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

Hoofdstuk 4 (deel 1): Het gebeurde alleen in Nordegg

De unieke mogelijkheden tot ontspanning en spontaan plezier leidden tot 
de titel "Only in Nordegg!". De isolatie en de geografie van het dorp 
leende zich tot unieke en aangename activiteiten. Als kinderen en jonge 
tieners vonden we vele verschillen, die in het boerenleven op de prairie 
ongebruikelijk waren en heel waarschijnlijk niet te vinden in de meeste 
prairie dorpen. Ik heb nooit gehoord of gelezen dat deze activiteiten 
ergens anders plaatsvonden. Ik denk vaak aan die speciale jaren, die 
aangename en onuitwisbare jeugdherinneringen creëerden.

Een hoogtepunt voor de Veenstras was iedere zomer het beklimmen van 
de nabijgelegen Coliseum Mountain. Deze wandeling en klim nam de 
hele dag in beslag en als familie deden we dat één of twee keer per jaar.

We namen dan telkens een picknick mee, die we opaten eens we op de top waren en uitrustten.

Het uitgesleten pad begon met een zachte klim en werd alsmaar steiler terwijl het naar omhoog 
kronkelde, de berg op. Alleen op de top moest je uitkijken als je tussen de rotsen door 
manoeuvreerde.

Soms beklommen we met een paar kinderen deze berg. We probeerden dan verschillende paden, 
maar altijd genoten we van het uitzicht op de top, vanop de uitkijkpost. De langere route begon aan 
het oostkant. We klommen tot de top en volgden de rand van het tafelblad tot aan de kromming van de
colosseum vorm waarnaar de berg werd genoemd.

Tenslotte bereikten we het hoogste punt met de uitkijk.

Wij gingen ook een paar keer langs de achterkant van de berg, maar dan reed papa ons via boswegen
naar de voet van de berg.

"Old Leo", zoals we hem noemde, was daar bovenaan die berg gestationeerd als brandweerman, en 
we mochten door zijn telescoop naar beneden kijken waar Nordegg lag en genieten van een kort 
bezoek bij hem, voordat we ons weer naar beneden haastten.

Leo Letourneau verwelkomde iedereen. Hij leek ervan te genieten om zowel volwassenen als
kinderen te ontvangen op zijn post. Ik weet zeker dat hij zelfs de jongere bende gewaardeerd heeft, 
die zijn dagen van eenzaamheid braken.

Eens toen mama mee op de berg was, merkte Leo op dat ons huis op Martha Street het witste en 
schoonste was van allemaal. Zoals eerder vermeld, had mijn moeder inderdaad de buitenmuren 
gewassen om het kolenstof te verwijderen. Ze was erg blij met zijn opmerking die haar werk de moeite
waard maakte.

Het hele avontuur om de berg te beklimmen was een bevredigende, maar vermoeiende prestatie die 
een echt gevoel van plezier en voldoening gaf.

Toen papa een betere auto kocht, een 1948 of 49 Ford, maakte onze familie wat daguitstappen: west 
naar de Blackstone River of verder naar de Bighorn Falls. 



Op een dag bij de watervallen wilde ik tot aan de rivier gaan. Ik wandelde nonchalant in die richting en 
voorzichtig daalde ik af langs de steile grind helling. Onverwachts  schoof ik ongeveer honderd voet (of
zo veel leek het toch) naar beneden, bijna in de modderige oever. Dat was even schrikken! Het 
stromende water had me kunnen doden! Vooral omdat ik mij stroomopwaarts van de waterval bevond!

Ik kroop voorzichtig terug omhoog op het grind, zigzaggend om te voorkomen dat er rotsblokken 
zouden loskomen en ik weer naar beneden zou schuiven. Niemand had mij gemist! Kinderen bleven 
niet bij hun ouders, maar mochten vrij rondlopen. Dus mijn ouders geloofden me nauwelijks, toen ik ze
vertelde wat er bijna gebeurd was.

Het hoogtepunt van de warme zomerdagen voor ons kinderen was om naar Fish Lake te wandelen en 
daar een dag te zwemmen. We pakten onze lunch en vertrokken op de drie mijl lange wandeling door 
het struikgewas naar het koude water in dat bergmeer. Het pad was vrij goed uitgesleten en nam ons 
mee over de treinsporen en de Y vormige spoorwegomslag. 

Dan bereikten we het dichte struikgewas voor de laatste twee mijl en kronkelde onze weg door 
verschillende natte plekken met smalle dijkjes over de moerassige secties. 

Het was een kunst om erdoor te geraken zonder natte voeten te krijgen. We waren altijd opgelucht als 
we bij de weg kwamen, die naar het meer leidde.
Plotseling kregen we dan een boost van energie en renden naar het meer toe. Het kwam nooit in ons 
op om bang te zijn voor wilde dieren maar we waren dan ook meestal met een bende samen. Is er 
geen veiligheid in cijfers?

We haastten ons om onze zwempakken aan te trekken in de aparte kleedcabines voor jongens en 
meisjes. Dan was het vlug naar het meer en waagde we ons in het ijskoude water. Soms ging ik erin 
inch per inch, maar het was beter om er helemaal in te duiken en gewoon te worden aan het koude 
water. 

