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

Hoofdstuk 3:  Hoe zat het met de school?
(deel 2)

De zevende klas was ook een plezierige en onvergetelijke tijd. Onze 
leraar Mr. Dann was ook als Rev. Dann, onze United Church minister. Hij 
had een unieke en volledig andere stijl dan de andere leraren, die ik tot 
nu toe had gehad. 
Anders dan de Junior High studenten van vandaag, vormden de 
leerlingen van klas zeven en acht geen moeilijkheid of uitdaging voor 
hem. Zijn onderwijs methoden blijven levendig in mijn herinnering.

In Social Studies moesten we zorgvuldig passages lezen uit een tamelijk 
complex blauw boek, terwijl Mr. Dann achter zijn bureau zat. Na een 
kwartier of zo, dicteerde hij tien vragen uit de inhoud als test. Zijn testen 
waren altijd moeilijk en lastig. 

Maar ik herinner me wel de vraag: "Wie is de eerste minister van Groot-Brittannië?"
Alvorens verder te gaan met de volgende vraag, zei hij met een veelbetekenende grijns:
"Als je naar boven loopt op de kerkheuvel, zul je het antwoord vinden."
Het was verbazingwekkend hoe weinig leerlingen de link met Winston Churchill maakten.

Mr. Dann herhaalde vaak zijn belofte dat als je in staat was om 10/10 te scoren, je op zijn hand mocht 
slaan. Ted en ik scoorden vaak 8 of 9 op 10, maar op een dag had Ted de perfecte score!
Trouw aan zijn belofte, trok Mr. Dann zijn riem uit zijn broek en stak zijn hand uit, terwijl Ted hem een 
paar lichte klappen op de hand gaf!
Ik kan me niet herinneren dat die riem ooit nog werd gebruikt als straf. Deze leraar had trouwens geen
enkel probleem met discipline. Zijn manier om samenwerking en gehoorzaamheid te verkrijgen was er 
een van een eenvoudige mengeling van strenge eisen aangevuld met respect voor studenten in 
combinatie met een onderhoudende manier van les te geven.

Omdat Mr. Dann Brits was, trakteerde hij ons, wanneer hij maar kon met verhalen van de Engelse 
koningen en koninginnen. Daardoor kwamen ze tot leven  als echte mensen. Door dit te vermengen 
met humor, wanneer hij maar kon, beschreef hij hun turbulente geschiedenissen. Hij gaf ook heel 
graag les in aardrijkskunde, een andere factor die mijn liefde voor reizen ontwikkelde. We moesten 
ook een grote, hardcover Dent's Atlas aanschaffen, die door het veelvuldig gebruik volledig is 
versleten, zoals duidelijk te merken is als we er vandaag naar kijken.

Literatuur was een van de andere passies van Mr. Dann, die we bestudeerden via een bloemlezing 
van grote schrijvers en dichters. Ik heb dit boek nog altijd en af en toe lees ik de klassieke verhalen en 
gedichten. Wie kan “The Cremation of Sam McGee” of “The Highwayman” vergeten?
Deze leraar las voor met een dramatische en vurige dictie en vergaarde daardoor de volle aandacht 
van al zijn leerlingen.

Toen we evolutie gingen bestuderen in wetenschap, nam Mr. Dann de Bijbel, opende die naar de 
eerste pagina en las: "In den beginne schiep God de hemel en de aarde"
Hij sloot de Bijbel en verklaarde "En dat is het einde van de zaak."



Met zijn sterke religieuze principes, leerde hij de evolutie als een theorie, niet als een feit, en 
overtuigende ons dat het gemakkelijker is om te geloven in creatie dan in evolutie. 

Zijn droog gevoel voor humor dook af en toe op, in het bijzonder toen hij met tegenzin en in een 
treurige toon aankondigde, "Neem je martel-instrumenten!" 
Hij verwees dan naar de zwarte blokfluiten, die we moesten leren spelen in de muzieklessen. Het 
geluid moet inderdaad een marteling in de oren van Mr. Dann geweest zijn; we waren op geen enkele 
wijze getalenteerd.

1953-1954 leraren van links: Miss Lichak, Mrs. Manning, Mr. Dann, Mr. Hrychuk
(directeur), Miss Plachner. Foto door Rose Lichak

Mr. Dann's punten werden gegeven in procenten, zelfs op onze tekeningen. Hij hield elke quiz en test 
bij en maakte dan een gemiddelde van alle punten en dit voor de vijf keer per jaar dat we rapport 
kregen. 
Dit wordt vandaag niet meer gedaan om te voorkomen dat gênante uitslagen publiek worden gemaakt.
Hij maakte je punten voor een bepaald vak bekend en je moest het zelf in je eigen rapport invullen. 

