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

Hoofdstuk 5: Tijd voor kerkbezoek

Het bijwonen van de mis in de kerk, bleef een belangrijk onderdeel van 
ons leven.

Er waren twee kerken in Nordegg, de Knox United Church en de 
katholieke kerk. Omdat we protestants waren, gingen we naar de United 
Church. 
Ik heb nooit van de gelegenheid gebruik gemaakt om de katholieke kerk 
binnen te gaan, al heb ik dat vaak wel eens willen doen.

In de United Church, predikte Eerwaarde W. Dann met veel overgave en 
overtuiging, dezelfde Mr. Dann die mijn onderwijzer was in klas 7,. 
Onze familie ging altijd elke week trouw naar de kerk, dus het was mooi 
om deze gewoonte in Nordegg gewoon voort te kunnen zetten.

In Nordegg had de kerk ook unieke aspecten. Het belangrijkste was dat de Zondagspreek 's avonds 
werd gehouden in plaats van ‘s ochtends. Op zondagmorgen gingen de kinderen naar de 
zondagsschool. Eerwaarde Dann was er altijd, om alles in goede banen te leiden en om, samen met 
een paar dames, de lessen te geven.

United Church, 1954. Foto door Wieke Veenstra

Moeder genoot ervan om mee te zingen in het dameskoor en ik was in het meisjeskoor. 
Beiden werden gedirigeerd door mevrouw Pears. Ik heb geleerd om alt te zingen en hield van de 
repetities en van de uitvoeringen van het koor, die om de veertien dagen op zondagavond 
plaatsvonden.

Het dames koor en het meisjeskoor verzorgden om beurt de speciale muziek. Voor grote 
evenementen zoals Kerstmis en Pasen zongen we allemaal samen. Ik herinner me dat we één Kerst 
de Messias van Handels zongen en dat ik verrukt was door de muziek en de boodschap. En met 
Pasen was het lied “He Arose” gezongen, hetgeen mijn hart verhief.



De kerk sponsorde een meisjesclub voor meisjes tussen de 12 en 15 jaar oud, de CGIT genaamd, 
Canadian Girls In Training. 
We droegen witte jurkjes met een matrozenkraag als uniform en leerden de matrozen knoop om onze 
sjaaltjes te binden.  We verdienden badges net zoals de meisjesgidsen. Het hoogtepunt van deze club
was het jaarlijkse kampeer weekend.

Katholieke kerk aan de top van Center Street

We zijn nooit ver gegaan, gewoon langs Shunda Creek, maar we sliepen in genummerde tenten, 
kookten in groep, wandelden en deden karweitjes en hadden veel plezier.

In CGIT heb ik geleerd van zowel met oudere als met jongere meisjes om te gaan en zo een bredere 
reeks vrienden te leren waarderen. Het laatste jaar in Nordegg was ik penningmeester en moest 
bijhouden of iedereen wel elke week zijn 10 cent betaalde.

Gedurende een korte periode verzamelden zich een paar Nederlandse families om beurt bij iemand 

thuis. Eén keer per maand, op zondag middag kwam er een Gereformeerde leken leider van Rocky 

om een dienst te doen. Als jonge tiener vond ik deze erg saai vergeleken met de diensten van 
Eerwaarde Dann.

Tijdens de zomer van 1953 kwamen twee missionarisdames, Jean Burkholder en nog een Jean, naar 
onze kerk vanuit het nabijgelegen Bighorn Reserve en deden een Daily Vacation Bible School voor 
Nordegg kinderen. Ze zorgden voor mooie, vrolijke momenten. 

Het zingen met een gitaar als begeleiding hield ik nauwlettend in de gaten, omdat ik dat zo mooi vond 
klinken. Ze leerden ons nieuwe liedjes , zoals The B-I-B-L-E en For God So Loved the World, en een 
refrein met speciale bewegingen zoals voor Running Over. 

Ze hadden een beloningssysteem dat met punten werkte. Zo kreeg je extra punten als je vrienden 
meebracht of Bijbelverzen uit je hoofd leerde. De Bijbelverhalen werden uitgelegd met prenten, die 
met een soort velcro op een met flanel bekleed bord werden geplakt en waren zeer goed gedaan. 
Ze hadden ook de energie om ons zelf te laten knutselen.

Tegen vrijdag waren we wel met 75 kinderen en zaten als sardientjes in een blikje in de kelder van de 
United Church bijeengepakt. We hadden allemaal een spannende tijd. Deze dames presenteerden de 
evangelieboodschap heel duidelijk, maar dat is die zomer nooit zo tot me doorgedrongen.