We zwommen naar een nabijgelegen oud vlot, dat een duikplank had. We hadden plezier door er onze
duikvaardigheden te tonen vanaf de 1 meter plank. Wij bekeken elkaar en daagden elkaar uit voor een
buikflop.
Als je een jackknife-duik of een back-flip kon doen, kreeg je echte bewondering. 

Vaak zwom ik rond het vlot in hondjesslag of in de ondiepere kustlijn.

Kinderen hebben een geweldige tijd op het vlot bij Fish Lake. Foto door Rose Lichak



Ik kan mij vandaag de dag niet voorstellen dat kinderen in zo'n koud meer zouden zwemmen, maar 
dat was dan ook alles wat we hadden en het was het belangrijkste evenement van de zomervakantie.

Als we het te koud kregen, gingen we naar de wal en maakten een kampvuur om ons op te warmen of
we zaten in de zon op een bank bij de meisjescabine.

Op een dag nadat we een hele tijd van de duikplank hadden gesprongen, was het tijd om naar de kant
te zwemmen. Tot mijn verschrikking realiseerde ik me al snel dat ik het niet zou halen en dacht ik dat ik
zou verdrinken!

Een oudere jongen van misschien 16 merkte mijn paniek en dook achter mij, greep mijn arm en trok 
me voort voor de laatste 15 of 20 voet tot ik weer kon rechtstaan. Ik herinner me nog steeds het 
wanhopige gevoel toen ik me realiseerde dat ik zou kunnen verdrinken. 

Als ik daar aan terugdenk moet een beschermengel overuren hebben gewerkt voor mij. Ik vraag me 
nu nog altijd af wie die jongen was!

Als een afwisseling voor het koude water zouden sommigen van ons de drie mijl rond het meer lopen. 
Er waren altijd ijsduikers (common loon), roepend aan de andere kant van het meer. Hun klagend 
jodelen wenkte me. Ik had in gedachten dat ik ze graag van dichtbij wou bekijken maar ze vlogen 
gewoon weg of doken onder water en zwommen dan veel verder naar het midden van het meer 
voordat we hen konden benaderen. 
Hun vermogen om hun adem onder water in te houden, voor wat leek als eeuwen, was 
verbazingwekkend. De wandeling bevestigde voor mij de harmonie van Gods majestueuze schepping.

Toen het tijd was om naar huis te gaan en terug onze kleren aan te doen, waren de meisjes steeds op 
hun hoede voor de jongens, die altijd op zoek waren om door de spleten van de cabinewanden naar 
binnen te gluren. Wij kenden de exacte plaats van deze knoopsgaten zodat we als er een oog of een
schaduw verscheen bij één van hen, we het snel zouden zien.
Soms betrapten we de jongens en dan stormden we naar buiten en joegen ze kwaad weg.

Over jongens gesproken, het enige dat moeder mij ooit over seksuele opvoeding vertelde, was om 
voorzichtig te zijn met jongens en nooit met slechts één bij het meer te gaan.

Op dat moment had een buurjongen van een jaar ouder, blijkbaar een oogje op mij. Ik was mij niet 
bewust van zijn aanbidding, maar mama was het zeker wel. Ik moest opletten voor hem en nooit 
alleen met hem gaan wandelen. Ze heeft mij nooit verteld waarvoor ik voorzichtig moest zijn!
Bovendien waren er meestal volwassenen om toezicht te houden op onze onstuimige groep kinderen.

Het was vaak met tegenzin dat we terug naar huis gingen, omdat we gewoonlijk echt moe waren. Het 
vooruitzicht van de lange wandeling terug naar huis, was meer ontmoedigend dan de wandeling naar 
het meer. Een paar keer ben ik erin geslaagd om een rit naar huis te versieren. De Duncan en Morris 
families hadden beide prachtige 1953 Chevrolets en één van hen kwam soms langs om hun kinderen 
op te halen.

Wanneer we niet zo’n inspannende activiteit wilden, gingen June en ik de verschillende plekken rond 
de stad verkennen. Als wij Martin Creek stroomopwaarts volgden, eindigden we bij de dam en het 
reservoir gebied, waar het water voor het dorp was opgeslagen.
We liepen graag langs het smalle pad aan bovenkant van de dam, van de ene kant naar de andere, 
onbewust van het gevaar om in dat diepe koude reservoir te vallen.



Soms liepen we doorheen het kerkhof en balanceerden op het enorme pijp aquaduct en gingen op die 
manier naar de dam. Of we volgden een pad verder en gingen dan naar Angel of East Bush Falls. 
Dit waren geen spectaculaire watervallen, maar zij lagen in een afgelegen, koele, schaduwrijke plek 
waar we ons één voelden met de natuur.

Het gebied rond de waterval had een rustig, licht gevoel dat me aantrok. Ik wilde er altijd veel langer 
blijven dan de andere kinderen. Soms waren er purperen wilde orchideeën, lady slippers, te zien op 
die bosrijke plek, waar de grond bedekt was met zachte mos. Het leek een beetje hemel. 

Andere dagen liepen June en ik op de bielzen van de treinsporen tot we de lange houten treinbrug 
hadden bereikt en die overstaken als we zeker waren dat er geen trein zou komen. 

Het was eng en gedurfd om op de dwarsliggers van de brug te lopen en naar beneden te kijken, de 
diepte van het kleine dal in. Als jong meisje, leek dat veel hoger dan dat ze vandaag lijken. Ik bleef 
tussen de rails, zonder over de zijrand te gluren.