Hij rangschikte eveneens de leerlingen in de klas, wat geweldig was als je de hoogste cijfers had of de
eerste of tweede waart, zoals Ted en ik meestal. Ik kon het niet helpen om het spijtig te vinden voor die
leerlingen die lagere punten hadden en onderaan de ranglijst van de klas stonden. Ik deed zeker geen
moeite om deze praktijk na te bootsen in mijn eigen onderwijsloopbaan!
 
Aan het eind van het jaar schreef Mr. Dann in mijn rapport, "Gefeliciteerd met een uitstekend 
examenresultaat en vooruitgang in deze semester. Toegelaten voor het leerjaar VIII."
Maar mijn geluk met dit rapport werd getemperd door het falen van mijn beste vriendin, van wie ik wist 
dat ze geen goede leerlinge was. Ik vond dat ze het verdiende om door te mogen naar het achtste 
studiejaar omdat haar gemiddelde score toch meer dan 50% was.

Ze was er kapot van. Deze onverwachte mislukking maakte haar moedeloos ook voor het volgende 
jaar ; ik scheen niet in staat te zijn om haar op te vrolijken. Leerlingen doen falen was een andere 
praktijk waar ik het moeilijk mee had; mijn filosofie werd dat elke leerling vordert volgens zijn of haar 
eigen tempo en zittenblijven leidt zelden tot verbetering voor het volgende jaar.

Om een of andere reden hadden we in het zevende studiejaar een feestavond op school. Ik denk dat 



het een Valentine's Day was. Ik droeg mijn nieuwe Kelly groene, tafta jurk. Ik voelde me echt speciaal 
met die jurk.
Mama had uiteindelijke toegegeven aan mijn bedelen voor deze jurk uit de catalogus : het had een 
wijde rok en witte kant rond de kraag. De rok en jurk schitterden als ik rondliep.

Ik herinner me wel met enige schaamte het spelletje "Post Office" dat we daar moesten spelen. We 
waren in het geheim genummerd en als een jongen "het" was, moest hij in de donkere gang gaan en 
een nummer van een meisje op een stukje papier schrijven. 
Dat nummer werd dan terug gefluisterd naar de klas. Ze moest dan naar buiten gaan om gekust te 
worden of een stamp te krijgen op haar voet. Niet echt een leuk spel voor ontwikkelende, onzekere 
jonge tieners!

Ik herinner me Kenny Duncan's voet te ontwijken toen hij probeerde om mij een goede stamp te 
geven.Ik kan me niet voorstellen dat Kenny een meisje een kus zou geven! Ik vraag me eigenlijk af of 
er een van de meisjes is gekust! .

We speelden ook "Wink", waarbij de meisjes in een cirkel op stoelen zaten en enkele jongens achter 
lege stoelen stonden. Ze moesten dan knipogen naar een meisje om haar te overreden om op zijn 
lege stoel te komen zitten. De jongen achter de stoel waar het meisje zat moest dat opmerken en haar
vastgrijpen om te voorkomen dat ze zou ontsnappen.

Ik denk dat dit feestje een van de weinige ongemakkelijke ervaringen was op de school in Nordegg. 
Terwijl Ted en ik in de klas bij Mr. Dann zaten, zat Clarence in het vijfde leerjaar in de klas van Miss 
Lichak. 

Hij was daar heel op zijn gemak. Zoals hieronder te zien, ging Clarence ook naar Fish Lake voor het 
eindejaarsfeestje. Als je naar de jongens kijkt, kan je zien dat het een kille eind juni maand moet 
geweest zijn in Nordegg dat jaar. 

Juni 1956 Fish Lake feestje. Clarence in het midden. Ze lijken het nogal koud te hebben. 
Wie ving de vis? Foto door Rose Lichak.

Het achtste leerjaar was verschillend, maar weer een positieve ervaring. Met een afname van 
steenkool bestellingen, verminderde ook het aantal leerlingen en dus ook het aantal leraren. 

Tot onze ontsteltenis, verlieten Miss Lichak en Mr. Dann Nordegg. Voor mijn achtste leerjaar in 1954, 
werd Miss June Plachner van het 3de en 4de verplaatst naar het 7de en 8ste leerjaar en de 
toegevoegde 9de klasse. Clarence zat nu in het 6de leerjaar met de nieuwe progressieve, jonge 
leerkracht, Miss McMullen.



Ze bracht nieuwe verwachtingen en frisse ideeën over creatief schrijven mee van haar recente 
universitaire opleiding. Ik kan me niet herinneren wie Audrey's leraar werd.