Maar de combinatie van de devotie van mijn ouders, de twee Jeans die de weg van de zaligheid 
uitlegden en Eerwaarde Dann’s vurige toewijding aan zijn geloof, maakten voor mij de boodschap 
duidelijk.
 
Na mijn Nordegg-dagen heb ik mijn leven gewijd aan het christelijke leven.

Eén kerkdienst herinner ik me in het bijzonder. Het was een prachtige zomeravond en heel weinig 
mensen kwamen in de kerk opdagen. Tegelijkertijd was er een picknick en een balspel aan de gang. 
Mr. Dann was woedend toen hij predikte en benadrukte fel de verantwoordelijkheid en het belang van 
het bijwonen van diensten in Gods huis.

De dominee ging meestal naar de achterdeur en begroette iedereen toen we weggingen, maar die 
avond trok hij zich terug naar de kelder. Ik had gelegenheid om naar beneden te gaan en vond hem fel
heen en weer lopend op de gang, nog steeds kokend van woede.

Beseffend dat hij ontevreden was, wilde ik toch een gesprek aanknopen en vroeg vrij ongepast: 
"Welke kleur zullen onze nieuwe koorjurken zijn? "

Zonder aarzeling antwoordde hij al grappend: "Paars met roze stippen!" 
Ik ging snel terug naar boven! 

Later die avond merkten mama en papa op dat, hoewel de predikant gelijk had, hij tegen de verkeerde
mensen aan het prediken was. Degenen voor wie die boodschap bedoeld en nodig was, waren er niet 
en hadden plezier.

We waren allemaal boos en teleurgesteld toen Eerwaarde Dann vertrok in de zomer van 1954. Het 
haalde het leven uit de kerk omdat de predikant die hem verving wel toegewijd was, maar een Frans 
accent had en niet dezelfde energie of enthousiasme. Het was een moeilijke taak om Eerwaarde Dann
op te volgen!

Naar gelang de bevolking van Nordegg afnam, verdween ook het vrijwilligerswerk bij de 
zondagsschool. Toen we ook onze pianist verloren, speelde één van de meisjes piano voor de 
zangstonden.

Ze kon echter enkel All Things Bright and Beautiful spelen maar dan heel langzaam, dus zongen we 
alleen dit lied elke zondag. De nieuwe predikant liet het haar geduldig spelen, maar het werd nogal 
vermoeiend.

De hele kerkervaring in Nordegg was de moeite waard ondanks zijn ups en downs.

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.



Justin Trudeau, een niet alledaagse premier 
Na bijna een decennium conservatief bewind, waren de Canadezen de 
oersaaie Stephen Harper uit  de olieprovincie Alberta hartsgrondig beu. 
Tijd dus voor een nieuwe frisse wind, die er eind 2015 kwam met knappe 
jeune premier Justin Trudeau. Na twee en een half jaar aan het roer, blijft 
Justin Trudeau bij een meerderheid van de Canadezen populair. Anderen 
vinden dan weer dat hij nogal wat van zijn verkiezingsbeloften niet 
waarmaakt. “It’s time to deliver Justin” !     

Justin Trudeau is de oudste zoon van Pierre Eliott Trudeau, ongetwijfeld de meest 
briljante Canadese staatsman van de jongste 50 jaar. Hij was liberaal premier van 
Canada tussen 1968 en 1984. De voornaamste verdienste van Trudeau senior was 
dat hij de eenheid van Canada wist te bewaren tijdens moeilijke jaren, toen Québec 
volop naar autonomie streefde en dat via een referendum bijna verkreeg. Via een 
bijvoegsel bij de Canadese grondwet, het ‘Charter van Rechten en Vrijheden van de 
Canadezen’, ondertekend door koningin Elisabeth II, zorgde hij er in 1982 voor dat 
Canada feitelijk onafhankelijk werd van de Britse Kroon. Op zijn 51ste huwt Pierre 
Trudeau met de 22-jarige flower power girl Margaret Sinclair. Het paar had elkaar op 
het eiland Tahiti leren kennen. Zij krijgen drie zonen: Justin (geboren op 25 
december 1971), Alexandre, en Michel (de jongste die in 1998 op 23-jarige leeftijd 
tijdens een ski-ongeval in British Columbia om het leven kwam). Het huwelijk houdt 
geen 10 jaar stand, ook al door de wispelturigheid van Margaret, die bijvoorbeeld in 
Toronto een wilde nacht met Mick Jagger en de Rolling Stones beleeft, hetgeen 
natuurlijk breed in de pers wordt uitgesmeerd.     

