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Tombstone Territorial Park – Yukon.  





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

Hoofdstuk 2:  Nordegg: Een uniek dorpje
(deel 2)

Bepaalde informatie in de volgende alinea's zijn afkomstig uit 
“Martin Nordegg, the Uncommon Immigrant”, door  W. John Koch, 1997.
Ook foto's uit het Nordegg Museum werden gebruikt.

Alle winkels waren gelegen in het bovenste blok op Centre Street. De 
Bighorn Trading Company was de enige winkel waar je voedingswaren 
en niet bederfbare goederen kon kopen. 

Omdat de winkel eigendom was van Brazeau Collieries, het mijnbouw 
bedrijf, gaf het de klanten de mogelijkheid om contant te betalen of op 
rekening en het saldo te laten afhouden van hun maandelijkse loon. 

Natuurlijk, degenen die altijd op krediet kochten, stonden voortdurend in het krijt bij het bedrijf.

Onze familie kocht de dagelijkse boodschappen in die winkel en werden bediend, zoals het vroeger 
gebruikelijk was.
De winkelbediende, de vriendelijke en minzame Johnny Blasetti, bediende ons efficiënt en met een 
glimlach. Winkelwaar zoals gereedschap en kledij waren uitgestald in rekken zodat de klanten ze 
konden bekijken. 

Centre Street op een parade dag. Dump Lake onderaan de heuvel. 
Rechts:  Empress Theater, de mijnwerker 's club, vleesmarkt, hotel; 

Links: bank, drogisterij, bakkerij, de eerste winkel, postkantoor. 
Oude ansichtkaart, met dank aan Rose Lemiski

Elke familie die op krediet kocht, had een boekje met hun naam en Johnny schreef er zorgvuldig alle 
gekochte waren in op. 
We gaven ons boodschappenlijstje aan Johnny, die haalde de goederen dan op, registreerde ze in het 
Veenstra boek en zette ze naast hem op de toonbank.
Vervolgens brachten we deze boodschappen thuis in onze eigen papieren boodschappen tas.
In vergelijking met vandaag lijkt het een omslachtige manier van winkelen, maar we zagen het niet als 
een ongemak. 



Dat was de tijd toen bijna alle moeders thuis bleven, zodat er voldoende tijd was voor dit soort 
winkelen. Bovendien was er de mogelijkheid om een babbeltje met Johnny te maken en deze 
persoonlijke service hebben we niet meer meegemaakt sinds onze Nordegg dagen.

Ik zie nog steeds hoe Johnny glimlachend kruidenierswaren uit de rekken nam. Hij gaf je het gevoel 
dat je de belangrijkste persoon in de wereld was.

Onze schoenen en laarzen werden ook op krediet gekocht. Zoals eerder vermeld, werden al deze 
aankopen op de rekening geschreven en het totaal werd in mindering gebracht van vader's loon aan 
het einde van de maand. 

Het was een voorloper van de huidige kredietkaart en, net zoals nu, was het gemakkelijk om te veel uit
te geven. Als gevolg van moeders' gezond verstand, werden de uitgaven zeer zorgvuldig in toom 
gehouden. Moeder wou geen betalingsachterstand op het einde van de maand. Ze was zeer 
voorzichtig om niet te eindigen in een situatie zoals een paar andere mensen waarvan we wisten dat 
die altijd in de schulden zaten. Maar toch waren we vaak verrast en verbijsterd door de grootte van 
onze afrekening.

Vers vlees werd gekocht met contant geld op de vleesmarkt aan de overkant van de straat, maar wat 
ik me goed herinner is dat er werd bezuinigd op vers vlees door het openen van een blikje Prem of 
Spam, zorgvuldig in plakjes gesneden en gebakken voor het avondeten. Ieder van ons kreeg slechts 
één plakje. Ik genoot van elk kleine stukje door kleine hapjes te nemen bij de rest van de maaltijd. Het 
was trouwens erg lekker!

Na een tijdje werd moeder handiger in het bakken van brood, dus bezuinigde ze op die manier ook. 
Er werd veel moeite gedaan om zo efficiënt mogelijk aan te kopen. 

De Eaton catalogus werd gebruikt om stoffen en kledij aan te kopen omdat die te duur waren in de 
winkel. De met de hand aangezwengelde Nederlandse naaimachine werd ten volle benut.
Misschien ook vermelden dat de catalogus eerst werd gebruikt als leesmateriaal en daarna als wc-
papier in het outhouse (buiten toilet).

We maakten ook een paar winkeluitstappen naar Red Deer. Eén van de laatste uitstappen gebeurde 
op een regenachtige dag tijdens de wegenwerken op Highway 11 met moeder aan het stuur.
De klei ondergrond was glad en de weg had diepe bandensporen. We slipten op het gladde oppervlak 
en kwamen helemaal vast te zitten. Vervolgens sleepte een wegwerkmachine er ons door. Hoe bleef 
mijn moeder zo koelbloedig?