In het 8ste studiejaar had ik deze donkerharige lerares, Miss June Plachner, een mooie en 
aangename jongedame. Ze had een geheel andere pedagogische aanpak, anders dan die van zowel 
Miss Lichak of Mr. Dann. Ze liet geen onzin toe; ze was voorstander van een zakelijke aanpak en gaf 
ons een heleboel klaswerk. Er waren provinciale 9de leerjaar testen op komst zodat degenen in de 
7de en 8ste studiejaren minder aandacht kregen.

Grammatica leek het favoriete onderwerp voor Miss Plachner te zijn.
In tegenstelling tot sommige leerlingen, vond ik deze aanpak best leuk. 
Ze benadrukte onderwerp en gezegde, zinsbouw, werkwoord tijden, bijzinnen, evenals de acht 
woordsoorten. We leerden opnieuw grammatica door het corrigeren van zinnen op het bord of door 
invuloefeningen, niet door het schrijven van onze eigen zinnen.

Tot mijn vreugde, leerde Miss Plachner ons muziek en notenleer aan de hand van schema’s van op 
het bord getekende piano klavieren. In mijn gedachten kon ik nu eenvoudige deuntjes spelen op de 
piano, een wens die ik had gekoesterd sinds de aankomst in Canada als een zeven jaar oud kind. Ik 
wist dat een piano en lessen niet zou gebeuren bij ons thuis; veel later als volwassen, getrouwde 
vrouw ging deze wens eindelijk in vervulling. 

Een paar keer liet de lerares ons zingen in de berging naast onze klas, begeleid op de piano. Ze liet 
ons “Drink to me Only with Thine Eyes” zingen, wat achteraf gezien redelijk archaïsch blijkt. 
Ze speelde heel goed piano, wat voor ons allemaal een verrassing was. Ik vroeg haar om vaker te 
spelen en ons vaker te laten zingen, maar ze wees het af.

Waarom de piano niet in onze klas stond begreep ik niet; voor de muzieklessen zouden zo stuk 
aangenamer zijn geweest voor ons allemaal. Trouwens, dan zou ik in staat geweest om zelf af en toe 
een liedje te proberen spelen.
 
Veel nadruk werd gelegd op gezondheidsleer en praktische vaardigheden zoals geld beheren, het 
onderhouden van een spaarrekening, het kiezen van een carrière en het ontwikkelen van 
werkgewoonten. Miss Plachner leerde ons hoe belangrijk het is af te zien van het roken door erop te 
wijzen dat het verslavend is en hoe het je leven kan verkorten; dat heeft een onuitwisbare indruk op 
me gemaakt.

Ze leerde ons de gevaren van alcohol kennen en van het overmatig gebruik ervan. Ze was de enige 
lerares, die deze onderwerpen behandelde tijdens mijn schooljaren. 
In de 50er jaren was roken een heel aanvaardbare praktijk; de meeste volwassenen in Nordegg leken 
te roken. Om een leerkracht dezelfde waarden van thuis te horen benadrukken, maakten het deze 
alleen nog maar belangrijker voor mij.

Miss Plachner was een strikte disciplinair. Op een dag was een jongen van het 9de ongehoorzaam en 
verstoorde de klas. Ze stapte naar de bank van de onruststoker en tot onze verbazing stond hij op en 
viel hij de lerares aan met zijn vuisten. Miss Plachner verbaasde ons met een ongebruikelijke kracht 
en overmeesterde hem gemakkelijk, sleepte hem door de gang naar de klas van de directeur voor wat
we beschouwden als een welverdiende straf. Hij gedroeg zich goed daarna. De jongens van het 9de 
leerjaar, waarvan er een paar weerspannige trekken vertoonden, hadden veel meer respect voor deze 
lerares na die episode.



Een andere jongen gedroeg zich als een haantje de voorste en dat veroorzaakte veel ergernis door 
zijn gebrek aan inzet. Hij betaalde duur voor zijn onoplettendheid, want ik vernam 50 jaar later, dat 
deze man niet slaagde voor de departementale examens van het 9de leerjaar. Niemand van ons was 
er zich van bewust want iedereen had Nordegg verlaten voordat de examen resultaten via de post 
waren verzonden.

Miss Plachner was een lerares die de klas vlot kon doen verlopen en was grondig in het onderwijzen 
van alle vakken. Mijn tijd in deze klas was weer een onverdeeld succes.

De school had geen gymzaal voor sport zodat er geen lessen lichamelijke opvoeding waren. Speeltijd 
was de tijd voor zulke activiteiten. Als het buiten te koud was, konden we in de basement spelen.