Onlangs verscheen op ARTE de interessante documentaire ‘Justin Trudeau - L’autre 
Amérique’. De 58 minuten durende reportage is te bekijken via YouTube: een 
aanrader. Het is alvast niet evident om als zoon van een icoon als Pierre Eliott 
Trudeau als politicus nog maar in de buurt te komen van je vader. Lange tijd 
verklaarde Justin dat hij nooit in de politiek zou gaan. Zijn droom was aanvankelijk 



om astronaut te worden. Na studies Engelse literatuur en Educatie aan de Mc Gill 
University Montreal en aan de University of British Colombia, een Master als 
Ingenieur aan de Ecole Polytechnique de Montreal en een Master in Geografie, 
Ruimtelijke Ordening en Milieu (Mc Gill) deed hij verschillende jobs: leraar Engels, 
barman, skimonitor, journalist.  Uit de eulogie die hij op de  begrafenisceremonie van 
zijn vader in 2000 hield, bleek dat hij charisma en redenaarskunst bezat, 
eigenschappen om het te maken in de politiek. Hij huwt in 2005 met een knappe 
Québécoise, TV-presentatrice en feministe Sophie Grégoire. Samen hebben zij drie 
kinderen: Xavier James (°2007), Ella-Grace Margaret (°2009) en Hadrien Grégoire 
(°2014). In 2007 besluit Justin Trudeau zich kandidaat te stellen in Papineau, een 
volksdistrict van Montreal. Tot ieders verrassing wordt hij er tot député verkozen. 
Anders dan zijn vader, die meer het afstandelijke professor-type was, weet Justin 
zich vlot tussen de gewone man of vrouw te bewegen, en hij wordt snel immens 
populair. Op een bepaald moment tonen de peilingen dat zijn liberale partij 
behoorlijk laag scoort. Hij beslist dan maar, voor het goede doel, een boksmatch te 
betwisten tegen een volksvertegenwoordiger van de conservatieve partij die duidelijk 
meer gespierd is dan hijzelf. Een straffe stunt, want hij komt als winnaar uit de 
boksring en stelt zo een symbolische daad: “als ik ervoor ga, dan zegevier ik, ook in 
de politiek”. Vervolgens wordt hij voorzitter van de liberale partij en gaat in 2015 
voor het Canadese premierschap.  Na een fantastische, mediagenieke 
verkiezingscampagne van 60 dagen behaalt hij op 19 oktober 2015 een 
overweldigende zege, waarbij de liberale partij in het federale parlement zo maar 
eventjes van 38 naar 184 zetels gaat. Na amper 7 jaar in de politiek bereikt Justin 
het hoogste politieke ambt van zijn land. Zijn programma, gebaseerd op ‘Change’ à 
la Obama, schept bij de kiezers grootse verwachtingen, na een bijzonder mat en 
inspiratieloos bewind van bijna tien jaar door de conservatieven onder Harper. 
Canada heeft nu een charismatische, jonge, dynamische en progressieve premier die 
het land internationaal weer op de kaart wil zetten. Hij heeft oog voor diversiteit, wil 
de milieuproblemen aanpakken, de rijken meer belasten en de hardwerkende 
middenklasse stimuleren. Hij wil tevens de ‘first nations’ of indianen in hun rechten 
erkennen en hen verontschuldigingen aanbieden voor de vreselijke misdaden die hen 
in een vrij recent verleden zijn aangedaan (*). Hij heeft de intentie om cannabis te 
legaliseren, en holebi’s dezelfde rechten als heteroseksuelen te geven. Hij zal ook 
een voortrekkersrol vervullen tijdens de Parijse klimaatakkoorden van eind 2015.  
Heel wat beloften weliswaar, misschien wel te veel om tijdens één legislatuur in te 
lossen. Cannabis is inmiddels vrij in de handel sinds 1 juni jongstleden.  Met name in 
het stuwdamproject ‘Site C’ aan de Peace River in Brits Columbia (een megaproject 
van 8 miljard Canadese Dollar waarbij een prachtige vallei over 86 km onder water 
wordt gezet), vinden de Cree-First Nations dat hun land zomaar in beslag wordt 
genomen en onteigend door BC Hydro. Amper enkele maanden na zijn verkiezing 
bekrachtigt de premier deze contracten. In juli 2016 geeft hij ook groen licht voor de 
aanleg van een gigantische pijpleiding, namelijk ‘Oléoduc of Pipeline Kinder Morgan’ 
(1150 km lang) van Noord-Alberta dwars door de Rocky Mountains tot aan de 
westkust in Brits Columbia voor exploitatie van nieuwe teervelden: een 



verdriedubbeling van de ruwe oliecapaciteit van Canada, maar tegelijk een grove 
schending van de Parijse klimaatakkoorden, waar  een drastische reductie van de 
productie van fossiele brandstof werd beloofd.   