Tussen de dwarsliggers naar beneden kijken was meer dan genoeg voor mij! Ik voelde steken in mijn 
buik als de angst mij overviel.  

Treinen reden pas in de avond maar ik zorgde ervoor dat ik mij haastte naar het midden van de brug 
waar een klein platform uitstak over de rand, in het geval het trein schema was veranderd van de 
normale regeling.

De jongens durfden meer en bleven soms op het midden platform staan, terwijl de trein bulderend 
voorbij reed en de hele brug deed schudden.
Alleen roekelozen zouden nog zoiets wagen de dag van vandaag. Achteraf gezien hebben we wel veel
gevaarlijke dingen gedaan en waren we gelukkig om er zonder kleerscheuren vanaf te komen.

Treinen hadden geen aantrekkingskracht voor mij, maar Clarence had een vriend Jerry, wiens vader 
een treinbestuurder was. Clarence, Johnny en Jerry gingen dus naar het rangeerstation en reden op 
de treinen. Ze mochten met de bestuurder in de cabine en waren blij deze kans te hebben.
Echt een genot voor jongens!

Al een tijdje hield Clarence konijnen als huisdieren in kooien in onze tuin.

Clarence, Lois Bouvette & Adrey met konijnen. Photo van Wieke



Ze dienden als entertainment voor Audrey en haar vrienden, die op bezoek kwamen, zoals Lois 
Bouvette. Ze was jonger en moest dichter bij huis blijven.

June en ik probeerden soms te vissen in Shunda Creek maar we hadden geen geluk. We genoten 
echter wel van het verkennen van de kreek, onder de houten brug te gaan en langsheen de rivier te 
wandelen in onze rubberen laarzen. 

Soms gingen we naar de Ranger Station werf om te zien wat er daar aan de hand was.
Tijdens een van de zomers werd er een verlaten reekalf gevoed.  We probeerden er kortbij te geraken 
om het te aaien, maar het was duidelijk niet zo mak.

Een aantal van de ‘Martha Street’ kinderen verzamelden zich vaak bij de Johnson's voor een avond 
van Kick the Can, ons favoriete tikkertjes spel. Hun tuin was enorm en had geen buren dichtbij, die 
ons spel konden belemmeren. 

Het was vooral leuk als de avond viel, het donker werd en het moeilijker werd om gevonden te 
worden. De tuin van de Johnson's had vele interessante eigenschappen en verbergplaatsen zoals een
blokhut, enkele verlaten voertuigen en vele hoge bomen. 

De kunst was snel te rennen naar het blik en het te schoppen voordat de persoon die “het” was, je 
voor kon zijn, nadat je gevonden was. June en ik speelden onze eigen versie van cricket in dezelfde 
tuin, als wij er maar alleen waren. 

Een ander interessant fenomeen was een bank van klei, van vier of vijf voet, aan de ene kant van de 
tuin waar één van de oudere Johnson broers een touw had vastgemaakt in een lange boom die over 

die bank leunde. 

Ieder om beurt pakten we het touw, maakten een aanloop en zwaaiden Tarzan stijl over de bank en 
terug naar de andere kant. De bedoeling was om het verste uit te zwaaien en de beste Tarzan te zijn. 
Verrassend was wel dat niemand ooit zijn greep verloor, naar beneden viel of zijn botten brak!

Onze ouders leken vrij onverschillig of onbewust van wat we het grootste deel van de tijd uitstaken. 

Mama en papa vroegen ons nooit waar we waren of wat we gedaan hadden, maar we wisten zelf nooit
van tevoren waar we heen zouden gaan totdat we begonnen en plannen maakten onderweg. 

Om 9u blies er op de mijn een fluit en onze ouders hadden een regel dat we dan thuis moesten zijn. 
Als het fluitje blies voor we thuis waren, renden we naar huis zo snel als we konden, of we zouden in 
de problemen komen.

Een andere dorps evenement waren buurt watergevechten aan de brandkranen. Een kind zou een 
soort potje hebben, naar de brandkraan gaan om het te vullen en het plotseling naar een kind uit de 
buurt gooien.

Het gevecht was dan begonnen! Anderen liepen naar huis om potjes en bakjes en begonnen ook. Het 
punt was om iemand nat te gieten, die de andere kant uitkeek. Soms deden de volwassenen ook mee.
Neef Wesley hield ervan om mee te doen, maar hij had altijd een grote emmer en sommige van ons 
waren dan doornat van dat koude bergwater.

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.



100 jaar geleden gevochten en gesneuveld ‘In Flanders Fields’  

Volgens de tienjaarlijkse volkstellingen leefden er in Canada rond 1914 ruim 10 000 Belgen, 
die er toen recent of sinds langere tijd waren ingeweken. Vooral de laatste jaren en 
maanden voor de 1ste Werelddoorlog was de immigratie van Belgen relatief aanzienlijk 
geweest. Eén op de drie landgenoten die toen uitweek naar Amerika koos voor Canada, 
vooral omdat de Canadese Prairieprovincies in de landbouwsector ruime perspectieven 
boden. Toen de Groote Oorlog uitbrak, had een aanzienlijk deel van hen nog niet het 
Canadese staatsburgerschap aangenomen. Voor de meeste Belgische immigranten 
veranderde er in die oorlogsjaren niet zo veel. Het was hard werken om een bestaan op te 
bouwen maar de oorlog bracht voor Canada een gunstige economische conjunctuur. De 
vraag naar landbouwproducten was hoog, de boomtowns in het Westen van Canada kenden 
een grote expansie, en ook in de steden in het  Canadese Oosten (Toronto, Montreal, 
Halifax) gonsde het van de economische activiteit. Canada fungeerde als aanvoerland voor 
het Britse moederland.   