In het achtste leerjaar nam de directeur, Mr. Hrychuk, ons mee naar de curling baan en leerde ons de 
basis elementen van het spel. We vonden het een voorrecht, omdat we plezier mochten hebben 
tijdens de schooluren en we voor deze activiteit de school mochten verlaten.

Met de dreigende sluiting van de mijn, was dit leerjaar het laatste van drie memorabele jaren van 
onderwijs in de school van Nordegg.

Het kan zijn dat de overweldigende factor, die de school een plezier maakte was, dat de leerlingen 
allemaal goed met elkaar omgingen. Zoals ik het zag, waren er geen kliekjes, geen vermijden van 
elkaar of het fluisteren over elkaar zoals vaak het geval is in deze schooljaren.
 

The Nordegg School in August, 1955
1955. Foto door Wieke Veenstra.

Dat bijna alle ouders voor de mijn werkten, zette ons allemaal op een relatief gelijke status. Omdat de 
leerlingen zo belangrijk waren en ons leven zo veel beïnvloed hebben, is een lijst van de 5de, 6de en 
7de leerjaren bijgevoegd, als appendix door Rose (Lichak) Lemiski. Zie bijlage.

Zonder aarzeling, kan ik zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs in Nordegg er een was van een 
hoog niveau en een hoogtepunt in mijn schooljaren.

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 maak ik Poutine? 
De Canadese versie van een patatje oorlog, kapsalon of ander populair 
frietgerecht. Dit zijn frietjes geserveerd met enigszins gesmolten kaas en jus. 
Probeer het en je raakt eraan verslaafd! 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ingrediënten  

 
Porties: 4  

• 1 liter plantaardige olie om in te frituren 
• 1 kilo aardappels, in frieten gesneden (of gebruik diepvries friet) 
• 275 gr verse kaas, in stukjes (bijv. mozzarella) 
• 250 ml gebonden vleesjus (bijv. uit een pakje) 

 
Bereidingswijze 
Voorbereiding: 5min  ›  Bereiding: 20min  ›  Klaar in:25min  

• Verhit de olie in een (frituur)pan tot 185°C. Verwarm ondertussen de 
vleessaus. 

• Doe de frietjes in de hete olie en frituur ze goudbruin, in ongeveer 5 
minuten. Doe dit in gedeelten, zodat er niet teveel frieten in de 
frituurpan zitten. Laat de frietjes uitlekken op keukenpapier. 

• Leg de frietjes op een bord, bestrooi met brokjes kaas en schep de 
warme jus over de patat en kaas. Serveer direct. 

	



 

Wij het Hallerbos, de Canadezen 'Iceberg Alley', 

een gigantische ijsschots voor de kust 
 

 

Wij Belgen trekken dezer dagen massaal naar het kleurrijke Hallerbos, in 
Canada rijden ze met duizenden tegelijk naar de zuidkust, meer bepaald naar 
Ferryland. Het natuurfenomeen dat iedereen er op z'n smartphone wil 
vastleggen, is weliswaar van een íets andere orde: geen blauwe 
boshyacinten, maar een gigantische ijsschots. Die dreef de afgelopen dagen 
zomaar voorbij de kust en is intussen in ondiep water gestrand. Het is er zelfs 
filerijden om 'Iceberg Alley' te bewonderen. "Zo zat de autosnelweg op 
paaszondag proppensvol", vertelt een lokale bewoner. "Wellicht verhuist het 
ding niet zolang de wind waait zoals hij nu waait." De ijsberg is meer dan 46 
meter hoog. 

 

De ijsschots is meer dan 46 meter hoog en ligt voor de kust van Canada. © reuters. 

 
 
 

	



Van 26 augustus tot 12 september ’17 vertrekken we met een 
groep VlaCan leden naar de Yukon Territory en een stukje Alaska. 

 
We vliegen via Schiphol naar Vancouver (Air Transat) waar we tegen 13u45 
plaatselijke tijd arriveren. 
 

 
 
Er word overnacht in Vancouver waar wij dan de volgende morgen (27/08) 
met een binnenlandse vlucht (Air Canada) rond 11u00 aankomen te 
Whitehorse. 
Auto’s ophalen: dan begint onze avontuurlijke reis door de Yukon en Alaska. 
 

 
 
 



Inchecken doen wij in hotel ‘Inn on the lake’ de namiddag bezoeken wij ‘must 
see’ in Whitehorse. 
Tijdens de goudkoorts werd de Yukon-rivier bij Whitehorse bevaren door de 
hekwielboot S.S. Klondike. We verkenen het gerestaureerde schip. Bij het 
schip start de leuke Millennium Trail (5-15 km) rond de rivier, deze brengt je 
ook naar de 30 meter lange Fishway. Ook leuk is de levendige waterkant, 
waar in het hoogseizoen (juli-augustus) een treintje rijdt. Aan 4th en 5th Ave 
vind je souvenirwinkeltjes. 
 