En dan volgt eind 2016 bij de machtige zuiderbuur de verkiezing van Donald Trump: 
sindsdien dus andere katten om te geselen voor Justin Trudeau. Op de recente G7 
top in Québec heeft de Canadese premier alvast het been stijf gehouden, maar het 
einde van de handelsoorlog is nog niet in zicht. Cruciaal voor Canada, want het land 
is voor zijn economie en export heel erg afhankelijk van de USA.  

Opmerkingen in de trend van ‘een diplomatische misser’ werden begin dit jaar dan 
weer gemaakt zowel in Canada als in België, toen de jeune premier niet eens de tijd 
had of vond om een zeer uitgebreide Belgische delegatie, met aan het hoofd 
koningspaar Filip en Mathilde, te ontvangen. Had dit menselijkerwijs te maken met 
revanchegevoelens omtrent het zeer moeizaam bereikte CETA-akkoord, waarbij 
minister-president Paul Magnette en zijn Waalse deelregering maandenlang 
dwarslag, en één van Justin’s vrouwelijke ministers in tranen moest afdruipen ?  

Nogal vaak haalt de Canadese premier de internationale pers met zijn uitbundige 
gedrag, zoals onlangs in India waar hij in plaatselijke traditionele klederdracht begon 
te dansen. Hilariteit volgde  toen een krant vorig jaar uitpakte met het verhaal dat 
Justin eigenlijk een natuurlijke zoon is van Fidel Castro: dat werd dan weer via een 
officieel perscommuniqué door de regering in Ottawa met feiten ontkracht. De immer 
kleurrijke sokken van Justin Trudeau komen ook geregeld in de media.  Sommige 
Canadezen begint dat ‘buitengewone’ gedrag van hun premier stilaan op de zenuwen 
te werken. It’s time to deliver Justin !   

    

(*) Eén van de meest zwarte bladzijden uit de Canadese geschiedenis is dat er in de 
jaren na WO II kinderen van First Nations in internaten werden gestopt om volledig 
te assimileren. Ruim 6000 zouden naar verluidt zijn verdwenen of vermoord. Vele 
vrouwen waren in die periode slachtoffer van verkrachting, ontvoering en 
verdwijning, of werden gesteriliseerd. Justin Trudeau  beloofde in 2015 een 
commissie op te starten die deze misdaden ging opsporen, maar tot nog toe is er 
weinig opgeklaard, ook al omdat de rol van de plaatselijke politie niet in vraag wordt 
gesteld.  

 

Marc Journée 



Niet te missen belevenissen voor wie ooit in 
Calgary komt. 

 

Deze zeven  beginnerswandelingen in Alberta vormen een mooie 
synthese van alle mooie uitzichten in de Rocky Mountains. 

Het moment voor jou om Instagram te activeren! 

 

Ben je op zoek naar de mooiste vergezichten  in Canada, maar ben je niet bereid 
daarbij een hartaanval te krijgen dan  is deze lijst een “must” voor jou. Hier zijn 
negen beginnerswandelingen in Alberta, gaande  van  erg gemakkelijk  tot erg 
moeilijk, maar waarvan ik STELLIG WEET dat een beginner ze aankan. 
 
Variërend van kronkelpaden die  eindigen met schilderachtige uitzichten tot complete 
bergtoppen, is dit de ultieme wandelgids voor beginners. Pak dus je 
wandelschoenen,  je drinkbus,  je coolste wandeluitrusting en ga op pad. Deze 
provincie heeft immers ALLE mogelijke uitzichten. Het is nu aan u om op pad te gaan 
en deze uitgelezen plekjes te vinden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sunwapta Falls  // Jasper National Park 
 
 
Tijd: 1 uur 
 
Lengte: 1 km 
 
Wie  echt op zoek is 
naar een 
beginnerswandeling
, vindt op het einde 
van dit pad  een 
GEWELDIG uitzicht 
op de waterval,  
Het is niet zozeer 
een wandeling, 
eerder  een kort 
pad naar 
verschillende uitkijkpunten. Als beloning krijgt de 'wandelaar' evenwel  uitzichten die 
zelfs de moeilijkste bergbeklimmingen evenaren. 
 