Andere zaken op deze straat waren een CIBC bank, een apotheek-drogisterij, een postkantoor en een
bakkerij met een toonbank en een soda fountain (typisch Noord-Amerikaanse frisdrank apparaat). 
Mijn ouders gingen nooit naar deze bank, een teken dat er nooit extra geld was om een spaarrekening
te openen. We leefden van maand tot maand, betaalden contant voor alles dat we niet kochten in de 
winkel van het bedrijf. 

Centre Street werd vervolledigd met het Empress Theatre. Het deed dienst als een 
gemeenschapscentrum, een brandweerkazerne, een slagerij, een pension voor alleenstaande 
mijnwerkers en een groot hotel. Dus de meeste voorzieningen voor het dagelijkse leven van een stad 
waren beschikbaar, zodat er geen redenen waren om buiten het dorp te gaan.



Om de hoek bevond zich een garage voor het onderhoud van de weinige auto's in het dorp. Er was 
een ander tankstation op de weg buiten het dorp. Vandaag stopt nog iedereen bij datzelfde 
tankstation, het enige in het dorp. 
Naast dit tankstation staat nu een groot modern motel en een café.

Het Highway Service Station dat White Rose benzine verkocht in 1954.
Let op het geringe verkeer. Foto door Wieke Veenstra.

We hadden niet de luxe van een koelkast, zodat ik dagelijks naar het café moest om twee liter melk in 
glazen flessen te halen. Aangezien het een verzetje was, droeg ik ze graag naar huis in de sterke 
papieren boodschappentas en nooit brak ik er een van. Ik moet toegeven dat ik mij herinner gelogen 
te hebben tegen de leerkracht van het zesde leerjaar en haar verteld te hebben dat ik vóór de middag 
uit school moest om melk op te halen. Ik zag dat ze haar twijfels had, maar ze liet mij met tegenzin 
gaan; mijn geweten was bezwaard en ik heb nooit meer zo'n streek uitgehaald!

Telkens ik naar deze bakkerij ging, keek ik verlangend naar de toonbank van het café, met z'n 
specialiteiten, zoals floats (een ijsje in een frisdrank), ijscoupes en banana splits werden verkocht, 
maar die we ons nooit konden veroorloven. Mijn vriendin June en ik kochten alleen de één penny 
snoepjes en twee cent Double Bubble Gum of de vijf cent pakjes kauwgom met filmster kaarten in om 
te verzamelen.

Onze familie ging niet naar filmvoorstellingen in de gemeentelijke feestzaal; het was tegen de 
religieuze principes van onze familie om deze "Zondige" daden, afgebeeld op de film schermen te 
bekijken. Natuurlijk als kinderen verlangden we om naar de films te gaan. Ik flipte vaak door mijn 
beduimelde filmster kaarten met namen als Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Alan Ladd, en Doris Day 
om er maar een paar te noemen. Slechts één uitzondering werd toegestaan en dat was wanneer de 
eerste zwart-wit versie "Titanic" naar Nordegg kwam. Filmscènes van de uitbeelding van het zinken 
van dat grote schip staan nog steeds in mijn geheugen gegrift.

Kleine cadeautjes ter gelegenheid van verjaardagen of Moederdag werden toen erg gewaardeerd. Ted
en ik gingen dan naar de drogist om cadeautjes te kopen. Eén jaar kochten we een setje voor zout en 
peper, dat bestond uit een beer met een welp en een kangoeroe met een joey. De ijsbeer set 
overleefde en staat momenteel als versiering in mijn huis. Clarence of Audrey kochten ooit een kano 
ornament met inheemse kinderen erop als zout en peper vatjes.
Een andere keer hadden we ons geld samengelegd en kochten een set van vier porseleinen kopjes en
schoteltjes, die trots werden gebruikt om thee te serveren aan vrienden. Ze was dankbaar voor alle 
snuisterijen, die we kochten met ons gespaard zakgeld van 25 cent per week. Dat was een mooi 
bedrag voor het begin van de jaren vijftig.



De drogisterij was ook de plaats voor school benodigdheden en handboeken. De school zelf voorzag 
niet in schoolgerief; geen papier, geen potloden, geen schriften of lijm; dus droegen we goed zorg voor
alles om verspilling te voorkomen. Het gevolg daarvan is dat ik een enorme probleem heb met de 
verkwistende houding van de studenten van vandaag. In onze junior high schooljaren waren de kosten
van schoolboeken heel hoog en dus hadden we een moeilijke tijd om rond te komen na deze 
september aankopen.

Ted en ik openden spaarrekeningen in het Postkantoor waar we tussen de één en twee procent 
kregen op ons geld, denk ik. Ik herinner me met verbazing het concept van het verdienen van rente op
mijn eigen deposito's. Helaas overtuigde mij dat niet om een deel van het wekelijkse 25 cent zakgeld 
te sparen.