 

 
	

	
Whitehorse- Carmacks (28/08). 
Via de Klondike Hwy naar Carmacks. 
Carmacks ligt op circa 180 kilometer ten noorden van Whitehorse. Het is 
slechts een klein dorp aan de Yukon-rivier en dient vaak als stop op de route 
tussen Dawson en Whitehorse. Carmacks ontstond in 1896, toen er goud 
gevonden werd. Dé bezienswaardigheid is het Tagé Cho Hudän Interpretive 
Centre, waar je alles leert over inheemse volken en hun leefwijzen. Ten 
noorden van Carmacks ligt de Five Finger Rapids; een prachtige 
stroomversnelling tussen rotspartijen in de brede rivier. Een steile trap brengt 
je naar een uitkijkpunt. 
 
 

Miles	Canyon	

	

Beringa Interpretive Center 

 

Suspension bridge 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carmacks – Mayo (29/08). 
Verder via de Klondike Hwy naar Mayo waar we 2 dagen zullen verblijven. 
Mayo, is voornamelijk bekend door de Silver Trail (Highway 11). Deze 
prachtige (deels onverharde) route voert door de regio waar eens de rijkste 
zilvermijnen van Canada lagen. Ook het nabijgelegen mijnstadje Keno is zeer 
de moeite waard om te bezoeken. Het biedt een combinatie van historie en 
prachtige natuur. Bonuspunten: door het gebrek aan horizonvervuiling heb je 
grote kans om hier in het noorderlicht te zien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lake Laberge 

Five Finger Rapids 



Mayo – Dawson City (31/08). 
Van Mayo nemen we terug de Klondike Hwy naar Dawson City. 
De stad heeft minder dan 2000 inwoners maar staat bekend om 
de goudkoorts die eind 19e eeuw op gang kwam. De goudzoekerskoorts 
van 1898 veranderde deze afgelegen plaats midden in de wildernis in de 
grootste stad (40.000 inw.) ten westen van Winnipeg en ten noorden 
van Seattle. Dawson City was in de jaren 1890 het kortstondige middelpunt 
van een hevige goudkoorts. De koorts is inmiddels weggetrokken, maar daar 
merk je weinig van. De dagen zijn lang in de zomers. 
Dawson City ligt 248 km ten zuiden van de noordpoolcirkel en is de 
toegangspoort naar dit gebied. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dawson City – Tok (Alaska 02/09) 
Op weg naar Tok via  de ‘Top of the World Hwy’. 
Aan de grens met Yukon ligt Tok (spreek uit: 'Took'). Dit rustige dorp ligt in 
de staat Alaska, en is de eerste "grote" plaats die je kunt bezoeken wanneer 
je de Amerikaanse grens oversteekt via de Top of the World Highway. Tok 
ontstond in 1942 als kamp voor de aanleggers van de Alaska Highway. Het 
wordt omringd door een ruig berglandschap en enkele mooie meren, waar 
veel wilde dieren in de dichtbegroeide oerbossen leven. Tok staat ook wel 
bekend als de ‘Sled Dog Capital of Alaska’.   

 
 
 
 
 

Dawson City Midnight Dome 

Dredge 4 The Ferry 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tok (Alaska) – Beaver Creek (Yukon 03/09). 
Van Tok nemen wij de beroemde Alaska Hwy naar Beaver Creek. 
Beaver Creek, op slechts een paar kilometer van de grens met Alaska, is de 
meest westelijke nederzetting in Canada. De kleine gemeenschap is van 
belang als grenspost en servicecentrum voor de Alaska Highway. Het is 
tevens de thuisbasis van de White River First Nation, een indianenstam die 
erg actief is op het gebied van cultuurbehoud.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beaver Creek – Haines Junction (04/09). 
De Alaska Hwy brengt ons van Beaver Creek naar Haines Junction waar we 2 
nachten verblijven om het Kluane N.P. te bezoeken. 
Het dorp Haines Junction ligt aan de rand van de wildernis. Het is de 
toegangspoort naar Kluane National Park en het natuurreservaat. De plaats 
ligt in het gebied van de Champagne, de Aishihik First Nations en de 
zuidelijke Tutchone bewoners. Deze mensen hebben dit gebied duizenden 
jaren bewoond en tonen hun cultuur hier, aan de bezoekers. 

