
zijn ouders. Hij waagt zijn kans i ‘Boer zkt vrouw – de wereld rond’.  

 
Even de puntjes op de i: dat jagen doen Bjorn en zijn vader niet met 
vuurwapens, maar met pijl en boog. “We jagen niet voor de sport”, zegt 
Bjorn, van wie op de vraag van VTM de achternaam weglaten om zijn privacy 
nog enigszins te garanderen. Dat jagen met pijl en boog is een kwestie van 
respect voor het dier. Bjorn, die met zijn zus en zijn ouders op een landgoed 
in de provincie Alberta woont, koopt nooit vlees in de winkel. “We geloven 
niet in massaproductie. Dat betekent niet dat ik af en toe geen hamburger 
eet of zo, ik ben ook maar een mens. Maar we hebben ons vlees liefst 
hormonenvrij. Bovendien is het ook goedkoper om te jagen. We hebben het 
uitgerekend: het zou 13.000 dollar (8100 euro) kosten als we vlees van 
dezelfde kwaliteit zouden kopen in de winkel. Nu kost een jachtvergunning 
ons 600 euro. De dieren die we schieten, hebben hier een mooi leven achter 
de rug, wat in België niet altijd het geval is. Ik weet dat de jacht daar 
gevoelig ligt, maar hier zit het ingebakken in de cultuur, ik heb nooit anders 
gekend.” 



 
Nieuwe start 
Het gezin van Bjorn was al vegetarisch toen het twintig jaar geleden van 
Grobbendonk naar Canada verhuisde. De vader van Bjorn werkte voor de 
hotelketen Holiday Inn en speelde al langer met het idee van een nieuwe 
start in het buitenland. Toen het bedrijf hem een job in Canada aanbood, 
werd er niet getwijfeld. “Mijn ouders wilden hun kinderen niet opvoeden in 
een druk land als België, ze snakten naar de natuur. Bovendien maakten ze 
zich zorgen over de dollekooeienziekte en de gevolgen voor de voedselketen. 
Mijn broer was 5, mijn zus 2, die stonden niet stil bij de verhuizingen. Ik was 
7 jaar, voor mij was het minder evident. Maar eens we verhuisd waren, 
voelden we snel thuis. Ik sprak geen woord Engels, ik kon alleen tot tien 
tellen. Toch kon ik na twee weken op school al een eenvoudig gesprek 
voeren. En we hadden plaats, veel plaats. Als je hier naar de stad 
Edmontonwil, moet je vier uur rijden.en dat is nog maar een zesde van hoe 
groot de provincie Alberta is.” 
 
Wijnboeren 
In het hotelwezen zit de vader van Bjorn al lang niet meer. Het gezin zit nu in 
de wijn. Geen wijn op basis van druiven, daarvoor is het seizoen in Alberta 
tekort. “We meken onze wijn op basis van honing, bessen en bloemen. Ik 
denk dat we vorig jaar 50.000 flessen hebben geproduceerd. Veel is dat niet, 
maar we zijn fors aan het groeien. Zo hebben we onlangs nog nieuwe tanks 
van 4.500 liter geïnstalleerd. Vooral in de aanloop naar Kerstmis is het 
bijzonder druk, dan maken we ons jaar goed. We hebben geen extravagante 
levensstijl, maar we komen meer dan rond. We zijn ook aan het proberen om 
met druiven te werken. We hebben op de top van onze berg de eerste 
honderd ranken geplant, we gaan zien hoe ze de winter doorstaan. In British 
Columbia en Ontario is het klimaat geschikter voor druiven, maar we gaan het 
toch proberen.” 
 
Terug naar de natuur 
Bjorn is een natuurmens, zijn nieuwe partner zal dat ook moeten zijn. “In de 
zomer trek ik de natuur in, in de lente ga ik op zoek naar geweien van herten, 
in de herfst jagen we. We proberen zelfvoorzienend te zijn, we hebben een 
een grote moestuin en twee serres. Leven van het land, dat is het mooiste 
wat er is. We leven wel als moderne mensen met alle technologie, maar bij 
ons is het toch een beetje terug naar de basis. Als het programma me een 
vrouw oplevert, zal dat toch iemand moeten zijn die graag buiten is, die tegen 
een stootje kan. Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik van Boer zkt Vrouw moet 
verwachten. Ik had het programma nog nooit gezien en was altijd septisch 
tegenover realty-tv. Ze noemen mij hier al ‘The Bachelor of Belgium’. Ik ben 
dus best nerveus, maar ik heb niets te verliezen.” 
 
Tom De Leur 
 
Bron: GVA 



 
 
 

Met VlaCan Vriendenkring naar de musical 40 – 45 
     een spektakel musical van Studio 100. 
Op zondag 18 november 2018 om 18.00 uur 

rijdt VlaCan met een bus naar de 
musical. Plaats: Puurs 

335.000 mensen kwamen kijken naar 14 – 18 
Nu zijn er al meer dan 60.000 kaarten verkocht. 

Inschrijven zo vlug mogelijk: 
rang 1 ticket + bus kost 70 € 

Een rang 1 ticket kost normaal 70 € 
U krijgt van VlaCan de bus gratis. 

Vertrek aan het politiebureel te Beveren om 16.00 uur. 
Start musical: 18.00 uur. 

 
  NU INSCHRIJVEN – NU INSCHRIJVEN 

een indrukwekkend aangrijpend verhaal. 
spectaculair en helemaal anders dan 14 – 18 

 
Inschrijven : raf.demunck@skynet.be ; frank@vlacan.be 

 
Op vrijdag 27 april ’18: Filmvoorstelling: onze West-Canada en Yukon reis . 

Waar: in het CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren. 
Aanvang: 20.00 uur. Iedereen welkom 

 
 

 
  

 
Op zondag 14 oktober ’18. 

Waar: in het OC Boerenpoort, St Elisabethstraat 31A, 9120 Melsele. 
20ste verjaardag Vlaams Canadese Vriendenkring 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 