In die oorlogsjaren kwam er in Canada een grote solidariteitsgolf met België tot stand. De 
emigranten waren letterlijk afgesneden van het vroegere thuisfront, vermits zowat het hele 
Belgische grondgebied onder Duitse bezetting viel. Brieven van en naar het vaderland waren 
zo goed als onmogelijk.    

Het ‘Belgian War Relief Fund kende’, net als in 
de V.S., ook in Canada een massale respons. In 
vele steden en gemeenten werden 
liefdadigheidsacties georganiseerd. De ‘Belgian 
Club’ in Saint Boniface-Winnipeg hield geregeld 
inzamelingsacties. In Deloraine, een 
landbouwersgemeente in Manitoba met veel 
Belgische inwijkelingen, ging in januari 1915 de 
opbrengst van een theaterstuk door de 
plaatselijke Dramatic Society integraal naar het 
Belgian Relief Fund. De Belgische consul in 

Winnipeg coördineerde het transport van aanzienlijke graanladingen naar het geteisterde 
België. Maar daarnaast, als je er de annalen van een typische Prairiestad op naleest, valt op 
dat het leven er tussen 1914 en 1918 zijn gewone gang ging, ver weg van het 
oorlogsgeweld.      

 

De Canadese militaire bijdrage 

Door de Britse oorlogsverklaring aan Duitsland, op 4 augustus 
1914, werd Canada automatisch betrokken bij de oorlog. Wel kon 
de Federale Overheid in Ottawa zelf beslissen hoe groot het 
Canadese engagement in die oorlog zou zijn. Er werd een 
‘Expeditionary Force’, een vrijwilligersleger, op de been gebracht. 
In de legerbasis Valcartier, ten noorden van de stad Québec, 
werden 30 000 gerecruteerde manschappen opgeleid. Op 3 
oktober 1914 scheepten al de eerste troepen in voor Engeland. Op 
een bevolking van 8 miljoen werden in totaal 620 000 burgers 
rechtstreeks betrokken  bij de oorlogsinspanning. De balans voor 



Canada was behoorlijk tragisch, met meer dan 67 000 doden en 250 000 gewonden!  

Op 22 april 1915 waren Canadese troepen betrokken bij de 1ste gasaanval aan het front in 
Ieper.  Vanaf  1 juli 1916 namen zij deel aan het verschrikkelijke Somme-offensief. In april 
1917 traden voor het eerst 4 Canadese divisies samen op, in het lente-offensief in Vimy, ten 
zuiden van de Noord-Franse stad Arras. De slag om Vimy Ridge duurde vier dagen. 3 500 
Canadezen sneuvelden en 7 000 geraakten gewond, maar de veldslag eindigde in een 
duidelijke overwinning in het voordeel van de Canadezen. In de herfst van 1917 
onderscheidden Canadese strijdkrachten zich in de modder van Passendale, een veldslag die 
later vaak als absurd en zinloos werd beschouwd, met verspilling van duizenden 
manschappen. ‘Canada’s Hundred Days’ tenslotte, waren een aantal offensieven tijdens de 
laatste maanden van de oorlog, waarbij de Canadese divisies oprukten in Noord-Frankrijk en 
op 11 november 1918 zelfs Mons bereikten. Vooral met de verovering van Vimy Ridge en de 
offensieven in 1918 vestigden de Canadese soldaten een fameuze reputatie als goed 
georganiseerde stormtroepen.  

 

De symboliek van Vimy en Passendale 

In april van dit jaar werd de 100ste verjaardag van 
de Slag bij Vimy Ridge herdacht, een veldslag 
waaraan voor het eerst uitsluitend Canadezen 
regimenten deelnamen, die op het terrein een 
duidelijke zege op de Duitsers behaalden. Deze 
weken herdenken wij dan weer de 100ste verjaardag 
van de Derde Slag bij Ieper, beter bekend als de 
slag bij Passendale. Die woedde van 31 juli tot 10 
november 1917. De menselijke tol van deze veldslag 

op Vlaamse grond was ronduit afschuwelijk: op drie maanden tijd circa 245 000 Britse en 
215 000 Duitse ‘casualties’, dwz. doden, gewonden en vermisten. De geallieerden wilden bij 
dit offensief eigenlijk de gehele Belgische kustzone veroveren, zodat van daaruit geen 
dodelijke U-boten meer zouden kunnen opereren. Tijdens de derde fase, vanaf 26/10, 
ondernamen de Canadese troepen een laatste opmars van 1500 meter en veroverden 
uiteindelijk op 10 november de top van de heuvelrug in Zonnebeke. Zij slaagden inderdaad 
in hun doelstellingen, waar voorheen ANZAC-eenheden (Australische en Nieuw-Zeelandse 
regimenten) en Britse troepen hadden gefaald. Maar dit kostte de Canadezen zware 
verliezen: 16 000 ‘casualties’, waaronder 5000 doden. Een overwinning kon je dat 
bezwaarlijk noemen, omdat het front slechts 8 km was opgeschoven, terreinwinst die in de 
lente van 1918 door de Duitsers alweer ongedaan werd gemaakt. Het enige positieve aan al 
dat bloedvergieten,  was dat als gevolg van WO I een Canadees zelfbewustzijn en 
natiegevoel tot stand kwam. Na 1918 was Canada niet langer een Dominion, onder de 
vleugels van het Britse rijk, maar groeide uit tot een onafhankelijk land.                