De regio is onderdeel van een beschermd natuurgebied in Canada en maakt 
deel uit van het UNESCO werelderfgoed. Haines Junction biedt diverse 

buitenactiviteiten voor locals en reizigers die de natuur zoeken. 

Top of the World Hwy 
Chicken - Alaska 

 
Tok - Alaska 

US border at Beaver Creek 

Sid van der Meer,Beaver Creek 



Haines Juction – Haines (Alaska 06/09). 
We steken terug de grens over en belanden zo terug in Alaska. 
Haines is gelegen in de zeer indrukwekkende natuurlijke omgeving van 
Zuidoost-Alaska. De stad wordt onder andere omringd door de Chilkat-rivier, 
de Takshanuk Mountains en de Davidson-gletsjer. In de omgeving zijn diverse 
wilde dieren te vinden, zoals de Bald Eagle, orka’s, zeeleeuwen en walvissen. 
De stad zelf kent een rijke geschiedenis die begint bij de inheemse Tlingit-
stammen die als eersten de geneugten van de rijke omgeving ontdekten. 
 

 
 
 
Haines – Skagway (07/09). 
Met de Ferry bereiken wij Skagway waar we 2 nachten we maken één van de 
mooiste treinreizen te wereld ‘The White Pass Yukon route’. 
Skagway ligt in het zuidoosten van Alaska, aan het einde van het langste en 
diepste glaciale fjord van Noord-Amerika. Skagway is een van Alaska's oudste 
plaatsen - als je goed luistert, hoor je de roep ‘Gold in the Yukon’ nog 
weerklinken in de vallei. Bezoek een van de vele (souvenir)winkeltjes achter 
de schitterende houten gevels, volg een historische rondleiding van de NPS of 
ga mee met een van de mooiste treinreizen op aarde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skagway – Whitehorse (09/09). 
We beginnen aan het laatste stuk van onze avontuurlijke reis. Wij volgen het 
traject van de White Pass treinreis via Carcross richting Whitehorse. We 
overnachten in het ‘BW Gold Rush Inn’. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Whithehorse – Vancouver (10/09). 
We hebben nog een ganse dag voor Whitehorse te ontdekken en te shoppen. 
Onze vlucht is voorzien om 21u05 aankomst Vancouver 23u21. 
 
Vancouver – Amsterdam (11/09). 
Na een zalige nachtrust klaar voor vertrek om huiswaarts te keren. Onze 
vlucht staat geboekt om 14u45 aankomst 12/09 Amsterdam 11U15. 
 
Je kan onze reis volgens op Facebook van de Vlaams Canadese Vriendenkring 

Nares Lake 
Skaway to Whitehorse 



Beer op BBQ. 
 
André van de Perre stuurde vorige week een mailtje met een foto genomen 
door zijn dochter die in Vancouver woont. 
Zij waren uitgenodigd bij de schoonouders voor een lekkere bbq, zwartje de 
beer was niet uitgenodigd maar kwam toch even een kijkje nemen. 
 
 
De beer kwam op bezoek na het eten toen iedereen binnen was gegaan om 
te rusten. De barbecue was nog niet opgekuist. Buren werden natuurlijk 
verwittigd en de beer werd verjaagd maar stond er weer na een kwartiertje. 
Het is al verschillende keren gebeurd dat ze in de tuin bezoek krijgen van een 
beer. De schoonouders van Christine wonen in Metchosin op Vancouver 
Island, niet zo heel ver van Sooke Regional Park en naar het schijnt leven er 
op Vancouver Island alleen al meer dan 10.000 zwarte beren. 
 
 



"Callboys" wint comedyprijs in Canada 
 

 

concertphotographers.be 
 
Alexander Verstraete 

 
"Callboys" heeft de zogenoemde Rockie Award op het Banff World 
Media Festival (BANFF) in Canada gewonnen. Dat meldt Vier. De 
serie van Jan Eelen wint de prijs in de categorie beste niet-
Engelstalige komische serie. 
 
De Rockie Award voor Best Comedy Series: Non-English Language 
Program: die prijs heeft "Callboys" op zak gestoken op het BANFF in 
Canada. Dat is een festival dat al 38 jaar bestaat en elk jaar de absolute 
top uit het internationale medialandschap over de vloer krijgt. 
"Callboys" is een tragikomische serie van regisseur Jan Eelen over het 
wel en wee van een groep gigolo's. Matteo Simoni, Rik Verheye, Stef 
Aerts en Bart Hollanders spelen de hoofdrollen. Het eerste seizoen liep 
van 8 september tot 20 oktober 2016 op Vier. Momenteel werkt Eelen 
aan een tweede seizoen. 
Eelen kon de prijs niet persoonlijk in ontvangst nemen, maar reageert 
wel vereerd. "Na de winst op het FIPA-festival in Biarritz is de Rockie de 
tweede internationale erkenning voor Callboys en het doet ons veel 
plezier dat de reeks ook buiten de grenzen blijkt aan te slaan. Ik dank 
de jongens en de gastacteurs voor hun geweldige acteerprestaties en 
de ploeg voor hun tomeloze en enthousiasmerende inzet. Vol moed op 
naar seizoen 2 nu." 
 