Het ziekenhuis aan het eind van de Marcelle Avenue deed onder leiding van Dr. McFadden een zeer 
gewaardeerde inspanning in het verzorgen van de inwoners. Dit was lang voordat de universele 
gezondheidszorg bestond; het mijnbedrijf betaalde de arts door aftrek van $3 per maand op het loon 
van elke werknemer.
Zo had Nordegg een vroege vorm van gezondheidszorg. De Nordegg arts en het ziekenhuis stonden 
bekend voor het verstrekken van uitstekende medische zorg.

Op de leeftijd van 13, ging ik enkele keren alleen naar het ziekenhuis op doktersbezoek. De eerste 
keer moest een eksteroog worden verwijderd, die was ontstaan door het dragen van te kleine 
schoenen.
Moeder en ik hadden gezamenlijk besloten dat we ons geen nieuwe schoenen konden veroorloven  
totdat deze oude schoenen volledig versleten waren. Na het verdoven van mijn voetzool, het 
verwijderen van het eksteroog, en het verbinden van de wonde, vroeg de dokter mij of iemand mij naar
huis moest brengen. Natuurlijk niet! Hij was verontwaardigd te horen dat ik de hele weg naar huis 
moest hinken. Ik nam een binnenweg door de bomen, over het spoor tot het einde van Martha Street 
en dan verder helemaal naar beneden naar ons huis. Het was al bij al nog een halve mijl te gaan in die
strakke schoenen; elke stap was pijnlijk.

Een andere keer moest ik twee kiezen laten verwijderen. Dr. McFadden bleef maar aandringen dat ik 
naar een tandarts in Rocky moest gaan, maar ik was ervan overtuigd dat dat nooit zou gebeuren, 
opnieuw vanwege de kosten zodat hij ze met tegenzin zelf uittrok. Het tandbederf was het gevolg van 
te veel snoep. June en ik verzamelden lege flessen en kochten er penny snoep en kauwgom van in 
het café.

De watervoorziening van het dorp kwam uit twee bronnen. De hoge houten watertoren in de buurt van 
het ziekenhuis voorzag Marcelle Avenue en de mijnsite. De dam op Martin Creek voorzag de rest van 
het dorp door zwaartekracht-druk op alle brandkranen, die zich elke 300 of 400 voet langs de lager 
gelegen straten bevonden. Ik was blij dat er een brandkraan zeer dicht bij ons huis was. Die  bevond 
zich op slechts 50 voet van onze voortuin. Ik had te doen met degenen die 200 voet moesten lopen 
voor water.

Hoewel er een brandweerkazerne was dicht bij het theater, kan ik mij geen grote woningbranden  
herinneren terwijl we in Nordegg woonden.

Er was wel een enorme rampzalige brand geweest in juni van 1950 voor onze aankomst. De briket 
fabriek was afgebrand evenals de Tipple, waardoor de mijn voor een hele tijd gesloten was.



Eén brand die ik mij herinner was toen een oudere vrijgezel, "Old Cooba" of "Cooba Catch' (zo 
genoemd door een paar belhamels) in de onze buurt op Martha Straat het dak van zijn kleine één 
kamer barak aan het pekken was. De hete teer vatte vuur en de kleine woning brandde snel en 
volledig af. De brandweerwagen was te laat! De aanblik van deze man, met zijn betraande gezicht, 
aan het zoeken in de as deed me realiseren hoe traumatisch een brand is voor een wooneigenaar. 
Mijn hart ging uit naar hem!

Er waren geen geplaveide straten of cement trottoirs in het dorp. In Centre Street waren houten balken
gelegd die, gevuld met grind een “stoep” afbakenden. Aangezien de straat bergop liep, zorgde de 
natuurlijke afwatering voor het draineren van de meeste plassen. We gingen naar de winkels en het 
postkantoor, op een pad dat begon aan de achterkant van ons huis, bergop liep naar Lily Street, en 
vervolgens langs de kroeg passeerde om uiteindelijk uit te komen op Centre Street. We konden overal 
nonchalant rondwandelen omdat slechts enkele van de mijnwerkers een auto hadden, en we geen 
rekening dienden te houden met het verkeer.

De kroeg in de onderste verdieping van het hotel was altijd lawaaierig door mijnwerkers, die na het 
werk aan het nakaarten waren. Dus het stonk er naar bier zodat ik me altijd voorbij de open deur 
haastte. Ik was altijd bang dat een dronkaard zou buiten komen, me achtervolgen en me beetpakken. 
Natuurlijk is dat nooit gebeurd in Nordegg, maar het was altijd in mijn gedachten als ik daar in mijn 
eentje voorbij liep. Het was ons thuis altijd ingehamerd dat kroegen een deel van de maatschappij 
waren dat vermeden moest worden. Ik ben de afschuw om een kroeg of bar binnen te gaan nooit te 
boven gekomen.

De nabijheid van winkels voor iedereen, de halfronde straten, alle uniek voor iedereen aangeboden 
diensten, maakte Nordegg een plaats die veel had te bieden en de bewoners intrigeerde, zowel jong 
als oud. Geen wonder dat we het ons herinneren als een bijzondere plek.