 

De vijand binnen de eigen grenzen 

Met op zijn grondgebied duizenden recent aangekomen immigranten uit Duitsland, het 
Oostenrijks-Hongaarse Rijk, en uit andere delen van Oost-Europa (Galicië-Polen, Oekraïne), 
woedde gaandeweg binnen Canada een andere oorlog. Die nieuwkomers, meestal boeren, 
aangelokt om het immense land te komen koloniseren, waren plots veel minder welkom en 



werden nu bij de minste aanleiding verdacht van deloyaal gedrag, spionage of collaboratie 
met de vijand. Niet minder dan 80.000 onder hen, die nog niet het Canadese burgerschap 
hadden verworven, werden geregistreerd en kregen vaak politiecontrole. 8.600 onder hen 
kwamen terecht in interneringskampen. Met de lang aanslepende oorlog namen ook de anti-
Duitse gevoelens toe. Steden en gemeenten met Duitse namen moesten het ongelden. Zo 
werd in 1916 de stad Berlin, in Ontario, waarvan een groot deel van de bevolking van Duitse 
origine was, herbenoemd tot Kitchener (naar de toenmalige Britse oorlogssecretaris Lord 
Kitchener).  Overheidsmaatregelen, met de  ‘War Measures Act’ uit 1914 en de ‘Wartime 
Elections Act’ uit 1917, zorgden voor een aantasting van de burgerrechten van die bepaalde 
groep immigranten, en dat ging dikwijls gepaard met intimidatie en discriminatie van deze 
burgers.    

 

Conscriptie verdeelt de natie ! 

Terwijl 100 jaar geleden het nieuws over de militaire overwinning in Vimy de natie fier 
maakte en verenigde, zorgde een ander issue voor chaos en verdeeldheid in het land.  Om 
Canada’s troepensterkte op peil te houden, diende de conscriptie (invoering van verplichte 
legerdienst) zich aan. In Engelstalig Canada werd die maatregel door een meerderheid van 
de bevolking aanvaard, terwijl ze in Frans-Canada op heel wat weerstand stuitte. De Frans-
Canadezen vonden dat ze als burger in hun land niet ten volle van alle rechten genoten: 
bijvoorbeeld in Ontario werd het Franstalig onderwijs geweerd. Van de andere kant werd  
van hen wel verwacht dat hun zonen onder Britse vlag ten strijde zouden trekken in een 
wrede en veel te lang aanslepende oorlog.  De Conscriptie-wet werd in augustus 1917 door 
een meerderheid in het parlement gestemd, waarna er in Montreal zware rellen uitbraken. 
Uiteindelijk kwamen maar relatief weinig dienstplichtigen op de slagvelden in Frankrijk en 
België terecht.   

 

Als soldaat naar het West-Europese front. 

Enkele honderden Belgische immigranten in Canada verkozen, uit patriotisme, weer te keren 
en namen dienst in het Belgische leger. Anderen, zoals Firmin Delplancke en Richard 
Verhaeghe, namen dienst als vrijwilliger in het Canadese Expeditionary Force.  

 

Firmin Delplancke werd geboren in Gullegem (nu een 
deelgemeente van Wevelgem) in 1892. In april 1914 emigreerde 
hij naar Canada. In Antwerpen nam hij de boot naar Harwich. 
Vandaar ging het per trein tot in Liverpool, waar hij inscheepte op 
de befaamde S. S. Lusitania van de Cunard Line. Na aankomst in 
New York en door de immigratriecontroles op Ellis Island spoorde 
hij per trein 2 500 km verder naar Winnipeg. Op 28 juli 1915 
tekende Firmin als vrijwilliger bij de Canadian Overseas 
Expeditionary Force en na een opleiding van 5 maanden in Fort 
Sewell, in de provincie Manitoba, werd hij in november van 1915 
naar het West-Europese front gestuurd. Zijn militair dossier bevat 
weinig details over zijn acties in het leger. Hij geraakte gewond en 
werd verzorgd in Engeland. Daar leerde hij een Engelse 



verpleegster kennen met wie hij later huwde. In februari 1917 bevond hij zich met zijn 
regiment in de regio Ieper en nadien aan het Somme-front. In de namiddag van 11 
november 1917 sneuvelde hij in de omgeving van Passendale. Terwijl hij er samen met 
enkele strijdmakkers het verkeer regelde, werd de weg zwaar onder vuur genomen door 
Duitse artillerie. Ze vonden een schuilplaats, maar hadden de pech dat vlak aan de ingang 
ervan een granaat insloeg. Firmin werd daarbij op slag gedood, op amper 15 km van zijn 
geboortedorp dat hij drie jaar eerder had verlaten. Hij ligt begraven op het ‘Ypres Reservoir 
Cemetery’. 