Bron: De Redactie 



Canadese premier Trudeau loopt opnieuw mee in 
Pride-parade in Toronto 
1 
 Bron: Twitter 

 
De Canadese premier Justin Trudeau vermaakt zich opperbest tijdens de Pride 
Parade in Toronto. © ap. 
 
Vorig jaar schreef de Canadese premier geschiedenis met zijn 
deelname aan de Pride-parade in Toronto. Gisteren liep de jonge 
premier opnieuw mee. 
 
Net als vorig jaar was Trudeau voor de gelegenheid gekleed in een roze 
overhemd - al droeg hij daar nu een blauw jasje overheen. Op zijn linkerwang 
was een regenboogkleurig esdoornblad, het symbool van Canada, geschminkt. 
Ook zijn traditionele 'quirky' sokken konden niet ontbreken: over het 
regenboogstreepje was zeker nagedacht, net zoals hij in Brussel bij de NAVO-top 
sokken met het NAVO-symbool droeg.    
 
Identiteit 
Trudeau zwaaide al wandelend herhaaldelijk naar de duizenden toeschouwers en 
riep regelmatig 'Happy Pride'. "Het gaat erom hoe we de vele verschillende lagen 
van onze identiteit en de identiteiten die Canada buitengewoon en sterk maken 
vieren", zei Trudeau voor de parade van start ging. 
 



 

B

De nieuwsbrief van de maanden juli en augustus zit vol 
zomerse activiteiten. Het vakantie gevoel is nooit ver weg. Geniet en 
ontspan u tijdens onze uitstappen. 
 
Afspraak telkens om 14u. 
 
Over kunstenaars, kanunikken en een keizer - wo.5 en zo. 9 juli 

Het 2de deel van de St.-
Andrieskwartierwandeling volgt het 
spoor van de Kloosterstraat en 
belicht de beroemdheden die er 
verbleven zoals Jordaens, Rubens en 
Peter De Grote. Uiteraard komt de 
beroemde St.-Michielsadij ter sprake 
die vele jaren een belangrijke rol 
speelde. Maar niet minder beroemd 

waren de scheepswerven en het arsenaal van waaruit Napoleon zijn pistool 200 jaar geleden op 
Engeland richtte. 
Afspraakplaats: Oever, beeld Jordaens 

 

 
Van stripmuur tot begijnen en terug - wo. 12 juli en zo. 16 juli 
We wandelen langs een plein, een markt en twee stripmuren. Hoog boven ons hoofd bewonderen we 
een draak en we ontdekken nog oude steegjes. We genieten van de rust en de stilte in het begijnhof 
en vragen ons af of het leven in de paradijsstraat vroeger wel zo paradijselijk was. 
Afspraakplaats: hoek Frans Halsplein en Sint-Jacobsmarkt bij de stripmuur 

 
Er was eens  - wo. 19 en zon. 23 juli 
Op zoek naar volksverhalen en legendes in Antwerpen. Halve waarheden en hele leugens, maar wel 
goed gevonden. Geloof de gids maar niet... 
Afspraakplaats: Grote Markt, hoofdingang stadhuis 
 

Beeldig Antwerpen, van Rubens naar het Steen - wo. 26 en zo. 30 juli 
Ontdek een stad van beelden. Maak kennis met verhalen van vandaag en van vervlogen tijden. Want 
elk standbeeld wil ons iets vertellen over roem en verval, oorlog en vrede, rijkdom of tegenslag. De 
beelden in de stad zijn deel van ons geheugen. Ze spreken over ons verleden en leggen verbanden 
met de levende stad zoals we ze kennen. Afspraakplaats: Groenplaats, standbeeld Rubens 

 
Cirkelen rond het Conscienceplein - wo. 2 en zon. 5 augustus 
Op een steenworp van het meest idyllische Antwerpse pleintje, bevinden zich tal andere pareltjes uit 
de geschiedenis van onze stad. Tijdens een korte wandeling maken we een halve cirkel rond dit plein 
en ontdekken enkele locaties waar nietsvermoedende toeristen 
én Antwerpenaars vaak achteloos aan voorbijlopen« 
Afspraakplaats: Conscienceplein 