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.



Tombstone Territorial Park, Yukon. 
 
De ruige wildernis van 
Tombstone Territorial 
Park ligt aan de 
beroemde Dempster 
Highway, anderhalf 
uur rijden ten 
noordoosten van 
Dawson City. Hier 
word je getrakteerd 
op bossen, meren, 
besneeuwde bergen 
en toendra. De 
beroemde Dempster 
Highway, die naar 

Inuvik in de Northwest Territories voert, loopt vijftig kilometer door het park. 
Begin je bezoek in het Tombstone Interpretive Centre voor informatie over 
activiteiten en wandelroutes.  
In de herfst is het park gehuld in een gele jas van bladeren. 
  
Bezienswaardigheden & activiteiten 
 
Tombstone Interpretive Centre: 
	
Begin je bezoek aan Tombstone Territorial Park in dit bezoekerscentrum, op 
71.4 kilometer van het beginpunt. Hier krijg je informatie over het park, 
wandelroutes, kamperen en activiteiten. Ook vind je hier het Tombstone 
Range Viewpoint, voor een mooi uitzicht over het park. In het zomerseizoen 
(juni - half september) zijn er speciale activiteiten, zoals een begeleide 
wandeltocht met een ranger. Vraag in het centrum om meer informatie en 
actuele starttijden. Wil je een lange wandeling gaan maken? Dan kan het 
verstandig zijn om hier alvast je tocht aan te kondigen. Het bezoekerscentrum 
is geopend van eind mei tot half september. Tussen juni en september is de 
opening dagelijks, van 09:00 tot 17:00. In mei is het centrum alleen in 
weekenden en op feestdagen geopend. 
 
Wandelroutes: In Tombstone Territorial Park zijn verschillende 
wandelroutes, ze starten aan de weg of bij de camping. Vraag voor je op pad 
gaat bij het bezoekerscentrum om een goede routebeschrijving. Wandel 
alleen op wandelroutes en trek niet zomaar de wildernis in. Houd er rekening 
mee dat je in het leefgebied van beren loopt!  
Dit zijn onze favoriete wandelroutes: 
 
 
 
 



Grizzly Lake Trail (6 km): 
 
Deze wandelroute start aan de overkant van de weg bij de Grizzly Lake 
Campground. Je maakt een klim door een bos naar Grizzly Pass en komt bij 

een uitkijkpunt, waar 
je schitterend 
wegkijkt over Mount 
Monolith en de Twin 
Lakes beneden je. De 
wandeling is vijf 
kilometer retour en 
kost je ongeveer drie 
uur: twee uur 
omhoog en één uur 
terug. Het pad is 
goed onderhouden en 
je kunt een eindje 
langs Grizzly Lake op 

lopen voor je weer omkeert. Je kunt ervoor kiezen om deze wandeling nog 
langer te maken door de Grizzly Ridge Trail te volgen. Je loopt dan over 
rotsachtige berghellingen en bergweiden naar Divide Lake en Talus Lake. De 
wandeling is dan in totaal elf kilometer en kost je ongeveer zes uur.  
 
North Klondike River Trail (3,2 km): 
 
Deze wandelroute is geschikt voor wie na een lange dag rijden (of eraan 
voorafgaand) de benen wil strekken. Het pad is goed toegankelijk en de 
rondwandeling duurt één à twee uur. De North Klondike River Trail start op 
Tombstone Mountain Campground, tussen plaats 18 en 19. Je hebt onderweg 
schitterende uitzichten op de weidse landschappen en besneeuwde bergen. 
Het pad varieert van vlonders tot natuurpad met losliggende stenen. Je moet 
een flinke klim maken.  
 
Goldensides Mountain Trail (3,4 km): 
  
Dit is een van de populairste wandelingen in Tombstone Territorial Park. Je 
wandelt door schitterende toendralandschappen met uitzicht op Tombstone 
Mountain en de andere bergkammen. Deze uitdagende wandelroute kost je 
ongeveer twee tot drie uur.	
	
Dempster Highway: 
 
De Dempster Highway is de 
hoofdweg in Tombstone 
Territorial Park. De gravelweg 
voert ongeveer vijftig 
kilometer door het ongerepte 
landschap. Voor de 



indrukwekkendste uitzichten kun je doorrijden tot de noordelijke parkgrens 
(op ongeveer 117 kilometer van het beginpunt). Je ziet dan weidse toendra, 
besneeuwde bergen, beken en meren. Als je alleen Tombstone wil bezoeken, 
keer je bij de parkgrens om en kampeer je op de camping naast het 
bezoekerscentrum (71.5 km vanaf het beginpunt). Houd er rekening mee dat 
de toegankelijkheid van de onverharde Dempster Highway afhankelijk is van 
de weersomstandigheden. Bij regen of sneeuw kan de weg glad en moeilijk 
begaanbaar zijn. Ook bij mooi weer moet je uitkijken: er zijn veel kuilen! 
Neem altijd een reserveband mee en vraag aan je verhuurder of je deze weg 
mag rijden. 
 