 

Richard Verhaeghe werd geboren in 1878 te 
Jabbeke. Over zijn emigratie naar Canada is niets 
bekend. Feit is dat hij in 1913 samen met zijn 
echtgenote Amandina Vermaelen in het Prairiestadje 
Saskatoon woonde en er werkte bij de lokale 
trammaatschappij. In augustus 1915 liet hij zich 
inlijven bij het Canadese leger en in december van dat 
jaar bevond hij zich met het 5e battalion Canadian 
Mounted Riffles in Zillebeke, vlakbij Mount Sorel. Hij 
geraakte er gewond aan het oog. Na een revalidatie in 
het hospitaal keerde hij weer naar zijn eenheid. In 
augustus 1916 kwam hij in het krijgsgeweld aan de 
Somme terecht. Op een bepaald moment bleef hij 
achter in een loopgraaf om er enkele gewonde 
makkers de eerste zorgen toe te dienen en hen terug 
te brengen achter de linies : “… in open veld, onder 

zwaar geweer- en mitrailleurvuur, met gevaar voor zijn eigen leven”. Voor zijn moed en inzet 
werd hij gedecoreerd met de ‘Military Medal’, de ‘British War Medal’ en de ‘Victory Medal’. 
Richard Verhaeghe nam ook deel aan de inname van Vimy Ridge, en in de herfst van 1917 
werd zijn eenheid ingezet bij de slag om Passendale. In penibele omstandigheden, in de 
West-Vlaamse modder, sneuvelde Richard, vermoedelijk op 30 oktober 1917. Pas in maart 
1920 werd zijn lichaam weergevonden en geïdentificeerd aan de hand van het lederen 
identificatieplaatje om zijn hals. Richard Verhaeghe is de enige Belg die begraven ligt op het 
reusachtige Tyne Cot Cemetery.   

Marc Journée 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ondertitels bij foto’s:  

1. Vlaamse emigrantenkinderen voeren een theaterstuk op in Saint-Boniface ten 
voordele van de Belgian War Relief. 

2. Zegevierende Canadese soldaten na de Slag bij Vimy Ridge, mei 1917. 
3. Gewonde Canadezen zoeken beschutting achter een veroverde Duitse bunker, tijdens 

de ultieme fase van de Slag bij Passendale, eind oktober 1917. 
4. Bidprentje van Firmin Delplancke. 
5. Richard Verhaeghe in zijn uniform van sergeant. 



Roch Voisine singer-songwriter. 
 

Joseph Armand Roch Voisine, OC, 
beter bekend als Roch Voisine 
(Edmundston, 26 maart 1963) is 
een Canadese singer-songwriter, 
acteur en radio- en 
televisiepresentator.  
Voisine schrijft en zingt zowel in 
het Frans als in het Engels. Hij 
won de Juno Award voor 
mannelijke zangers in 1994. In 
1997 werd hij benoemd tot 
Officier in de Orde van Canada. 
 
 
 

Levensloop 
 
Voisine is een zoon van Real Voisine, oud-burgemeester van de Notre-Dame-
du-Lac, Quebec en een voormalig leraar Engels, en Zélande Robichaud, een 
voormalige verpleegster. Hij werd geboren in Edmundston en groeide op in 
Saint-Basile, New Brunswick. Hij was de oudste van drie kinderen. Op zijn 
vierde jaar zijn Voisins ouders gescheiden en hij verhuisde naar zijn 
grootouders van vaderskant tot hij acht was. Toen hij ging weer bij zijn vader 
wonen. Roch beschouwt zijn grootouders als zeer invloedrijk op hem, zelfs als 
een volwassene. Roch verhuisde naar de Notre-Dame-du-Lac toen hij 12 was. 
 
Voisine studeerde aan de École technique de métiers de Lauzon in Lévis 
(vandaag Guillaume-Couture Secondary School) en bij Polyvalente de Lévis 
(vandaag École Pointe-Lévy). Daarna ging hij voor 4 jaar bij Cégep Limoilou. 
[1] Hij studeerde aan de Universiteit van Ottawa, waar hij afstudeerde in 
1985 met een diploma in de fysiotherapie. 
Voisine streefde ernaar professionele ijshockeyspeler te worden. Hij moest 
zijn plannen opzij zetten toen hij ernstig gewond was geraakt tijdens het 
spelen van honkbal in 1981. 
Voisine trouwde op 21 december 2002 met Myriam Saint-Jean. Het echtpaar 
kreeg twee zonen. 
 
Carrière 
 
Zijn debuut was in de zomer van 1986. Hij zong toen op Canada Day (1 juli) 
voor 50.000 mensen in het La Ronde pretpark in Montreal. Hij werkte ook als 
presentator van muziek video's op Top Jeunesse op het TQS (Télévision 
Quatre-Saisons) een Franse Quebec kanaal. In 1989 verscheen hij als Dany 
Ross in de CBC serie Lance et Compte (He Shoots, He scores). 



 
 
Trivia 
 
Paul Vincent, de manager die Roch in het begin heeft geholpen, liet zijn hele 
fortuin aan Roch nadat hij stierf. Vincents fortuin wordt geschat op ongeveer 
$ 25-30.000.000 CAN. 
Fervent golfer 
Werd speciale vertegenwoordiger van UNICEF in Canada in 2000. 
 
Bron: Wikipedia 
 

 



Tornado of niet: het gras moet gemaaid 
 
Bewerkt door Eric Belsack  
Bron: UPI 

 
De Canadees Theunis Wessels tijdens zijn heldhaftig rondje gras maaien. © 
Twitter. 
VIDEO Een 'propere pelouse', het is de doorsnee 
Vlaming niet vreemd. Maar deze Canadees maaide zijn 
grasperk met de dreiging van een heuse tornado in 
zijn rug. 
 