 
 
Van de Waterpoort via Lambermont naar het Museum - wo. 9 en zo. 13 augustus Ga mee op 
ontdekking van een apart stukje Zuid. Laat je imponeren door de historische Waterpoort,  
 
 
 

Beveren 



geniet van de klassieke rust van de Lambermontplaats en duik daarna mee de gezellige drukte in van de 
Leopold De Waelplaats. Het KMSKA is nog gesloten tot in 2019? Geen nood! Voor ons is het dé 
buitenkans om enkele bezienswaardigheden aan de buitenkant van het museum te verkennen. 
Afspraakplaats: op ¶t Zuid, aan de Waterpoort (Gillisplaats) 

 
Merkwaardig Mechelseplein - wo.16 en 20 augustus 
Ooit al op plekken geweest waar maagden zongen, een keizerin het uitmuntend doet en spoken 
zichtbaar zijn? Of waar een kerk om haar as draait, een bank een creatief centrum wordt en een 
schrijver je relax opwacht? Dat in gezelschap van een boer en een kapitein? Voor dat alles moet je op 
het (merkwaardig) Mechelseplein zijn. 
Afspraakplaats: Mechelseplein, standbeeld Willem Elsschot 
 
Van Sint Andries naar de Quartier Latin via de hipste straten - wo. 23 en zon. 27 augustus 
Een verhaal over mode en bordelen. Armoede en rijkdom. Een belangrijk stukje stad zowel vroeger als 
nu. Wat hebben slechte vertalingen te maken met straatnamen? Waar lag "den Franschen Boulevard´? 
En van waar komt de naam ³De Wilde Zee´? En wie toont zijn blote kont aan de voorbijgangers? Luister 
naar het verhaal van heilige plaatsen en roggeverdommekes. 
Afspraakplaats: Theodoor van Rijswijckplaats (Nationalestraat tgo. de 
ModeNatie). 

 
 
 
Begeleide themawandelingen door Antwerpen. 
De gidsschoenen zijn opgeblonken, Antwerpen SurplAce zomer 2017 kan van start. Elke 
woensdag en zondag in juli en augustus (14u.) verkennen we een stukje Antwerpen. Amper 
3€/pp, vooraf inschrijven hoeft niet. 
Elke wandeling duurt 1 uur, zodat u voor u naar huis keert nog rustig de tijd heeft om een 
terrasje te doen. 
 
Zaterdag, 2 september, 2017 
Musical ‘Kiss me Kate´ Donkmeer, Berlare 
Kiss me Kate van Samuel en Bella Spewack met muziek van Cole Porter, belooft een topper 
te worden. 

Deze productie speelde meer dan 1000 keer op Broadway, won een Tony Award. Het is een 
verhaal in een verhaal. Regisseur is Tijl Dauwe. 
Prijs: inkomticket plus bus Beveren - Donkmeer - Beveren: 40 € 
(Normale toegangsprijs: 40 €) 
De musical vertelt het verhaal van een componist die na een serie flops nog één keer zijn oude 
successen probeert te evenaren. Hij wil een bewerking maken van Shakespeare¶s stuk Het 
temmen van de Feeks en nodigt een jonger acteurskoppel 
uit om bij hem en zijn vrouw alvast wat teksten door te lezen en nummers te zingen. Inschrijven 
tot 1 augustus, 2017 door storting van 40 ¼ per persoon op rekening 
BE 65 0001 5589 8396 van vtbKultuur Beveren. Vertrek bus rond 18.00 uur aan politiebureel 
(wordt tijdig medegedeeld). 
Zoals de meeste onder jullie weten werken wij VlaCan regelmatig samen met vtbKultuur 
Beveren. Indien je graag deze uitstap wil meedoen kan je contact opnemen met: 
 
Raf De Munck, Sint Sebastaanstr.31 9120 Beveren 0475 537 031. 
Frank Polet, Laurierstraat 44 9120 Melsele 0486 663 292. 
 
 
 
 



 
 

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

• Donderdag 21 september ’17om 20.00 uur. 
Filmforum: “La la land” CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren.  
Met 14 Oscar nominaties, waarvan er 6 verzilverd werden is La la land de    
grootste slokop van de Oscar uitreiking 2017, maar greep naast het  
prestigieuze beeldje “Beste film” Deze ging naar “Moonlight”. 
 

• Donderdag 26 oktober ’17 om 20.00 uur.  
Filmforum: “Moonlight” CC Ter Vesten, Gravenplein 2, 9120 Beveren. 
 

• 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. 
 
 
 
 

 

 

http://www.tiffcanadaonscreen.com 

 

 

 
 
 
 



	