Campings: 
 
Er is één camping naast het Tombstone Interpretive Centre: Tombstone 
Mountain Campground (km 71.5). Op deze natuurcamping is stromend water 
aanwezig, maar geen elektriciteit of andere voorzieningen. Er zijn slechts "pit 
toilets". Enkele andere campings aan de Dempster Highway zijn Engineer 
Creek (194 km vanaf het beginpunt) en Rock River (op 447 km). 

	

Is je lidgeld reeds betaald? Nog niet!  

Doe het dan zo vlug mogelijk. 



Nieuwsbrief van Herman, Fanny en Kevin uit Alberta, Canada 
 
Februari, 2017 

 
Ik had Frank beloofd om een nieuwsbrief te schrijven, laatste was van 02/2013, tijd vliegt…….Alles is 
prima met ons. Kevin heeft verleden jaar het middelbaar beeindigd en volgt  sinds september studies in 
Toronto (University of Toronto). Hij studeert mathematical and physical sciences.Niet de meest 
gemakkelijke richting.  Eerste jaar is voor alle studenten een grote verandering. We hopen en steunen 
hem teneinde dat zijn eerste jaar succesvol zal zijn. Let’s wait and see.  

Fanny heeft laatste jaren  half time gewerkt als boekhouder voor St. 
Albert senior center. Zij is ermee gestopt teneinde meer tijd te 
hebben ter voorbereiding van  huisconstructie en verhuis naar 
Gibsons, British Columbia. Architect plannen zijn nu gereed. Onze 
“target” is om  constructie te beginnen juni 2017 en erin te trekken 
September 2018. Teneinde dichterbij  de bouw te kunnen  opvolgen 
hebben we besloten om in augustus 2017 al  te verhuizen naar 
Gibsons. We hebben daar iets gehuurd voor 1 jaar.  Ik werk sinds 

midden 2015 in Groot Brittanie, Aberdeen. Werkrotatie regime en werk zijn interessant. De Noordzee is 
een zeer sterk gereglementeerde werkomgeving. Met huidige olieprijs is er nu  veel nadruk op 
kostenbesparing en werkefficientie. Canada 150 jaar! Een land met mogelijkheden en diversiteit, een 
mozaiek van de wereld. Diversiteit kan bestaan met duidelijke, faire regels en controle  en is mogelijk 
zoals Canada dat dagelijks  bewijst. Treurig te zien wat in Europa gebeurd door leiderschap laksheid of 
gebrek aan duidelijke regels/controles. Huidig meer rechtste politieke orientatie  in Vereigde Staten met 
deze “make the US great again” regering  is eveneens niet de oplossing waar de US of de wereld op het 
wachten was. De laatse jaren hebben wij aardig nog wat internationaal afgereisd en Canada nog meer 
“geexploreerd”. Zoveel mooie Canadese natuur, steden, museums, parks,……een fantastisch land ! 
Iemand die wil reizen of emmigreren in Canada kan ons steeds contacteren via Frank voor enige 
informatie. Take care! 
 
Een paar foto’s met tekst, een beetje zoals hedendaagse Facebook cultuur, van sommige Canadese en familie 
activiteiten  : 
 

 
 
Washington april 2013: heel interessant en leerrijke city trip. Was goed meer te leren omtrent US “stomping 
grounds”, Martin Luther King en Abraham Lincoln om enkele Amerikaanse historische figuren te vermelden. De 
wereld heeft vandaag echt meer nood aan zulke “uniting” leaders. 
 

 
 
Las Vegas november 2013: Strip is indrukwekkend, een hele gokstad midden in woestijn !!! We brachten ook een 
bezoek aan Death Valley en Hoover dam, leuke uitstappen dichtbij Las Vegas. 
 



 
 
Victoria, juni 2014: Abkhazi garden is zeker de moeite om te bezoeken, lovely afternoon tea met scones ! James bay 
area per fiets; geschilderde golfbrekers en mooie kustzichten zijn eveneens de moeite. Beiden attracties zijn niet veel 
gepubliceerd voor toeristen maar meer voor de “locals” of voor de “non mass” tourist. 
 

 
 
Maritimes, augustus 2014: Nova Scotia and PEI (Prince Edward Island) trip met een mobile home. Helemaal 
verschillend dan West Canada. Echt de moeite waard, veel mooie uitzichten zoals Cape Breton en Peggy’s Cove 
vuurtoren. Eveneens veel  Canadese vroege “settlers” geschiedenis, deze streek was de geboorteplaats van het 
huidige Canada. 
 