 
Frank Slide Trail // Frank 
 

 
Tijd: 1 uur 
 
Lengte: 1,5 km 
 
Dit grindpad door de Frank Slide 
is één van de meer unieke 
wandelingen. Hoewel het pad  
niet geschikt is voor wie op zoek 
is naar een rustieke wildernis of 
een prachtig uitzicht op de 
bergen, kan je echt wel genieten 
van de grootsheid en het ontzag 
dat de Frank Slide en de 
verwoesting ervan inboezemen. 
 
 
 
 
 



Johnston Canyon // Banff 
 
 
Tijd: 2,5 uur 
 
Lengte: 3 km 
 
Deze trail is het hele jaar door 
open en is één van de 
gemakkelijkste wandelingen in de 
Rockies. De paden zijn geschikt 
voor alle leeftijden en de uitzichten 
op de kloof zijn adembenemend. Je 
kan twee verschillende routes 
volgen (Upper en Lower Falls)  en 
elke  route is ongeveer 1,5 km 
lang. 
 
 

 

Angel Glacier // Jasper National Park  

 

Tijd: 1 uur  

Lengte: 2 km  

Oké. Kijk maar eens goed naar 
die prachtige foto. Moet hier nog 
iets aan toegevoegd worden  ? 
Deze wandeling is wel kort maar 
biedt  prachtige close-up 
uitzichten  op de gletsjer, 
waardoor de tocht perfect is 
voor beginners. 

 
 
 
 
 
 

 



 
Grassi Lakes // Canmore 
 
 

 
Tijd: 2 uur 
 
Lengte: 4 km 
 
Dit gemakkelijke pad leidt naar een 
overvloed aan prachtige blauwe meren. 
De trail is het hele jaar door open en de 
weggetjes zijn bijna over het hele traject 
door mensen aangelegd. Op sommige 
plaatsen is het pad echter heel wat 
rustieker en natuurlijker. Ik bedoel, kom 
op, kijk hoe mooi dat water bomen en 
wolken weerspiegelt! 
 
 
 
 
 
 

 
 
Grotto Mountain // Canmore 
 
 
 
Tijd: 3 uur 
 
Lengte: 4 km 
 
Deze wandeling is geweldig voor wie er niet 
van houdt lange tijd steil bergopwaarts te 
stappen (tenzij je verzot bent op  ijsklimmen 
). Het traject is ook super cool, want  bij de 
watervallen aan het begin van de wandeling 
kan je  oude pictogrammen bewonderen. Het 
pad  is ook het hele jaar toegankelijk. 
 
 
 
 
 



 
 
Valley of the Five Lakes // Jasper National Park 
 
 

 
 
Tijd: 2 uur 
 
Lengte: 4,5 km 
 
Ligt het aan mij of lijkt het erop dat dit meer in Australië ligt?  Het pad is goed 
bewegwijzerd, maar toch rustiek en  matig bevolkt. Breng voor deze uitstap je 
wandelschoenen mee. 
 
Vertaling: André Van De Perre 



'Noord': constante roes in 
het koude Canada 
 
Dirk Leyman 
 
 

 

Sien Volders situeert haar debuut 
Noord in een Canadees 
goudzoekersstadje. Hoofdfiguur Sarah 
probeert met zichzelf in het reine te 
komen in deze precieus opgebouwde 
roman. 
 
Grossieren met wervende blurbs van BV's op de kaft 
van je debuut: het is tegenwoordig een heuse 
competitie. En Sien Volders (°1983) - echtgenote 
van wetenschappelijk tv-verschijnsel Lieven Scheire 
- spant daarbij onmiskenbaar de kroon. 
Vooruitijlende lof en lauweren van Guy Mortier, 
Herman Brusselmans, Peter Verhelst en Lieve 

Blancquaert moeten Noord opstuwen in de vaart der volkeren. De schrijfster 
zelve verwelkomt ons op de achterflap met een schalkse glimlach om de brede 
mondhoeken. 
Voor Noord blijft antropologe Volders bepaald niet onder de Vlaamse kerktoren 
pleisteren. Ze dropt haar hoofdpersonage in het desolate, maar van 
natuurschoon vergeven Noord-Canada, Dat heeft een autobiografische 
achtergrond. Volders zelf is al geruime tijd aangetrokken tot dit no man's land en 
verbleef er regelmatig, gelokt door het einde van de wereld. 
"Hoe dichter je bij de poolcirkel komt, hoe meer diepmenselijke donkerte er in de 
bewoners sluipt", zegt Volders in een Knack Focus-interview. "Geen wonder ook 
dat Noord behoorlijk gemarineerd is: het helpt ginds om in een constante roes te 
leven, om de uitbundige, korte zomers en de deprimerende, lange winters te 
verdragen." 
 