Wat er ook mocht gebeuren: Theunis Wessels zou vorige vrijdag het gras 
afmaaien. De man uit Three Hills, in de Canadese provincie Alberta, haalde 
zijn grasmaaier van stal en begon aan de klus. Intussen doemde aan de 
einder evenwel een rasechte tornado op. Die wervelwind kon de man echter 
niet uit zijn lood slaan. "Als het gras 'af' moet, moet het 'af'", is immers zijn 
devies. 
 
Zijn vrouw Cecilia vereeuwigde de 'heldendaad' van manlief met deze 
prachtige foto. "Mijn beest maait het gras met de wind in zijn haren", postte 
zij als commentaar bij een foto op sociale media. 
 
Theunis blijft er intussen cool bij. "De tornado was echt niet zo dichtbij als de 
foto laat uitschijnen", zegt hij. "Bovendien hield ik de 'twister' goed in de 
gaten. Mocht die onze richting zijn uitgekomen, zou ik wel als de bliksem 
beschutting hebben gezocht". 



Ongelooflijk, maar waar: een student ontdekte een 
prehistorisch Canadees dorpje dat 10.000 jaar ouder is dan de 
Egyptische piramides. 

LEANNA GARFIELD, BUSINESS INSIDER 7 SEP 2017 
 
Gedurende  honderden (misschien zelfs  duizenden) jaren hebben  generaties Heiltsuk 
Nation - een inheems volk in British-Columbia – de verhalen  in verband met waar ze 
vandaan komen mondeling doorverteld. De Heiltsuk  beweren dat hun voorouders  om te 
overleven  gevlucht zijn naar een kuststreek in Canada waar het tijdens de Ijstijd nooit 
vroor.  Volgens de lokale nieuwszender CBC hebben de Heiltsuk met een recente opgraving 
op Triquet Island, gelegen aan de centrale kust van British-Columbia, hun bewering 
wetenschappelijk bekrachtigd.  Archeologe Alisha Gauvreau, gepromoveerd aan de 
Universiteit van Victoria en  als wetenschapster  werkzaam  bij  het onderzoeksinstituut 
Hakai, leidde een team dat eind 2016 de archeologische site heeft uitgegraven. Het team  
ontdekte in een dunne horizontale laag grond, genaamd “ paleosol”,verschillende restanten 
van wat  een prehistorisch dorp blijkt te zijn, zoals onder andere uit  hout  gesneden 
gereedschap en stukjes houtskool. 
 
Grant Callegari / Hakai Instituut 
 

Na de opgraving stuurde  het 
onderzoeksteam  de brokken 
houtskool naar een 
laboratorium voor 
koolstofdatering en ontdekte zo 
dat de stukken houtskool 
dateren van ongeveer 13.613 
tot 14.086 jaar geleden , dus 
duizenden jaren voordat Egypte 
begon met de bouw van zijn 
piramides.  De artefacten 
behoren tot de oudste 
prehistorische voorwerpen die  
ooit in Noord-Amerika 
gevonden werden. In 1977 



hebben  archeologen van Washington State University in de buurt van het Olympisch 
Schiereiland in de Amerikaanse staat Washington de punt van een speer en een rib van een  
Mastodon opgegraven ( de Mastodon is een al lang uitgestorven diersoort die verwant is met 
de olifant ). Na  CT-scans van de fossielen  in 2011 gingen de schattingen in verband met de 
eerste menselijke bewoning van de Westkust van Noord-Amerika ongeveer 800 jaar verder 
terug in de tijd ( tot ongeveer 13.800 jaar voor de dag van vandaag ). De recentste 
ontdekking zal archeologen zeker helpen om meer gedetailleerd te kunnen beschrijven hoe 
Noord-Amerikaanse beschavingen, zoals de Heiltsuk Nation, ontstaan zijn. 
 
Een populaire theorie is dat in de Ijstijd  de eerste inheemse Noord-Amerikanen  vanuit Azië 
over een ijsvrije  landbrug in Alaska getrokken zijn naar wat  nu West en Centraal Canada is. 
 
Een andere theorie, die door onderzoek aan de Universiteit van Victoria ondersteund wordt, 
is dat ze walvisjagers waren en per boot reisden. 

In een essay uit 2016 merkt Gauvreau op dat ook andere mondelinge verhalen  kunnen 
worden gelegitimeerd door archeologische opgravingen. 
 
"Deze vondst is erg belangrijk omdat ze een groot deel van de geschiedenis waarover ons 
volk al duizenden jaren verhalen vertelt opnieuw bevestigt." vertelde William Housty, een lid 
van Heiltsuk Nation, aan  CBC News. 
 

 

In memoriam.  

	

Op 22 augustus ontving ik het bericht van het overlijden 
van Marie-José Rottiers. 

Marie-José werd geboren te Willebroek op 31 augustus 
1939  en overleden in het ZNA Middelheim te Antwerpen 
op 18 augustus 2017. 

Zij was weduwe van de heer Flor Ramael  (medestichter 
VLAKANAM) 

Levenspartner van de heer Marcel Hermans. 

Marie-José was één van onze oudste leden en op alle 
bijeenkomsten aanwezig. 