 
 
2015: Ik probeer, buiten telefonisch contact,  elke 6 maanden mijn moeder te bezoeken in Belgie. Zij is redelijk goed  
wanneer je in overweging neemt dat ze 87 jaar is en lijdt aan dementie, een ouderdomsziekte dat overal meer 
voorkomend wordt.  Foto rechts oostelijk zicht van bouwgrond in Gibsons, BC.  Zicht op Howe Sound Inlet. 
 
 
 



 

Alberta, september 2015: Een prachtige 2 daagse kajaktocht met vrienden op de North Saskatchwan River van 
Genesee Bridge naar Devon. Prachtig weer, barbeque en  Alberta scenery! 
 

 
 
Alberta, oktober 2015: Tocht naar Tonquin valley, steil om in te gaan, vrij vlak wanneer je in de vallei bent. Mooie 
tocht met goed weer.  Rechtse foto is een openlucht toilet, met beste zicht van Rocky Mountains! 
 

 
 
St. Albert, Mei 2016: Kevin’s “graduation” van middelbare school. Een fantastische dag, zelfs voor de ouders moet ik 
toegeven. Voor ons als immigranten was dit iets nieuw en een zeer goede ervaring.  
 
 
 
 



 
 
Rijkevorsel, juli 2016: een speciaal familiejaar met huwelijk van mijn jongste broer en ons 25 jaar jubileum. 
 
 

 
 

Italie, juli 2016: een city trip naar Firenze met “the young lads”. Kevin en Eric (een schoolvriend) deden nadien een 2 
weekse treinvakantie door Europa met de rugzak vooraleer hun universitaire studies te beginnen. Wij gingen voor 
een week naar Vernazza bij Cinque Terre. Een fantastische streek! 
 

 
 
Canada, 2017: 150 jaar onafhankelijkheid verjaardag! GRATIS toegang tot alle nationale parken. 
 



Man vergat dat hij 100.000 dollar verborg in tv-toestel dat 
op schroothoop belandde 
 
Door: redactie  
Bron: National Post, Globe and Mail  
© Global Electric Electronic Processing . 

Toen de 
medewerkers 
van een 
recyclagebedrijf 
in de Canadese 
stad Barrie het 
houten frame 
van een kapotte 
televisie uit de 
jaren '80 
openbraken, 
troffen ze er een 
ware schat aan: 
bankbiljetten ter 
waarde van 
100.000 
Canadese dollar. 
Het toestel was een 

jaar geleden naar het containerpark gebracht en belandde zo bij Global 
Electric Electronic Processing (GEEP) in Barrie. Daar deden medewerkers de 
bijzondere ontdekking: een kluisje met 2000 briefjes van 50 dollar. 
 
De politie kwam de eigenaar, een 68-jarige 
man uit Bolsover, Ontario, op het spoor 
dankzij rekeninguittreksels uit 1985 die 
samen met het geld in de tv verstopt zaten. 
 

 
  Erfenis van de ouders 
 
© Global Electric Electronic Processing. 
"Het is een unieke situatie," vertelt agente 
Nicole Rodgers. "Deze grote som geld was 
vermist zonder dat iemand het wist". "Toen 
de agenten bij hem thuis waren, besefte hij 
niet eens dat ze het hadden over het kluisje 
met het geld in. Hij dacht dat het zich nog 
altijd ergens anders in zijn huis bevond."  
 
Al van in zijn jonge jaren was het de gewoonte van de man om geld in zijn 
woning te verstoppen en het was iets dat hij de rest van zijn leven bleef 



doen. "Ze gebruikten niet veel instellingen of banken," aldus Rodgers. "Hij 
had het op een veilige plaats opgeborgen en dat was in de televisie."  
 
De man vertelde de agenten dat het geld een erfenis van zijn ouders was. Hij 
had de biljetten in een kluisje in de televisie verstopt en vergat dat. Jaren 
later gaf hij het toestel aan een vriend. Die bracht de kapotte televisie 
uiteindelijk naar het recyclagepark. 
 
Overval? 
 
Hoewel uit de afschriften duidelijk bleek waar het geld vandaan kwam, moest 
de politie eerst nog zeker zijn dat het niet afkomstig was van een 
bankoverval. Ze onderzochten incidenten in de regio van midden jaren '80. 
Toen een overval kon uitgesloten worden, werd onderzocht of het niet om 
vals geld ging.  
 
De politie vond de man dankzij het adres op zijn rekeninguittreksels: hij 
woonde na dertig jaar nog steeds op hetzelfde adres. 
 
Uitzinnig 
 
Volgens Rodgers waren de man en zijn familie "opgelucht en uitzinnig" toen 
ze ontdekten dat het vermiste geld van hen was.  
 
De agente heeft begrip voor de situatie. "het is niet alsof hij onvoorzichtig 
was," zegt ze. "Hij dacht waarschijnlijk dat het onder zijn matras lag."  
 
"Ze zeiden dat het geld op een veilige plaats zal bewaard worden," aldus 
Rodgers, die eraan toevoegde dat ze niet wist of dat bij de bank of in huis zal 
zijn. "Ik hoop dat ze hun lesje geleerd hebben - of toch op zijn minst een 
briefje op de koelkast hangen dat zegt waar het ligt."  
 