De Yukonregio dicht bij de grens met Alaska vormt een gebied 'waar altijd en 
overal drank genoeg is om het eigen onvermogen te verdrinken', klinkt het in 
Noord. Zilversmid en juwelenmaakster Sarah zoekt er in de jaren 80 soelaas in 



goudzoekersstadje Forty Mile, waar de Tavern en de 
winkel van de bijdehante Mary de belangrijkste 
ankerpunten zijn. Ooit een onder de voet gelopen 
plek heerst er nu landerigheid en eenzaamheid, met 
aangespoelde avonturiers en losers à la carte. Zoals 
de mandoline- en banjospelers Adam en Jacob van de 
plaatselijke bluegrassband - een duo dat enigszins 
aan elkaar is overgeleverd. En ook Sarah weet niet 
goed welke kant het met haar leven uit moet: kiezen 
voor de kunst of voor het gemakkelijke geldgewin bij 
een multinational? Haar hartstochtelijke gedub wordt 
nog geïntensifieerd als ze in een affaire met de 
muzikanten verzeilt. Volgt ze haar vrijheidsdrang? 
Volders is niet vies van enige natuurromantiek en laat 
zich gretig inspireren door auteurs als Jack London en 
Jon Krakauer (Into the Wild). Ze heeft gevoel voor 
decorum, wat af en toe haar verhaal te zeer overvleugelt. Het is een bijna 
uitgekauwd motief dat ze in Noord oppakt: een opvallende vreemdelinge belandt 
in een nieuwe gemeenschap en veroorzaakt daar enige deining. Niet het minst 
op het amoureuze vlak. Sarah valt voor de onstuimige Adam, terwijl de 
ingetogen Jacob in eerste instantie toekijkt en verlangt. Haar rustpunt wordt 
gevormd door de begrijpende en door de wol geverfde Mary. De liefdeshistorie 
wordt net niet pathetisch. 'Onstopbaar vinden hun monden elkaar, elkaars hals, 
elkaars borst.' 
Met enkele perspectiefwisselingen volgens het boekje probeert Volders haar 
roman spanning mee te geven, maar daarvoor hoef je Noord niet te lezen. De 
indringende atmosfeer en de zorgvuldige, precieuze opbouw van dit debuut zijn 
overtuigender, net als de fijnmazige karaktertekening van de robuuste 
personages. Volders nam volop haar tijd en dat loont. Haar hoofdfiguur Sarah 
Torun Aysgarth baseerde ze bijvoorbeeld op het leven van de Zweedse 
zilversmid Vivianna Torun Bülow-Hübe. Gaandeweg raak je - ondanks een paar 
lamlendig lange passages - toch ingesponnen in dit ook sterk door bluegrass 
voortgestuwde universum. 
 
Sien Volders, Noord, Hollands Diep, 240 p., 19,90 euro. 
 
Bron: De Morgen 
   
   
   

   
 



ONTDEK ANTWERPEN MET ANTWERPEN SURPLACE  

met vtbKultuur Beveren en Vlaams Canadese Vriendenkring 

 Een originele stadsverkenning, kort in duur (± 45 ’ ), in een stukje stadswijk: dàt is 
Antwerpen SurplAce. Voor het derde jaar op rij rijgen we elke woensdag en zondag 
in juli en augustus verborgen pareltjes aan elkaar.  

 Voor 3€/pp ontdek je de wijk rond de academie, neogotiek, beesten in de stad, Den 
Dam, Baroque murals, pelgrims, het Eilandje.  Vooraf inschrijven hoeft niet, kom de 
dag zelf gewoon naar de afspraakplaats. Tot Antwerpen Surplace! 