Het is niet de eerste keer dat medewerkers van GEEP geld in elektronische 
toestellen vinden, zegt de directeur. Het gebeurt al eens vaker dat 
medewerkers geld aantreffen in stereo's, luidsprekers en computers. 
	



31 jaar geleden emigreerde Tony Beets naar 
Canada. 

 

 
Als jonge boer emigreerde de Fries Tony Beets 31 jaar geleden naar Canada. 
Nu is hij steenrijk én de ster van de realityserie 'Gold rush'. Onlangs was hij 
even in Nederland.  

Zat van de vele regeltjes voor boeren besloot Tony Beets in de jaren tachtig 
Friesland in te ruilen voor Canada. Daar bouwde hij het boerenbedrijf van zijn 
vader uit tot een succesvolle onderneming. Maar het koeien melken bracht 
niet genoeg geld in het laatje, vond Beets. Dus trok hij samen met zijn vrouw 
verder naar het noorden van Canada om aan oliepijpleidingen te werken.  

Daar, in Whitehorse, Klondike, werd hij besmet met de goudkoorts. In 
figuurlijke zin dan. ,,Goudkoorts is gewoon een mooie uitdrukking," relativeert 
Beets. ,,Iedereen denkt dat je opgewonden raakt als je goud vindt, maar 
goud is voor ons iets waar we de rekeningen van kunnen betalen. Wij worden 
er warm noch koud van."  

Al even nuchter klinkt hij over de realityserie die een beroemdheid van hem 
heeft gemaakt. ,,Die serie liep al een paar seizoenen toen ze er een nieuw 
personage voor zochten, liefst een die een beetje anders is dan de rest. En 
voilà, here we are. In het begin was het gewoon voor de aardigheid, nu is het 
serieuzer geworden. Ze betalen er goed geld voor. Anders had ik het niet 
gedaan."  



Het enige 
onderwerp waarbij 
Beets zijn 
nuchterheid 
verliest, is de 
nieuwe 
baggermolen. Dat 
is een enorme 
machine uit 1939 
die hij onlangs 
voor een miljoen 
dollar op de kop 
heeft getikt. 
,,Daarmee houd je 
twee keer zo veel 
goud over als met 
de nieuwe 
machines. En de 
kosten zijn zo laag, 
dat we er nog 
twintig jaar mee 
vooruit kunnen."  

Een combinatie van 
dergelijke 
slimmigheden en 
een  

beetje geluk is volgens Beets de formule van zijn succes als goudzoeker. ,,En 
hard werken. We gaan elke ochtend om zes uur weg en komen 's avonds om 
negen uur weer terug. Zo gaat dat; twaalf, veertien uur op een dag."  

De bebaarde Fries is momenteel in Nederland voor familiebezoek. Het werk in 
de mijnen ligt stil omdat het in de winter te koud is om naar goud te zoeken. 
Die periode gebruiken hij en zijn vrouw om zoveel mogelijk te reizen. Na hun 
pitstop in Friesland gaan ze voor drie weken naar Curaçao, gevolgd door een 
bezoek aan hun tweede huis in het zonnige Arizona. De vakantie wordt 
afgerond met een maandje Mexico. Beets geniet van de rust, maar kan zich 
niet voorstellen ooit te zullen stoppen met goud zoeken. ,,Na onze reizen 
komen we altijd weer terug in Whitehorse, Klondike, klinkt het overtuigend. 
,,Als we mazzel hebben, gaan we er dood." Met pensioen gaan is voor hem 
geen alternatief. ,,Wat moet je dan? Als ik gezond ben, ga ik gewoon door."  

 



 
19 Jan BC Wedding award: Best portrait bride and groom. 
 
 

We won this year’s 
Professional BC Wedding 
award for best portrait 
bride and groom. It was the 
best way to end 2016 and even 
though I was dreaming of it, it 
seemed impossible! 
Jelger and I started our 
wedding photography business 
right after we moved across the 
globe, to a city without any 
friends and family. English is 

not our native language and the Canadian way of doing things is definitely 
different than the European way. Let’s just say the entire process was kind of 
crazy.  Saying it all happened easily for us would be a big fat lie. Quite frankly 
we had no clue what we were doing in that first year juggling day jobs and a 
budding business. I can’t begin to tell you how many tears we cried because 
we felt powerless. We spent countless hours (and our last penny of savings) 
to make it work. 
I vividly remember our first wedding networking event in Vancouver. Jelger 
and I hovered around at the buffet shyly. We only met a handful of people, 
most of whom we found very intimidating. The room was filled with well-
established professionals and we felt as if we had nothing to contribute at all. 
Some even mentioned “it’ll be interesting to see where you’ll be at in x 
years”.  
I also remember our first time at the BC wedding award ceremony, where we 
told ourselves it was ok to not make it up there. Ever…  It seemed to much to 
ask to be part of the best wedding photographers in Vancouver. To receive 
this award in a room full of people we look up to and to get this recognition 
for all the hard work was just priceless. Jelger was speechless (that has never 
happened before), so I did all the talking.  
Of course we couldn’t have created the award winning photo without our 
bride and groom Andrea and Eoin, who had this amazing vision and allowed 
us to be part of it! 
Big shootout for Memento Films, who shared their video with us! I am 
beyond impressed with how quick and kind they were!  Also thank you to 
Kuna from Kuna Photography to let us share your beautiful photos of the 
event! 
 
Jelger Vitt en Tanja Aelbrecht, Tanja is de dochter van Ronny Aelbrecht en An 
Van Daele uit Beveren. 



Voor het eerst in 130 jaar weer bizons in Canadees 
natuurpark 
2 
Door: redactie HLN  
Bron: CBC  
 

© reuters. 
Na meer dan een eeuw afwezigheid leven er weer bizons 
in Banff National Park, het oudste nationale park van 
Canada in de Rocky Mountains. Vorige week werden 
zestien dieren uitgezet: hun "historische thuiskomst" moet 
het begin zijn van een grote gezonde kudde, liet Parks 
Canada maandag weten. 
 

 
De zestien bizons, voornamelijk 
drachtige twee jaar oude dieren, 
kwamen vorige week in 
scheepscontainers per vrachtwagen 
toe. Een helikopter bracht de 
containers naar een afgesloten weide 
in het oosten van het park, waar de 
bizons werden vrijgelaten. 
 
© reuters. 

 
 
Radiozenders 
Parks Canada, een overheidsagentschap dat instaat voor parkbeheer, zal de 



buffels de komende zestien maanden opvolgen aan de hand van radiozenders 
in hun kraag. In de zomer van 2018 zullen de dieren vrijgelaten worden in 
een gebied van 1200 vierkante kilometer.  
 
"Dit is een belangrijke dag voor Banff National Park. Het is een belangrijke 
dag voor Canada en eerlijk gezegd is het een belangrijke dag voor 
wildbehoud in de geschiedenis van Noord-Amerika," zegt Harvey Locke, 
curator van het historisch museum Eleanor Luxton in Banff.  
 
Voor Karsten Heuer, die als adviseur meewerkt aan het project, is het een 

"enorme opluchting" 
om eindelijk bizons in 
het park te hebben. 
 
© reuters. 
Ongerustheid 
 
Veeboeren in de buurt 
van het park zijn 
echter minder 
enthousiast over de 
introductie van de 
bizons. Zij vrezen dat 
de dieren zullen 

ontsnappen, hun eigendom beschadigen of ziektes zullen verspreiden onder 
het vee. De voorstanders van het project proberen hen gerust te stellen: er 
ging vijf jaar onderzoek vooraf aan de komst van de bizons en de kudde zal 
voortdurend opgevolgd worden. 

 
© reuters. 
Verleden goedmaken 
 
"Met de terugkeer van de 
wilde bizons maken we 
de onrechtvaardigheid uit 
de negentiende eeuw 
goed toen we wilde 
bizons als een diersoort 
bijna volledig uitroeiden. 
Banff Park zorgde er 
honderd jaar geleden 

voor dat de diersoort niet zou uitsterven en vandaag is het park betrokken bij 
het herstel van de diersoort als een deel van het landschap, als wilde dieren. 
Dat is erg opwindend," zegt Locke.  
 
 
Hij is ervan overtuigd dat de dieren zich zonder moeite zullen aanpassen aan 



	
	

• Lidgeld 2017 Vlaams Canadese Vriendenkring, lid 10 euro, steunend 
lid 15 euro.  IBAN: BE15 7376 0334 8430 - BIC: KREDBEBB  
 

• Vrijdag 05 mei. PowerPoint voorstelling ‘In het spoor van de Klondike 
Goldrush’. Door André Van De Perre. Naar aanleiding van de WAK. 
Waar: OC. Boerenpoort, St Elisabethstraat 31A, 9120 Melsele.  
Begin 20.00 uur.  
Inkom gratis. 
 

• Donderdag 21 september en donderdag 26 oktober ‘17.  
Filmvoorstelling in het CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren. Titels 
van films in het clubblad van juli ’17. 
 

• Zondag 22 oktober ’17. ‘Get Together’ Brunch voor leden, oud-
tabaksplukkers, vrienden en sympathisanten van de Vlaams Canadese 
Vriendenkring. 
Waar: Feestzaal ‘Gildenhuis’, Ciamberlanidreef 92, 9120 Beveren. 
 
 

hun nieuwe omgeving: "Ik denk dat de uitdagingen voor deze kudde niet zo 
groot zijn, want we weten uit archeologische vondsten dat er meer dan 
10.000 jaar bizons leefden in dit park... Ik denk dat dit heel erg goed zal 
verlopen, want het is een inheemse soort in zijn natuurlijke omgeving." 

 
© reuters. 
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