  

wo 4 & zo 8 juli 2018:  Cirkelen rond de academie. Wij verzamelen om 14.00 uur. 
Plaats van samenkomst hoek Blinden- en Minderbroederstraat.  
(Academie voor Schone Kunsten)  

wo 11 & zo 15 juli 2018: Neogotiek in de OLV-kathedraal, het koorgestoelte 
ontcijferd. Verzamelen om 14u00 – aan het beeld van Nello & Patrache. Het beeld 
Nello en Patrache is juist voor de ingang van de kathedraal. (het slapende jongetje 
Nello en zijn hondje Patrache. 
OPGEPAST: voor de bewoners van de provincie Antwerpen is de toegang van de 
kathedraal gratis, voor bezoekers van buiten de provincie Antwerpen wordt een 
toegang van 6 € pp aangerekend. 

 wo 18 & zo 22 juli 2018: Beestig Antwerpen  14u00 – Grote Markt, standbeeld 
Brabo  

 wo 25 & zo 29 juli 2018: Den Dam, wijk in verandering  14u00 – Ingang Park 
Spoor Noord, naast school Hardenvoort, Hardenvoort 41. 

 wo 1 & zo 5 aug. 2018: Baroque Murals  14u00 – afspraakplaats nog door te 
geven  

 wo 8 & zo 12 aug. 2018: Sjiek wonen rond het museum  14u00 – Leopold de 
Waelplaats, aan de ronde bank aan het museum. (Koninklijk Museum voor Schone 
kunsten) 

 wo 15 & zo 19 aug. 2018: Pelgrims en studenten, rond St.-Jacobs  14u00 – 
Lange Nieuwstraat 73, zij-ingang St.-Jacobskerk.    
 
Geniet van deze korte gegidste uitstappen in Antwerpen. Na de wandeling 
(maximum 500 meter) heb je nog tijd genoeg om te shoppen of een gezellig terrasje 
uit te zoeken. 
 



Voormalige visser 'melkt'  zeester voor 
gebruik in cosmetica 
 
Nadat hij de vloeistof had onttrokken keerde de zeester 
ongedeerd terug naar de zee, bevestigt de melker. 
 
Brian Higgins · CBC News · Gepost op 05 juni 2018   

 
 
Adrian Wedge legt  een 
tanklading van 500 levende 
zeesterren op een rij. (Brian 
Higgins / CBC) 
 
Stephen Stewart begint zijn 
dag op de werf van 
Tracadie, terwijl hij almaar 
dieper graaft om inzicht te 
krijgen in de unieke 

onderneming waaraan hij sinds de lente werkt. De voormalige mosselvisser reist 
tegenwoordig van haven naar haven en verzamelt vloeistof van zeesterren voor de 
esthetische industrie. 
• "Als ze een arm verliezen, groeit er spontaan een nieuwe in de plaats." Als je een 
zeester in tweeën breekt, worden het twee zeesterren. In feite gaat het dus allemaal 
om de regeneratievloeistof die zich binnen  in de zeester bevindt, " legde hij uit. Als 
hij klaar is met melken, worden de stekelhuidigen met de vijf armen  teruggebracht 
naar de oceaan. 
"Eén van de telers vertelde me dat hij zich een melkveehouder voelt", zei Stewart. 
"Hij zag hoe de zeesterren gemolken werden en  het voelde aan alsof  het zijn 
koeien waren. Alleen zijn de diertjes nu  terug in de wildernis." 
 
 
Buiten en dan toch weer binnen 
 
Stewart's werkruimte is ondergebracht in een mobiele trailer. Zijn staf haalt de 
zeesterren voorzichtig uit met zout water gevulde tanks en legt ze dan op een brede 
transportband en in de roestvrije stalen afzuig- of melkinstallaties. 
In tegenstelling tot mensen hebben zeesterren geen bloed om voedingsstoffen en 
opgeloste gassen doorheen hun lichaam te transporteren. In plaats daarvan wordt 
het werk gedaan door een met vloeistof gevulde lichaamsholte die voornamelijk uit 
zeewater bestaat. 
Het is precies deze vloeistof die wetenschappers bestuderen in de hoop op die 
manier meer te leren over de ongelooflijke mogelijkheid waarover deze dieren  
beschikken om hun geëlimineerde ledematen opnieuw te regenereren. 
 



 
 
Stephen Stewart demonstreert  de zeester-melkoperatie.. (Brian Higgins / CBC) 
 
Het apparaat houdt de zeester verticaal, terwijl intussen sommige van zijn 
lichaamsvloeistoffen in een opvangbak druppelen. De heldere vloeistof wordt 
driemaal gefilterd, vervolgens ingevroren en naar Quebec verzonden voor 
verwerking. Dan  wordt de zeester terug in zout water gezet. 
"Je neemt wat vloeistof uit de zeester. Het dier gaat terug in het water en het is 
slechts een kwestie van dagen voordat  de dieren   weer 100%  hersteld zijn," zei 
Stewart. 

 
De zwaartekracht doet het werk. De vloeistof die uit de zeester druipt, wordt 
gebruikt om cosmetica te maken. (Brian Higgins / CBC) 
 
Zeesterren worden beschouwd als een plaag voor de mosselindustrie van Prince 
Edward Island, een aquacultuur die vele miljoenen dollars waard is. Zeesterren zijn 



eigenlijk roofdieren voor  schelpdieren omdat ze de mosselen in de viskwekerijen 
aanvallen en opeten. 
Routinematig vinden vissers  zeesterren die zich vastklampen aan hun mossellijnen 
wanneer deze voor de oogst uit het water worden gehesen. 
 
Prince Edward Island enige leverancier 

Prince Edward Island is de enige leverancier van vloeistof uit zeesterren aan het 
bedrijf in Quebec dat de vloeistof dan gebruikt in cosmetica. 
"Prince Edward Island is een leider in de mosselindustrie," zei Patrice Dionne, Chief 
Executive Officer van Innovactiv, een bedrijf dat gevestigd is in Rimouski, Québec. 
"We staan net aan het begin van iets waarvan we denken dat het kan uitgroeien tot 
een zeer grote innovatie." 
Het bedrijf brengt het cosmetische ingrediënt op de markt onder de merknaam 
"Juventide" Het product kan worden gebruikt in make-up en huidverzorging tegen 
huidveroudering. 
De melkapparatuur in de melkstal van Stewart telt elke zeester die via de lijn 
passeert. Hij streeft ernaar om 100.000 zeesterren te melken voor het einde van het 
seizoen. Omdat de zeesterren terugkeren naar de oceaan, is de kans groot  dat een 
deel van die zeesterren  een jaar later weer op de lijn ligt. 
"We dachten  aanvankelijk om de zeesterren van een merkteken te voorzien   zodat 
we zouden zien dat ze terugkeren," zei Stewart. "Maar er  zitten miljoenen 
zeesterren in de oceaan."      
 

 
Holland College student Moni Idowu legt  zeesterren op de melklijn. (Brian Higgins / 
CBC) 
 
 
Vertaling: André Van de Perre 



Een MUST voor liefhebbers van AVONTUREN in Canada 

Wanneer?  Vrijdag 9 november 2018 om 20 uur. 

Waar? Cultuurcentrum CC ter Vesten  

           Gravendreef 2 , Beveren-Waas      

Onderwerp:  De avonturen van Francis Soenen en 

                     Danny Veys in  het Canadese  Yukon Territory   

 

Francis heeft, al dan niet samen met Danny en/of op uitnodiging, al 
verscheidene malen deelgenomen aan de langste en zwaarste kanowedstrijd ter 
wereld: “de Yukon River Quest” of de “Race to the Midnight Sun”. Een 
wedstrijd over 715 km op de Yukon rivier van Whitehorse tot Dawson City. Een 
uithoudingsrace van meer dan 2 dagen en 2 nachten. Dit jaar nemen beiden deel in 
de voyageursklasse. Het team heeft nr 99 met als naam “The Future is Now, Let’s 
Build Together. Meer info vind je op de website www.yukonriverquest.ca  

 Om volledig in het spoor van de goudzoekers van de Klondike te treden 
hebben ze ook vanuit het Alaskaanse Skagway de Chilkoot Trail naar Bennett gestapt 
en vanuit Bennett met de kano naar Whitehorse gevaren. 

Verder stonden ook de Snake River en de Wind River in de Yukon al op het 
programma, naast talrijke avonturen en trainingen in Europa. 

Francis is ook gespecialiseerd in verlichting en decoratie met geweien. Meer 
info op de website  www.cervusdesign.be 

 



 
 

• juli en augustus ‘Antwerpen Surplace’ in samenwerking met 
vtbKultuur Beveren. Meer info in de nieuwsbrief. 
 

• 08 september ’18: 16e Switchback Memorial March te Maldegem                                      
          Info:benedict.braet@telenet.be 
 

• 09 september ’18: Canadese-Poolse-Britse plechtigheid. 
          Het gemeentebestuur brengt naar jaarlijkse traditie hulde aan de  
          tijdens WO 2 gesneuvelde militairen die begraven liggen  
          op de  Canadese militaire begraafplaats in Adegem. 
          Info: kristine.moens@maldegem.be 

 

 
 

• Op zondag 21 oktober ’18. 
Waar: in het OC Boerenpoort, St Elisabethstraat 31A, 9120 Melsele. 
20ste verjaardag Vlaams Canadese Vriendenkring 
In vorige uitgave stond vermeld als datum 14 oktober, maar wegens 
gemeenteverkiezingen op die dag. En om moeilijkheden te vermijden is de 
datum naar 21 oktober gebracht. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 