Ze kon uren vertellen over haar vele reizen naar West Canada. Waar ik absoluut zeker van 
ben, dat haar ziel nu rust heeft gevonden in het voor haar zo mooie en liefelijke Canada. 

Wij wensen de familie veel sterkte in deze moeilijke tijden. 

Marie-José we zullen je missen. 

	



 

 
Teen van mummie uit cocktailbar 

Canada gestolen 
Foto: 123RF 

Een gemummificeerde menselijke teen die al veertig jaar werd 
geserveerd in een cocktailbar in Canada, is gestolen. De politie in 
Dawson City onderzoekt de diefstal van het vreemde object, 
vermoedelijk door een klant. 
 

Het Downtown hotel serveert al tientallen jaren de 'sourtoe cocktail', die 
bestaat uit een glas wisky met daarin de zwarte teen, inclusief nagel. Wie erin 
slaagt de teen met de lippen aan te raken, krijgt een certificaat. 

Een klant durfde de teen niet alleen aan te raken, maar zelfs mee te nemen. 
''We zijn razend'', zei Terry Lee van het hotel dinsdagavond tegen The 
Guardian. ''Tenen zijn ontzettend moeilijk te krijgen. We hebben gelukkig wel 
een paar reservetenen, maar we willen graag deze terughebben.'' 
De mummieteen is afkomstig van een dranksmokkelaar uit de jaren twintig, 
die zijn afgevroren teen in een pot alcohol bewaarde. Vijftig jaar later kwam 
die in het hotel terecht, waar het lichaamsdeel een beroemd ingrediënt werd. 

Door: ANP 
	



 
Een genetisch gemanipuleerde zalm van AquaBounty (op de achtergrond) met een 
gewone Atlantische zalm van dezelfde leeftijd. © AFP 

In Canada eten ze na 25 jaar juridisch gesteggel genetisch 
gemanipuleerde zalm. 
Voor het eerst heeft de mens de tanden gezet in een diersoort die hij gericht 
genetisch heeft gemanipuleerd. Naar nu blijkt eten consumenten in Canada al enkele 
maanden zalm van de Amerikaanse producent AquaBounty, met dna afkomstig van 
twee andere vissoorten. 

Door: Maarten Keulemans   
   
'AquAdvantage', zoals de vis officieel heet, is een Atlantische zalm die is uitgerust 
met wat dna van de veel sneller groeiende chinookzalm. Bovendien is bij de vis een 
genetische regelknop ingebouwd afkomstig van de puitaal, waardoor de zalm 
permanent groeihormoon aanmaakt. Het gevolg is een supersnel groeiende zalm die 
in 18 maanden het volwassen formaat bereikt, in plaats van de gebruikelijke 30.  
 
De zalm zet de vraag op scherp hoe ver de mens mag gaan in het 'herontwerpen' 
van soorten om in zijn behoefte te voorzien. Al in 1994 werd het toegestaan om 
zogeheten genetisch gemodificeerde organismen (gmo's) in plantvorm te verkopen - 
de eerste was de Flavr Savr, een tomaat die lange houdbaar was. Die is inmiddels uit 
de handel. De gmo-kampioenen van nu zijn maïs, soja, suikerbiet en koolzaad (voor 
de olie). In NL zitten gmo's vooral in veevoer. 
De AquAdvantage is het eerste dierlijke gmo dat over de toonbank gaat. AquaBounty 
wijst erop dat de vis 25 procent minder voer nodig heeft en 25 keer minder CO2-
uitstoot zou veroorzaken. Maar critici vrezen dat de 'superzalm' ontsnapt en zijn dna 
doorgeeft aan natuurlijke soorten, of die zelfs wegconcurreert. Vandaar dat 
AquaBounty de zalm steriel heeft gemaakt, en uitsluitend kweekt in beveiligde tanks 
op het vasteland in Panama. Een tweede kweekfaciliteit, op Prince Edward Island 
voor de kust van Canada, is in aantocht.  
 
De vis werd al in 1989 aan een Canadese universiteit ontwikkeld, maar pas vorig jaar 
goedgekeurd voor consumptie, nadat tegenstanders de marktintroductie 25 jaar lang 
wisten te rekken. Uit een vorige week gepubliceerd financieel overzicht blijkt nu dat 
AquaBounty inmiddels zonder verdere ruchtbaarheid zo'n 4500 kilogram van de 



	
	

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

• 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. 
 

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

• Zondag 5 november ’17 is er de 44e Canadese Bevrijdingsmars met als 
belangrijkste afstand uiteraard de 33 km lange tocht tussen Hoofdplaat en 
Knokke. 
Wie dit wat veel vindt kan ook de “Canada”-sfeer opsnuiven op de kleinere 
omlopen van 8, 13 en18 km. http://www.wnzb.be 
 
 
 
 

genzalm heeft verkocht aan Canadese supermarkten. Tot woede van Canadese anti-
biotech-activisten, die willen dat de vis in elk geval wordt gelabeld, zodat hij 
herkenbaar is als genproduct. Voor de Europese consumentenmarkt is de zalm 
overigens niet toegestaan.  
 
In academische kring klinkt een zucht van opluchting dat het is gelukt de storm van 
protesten en procedures te trotseren. In de pijplijn zitten immers nog tientallen 
dieren die dankzij een aanpassing van hun genetische software efficiënter weefsel 
aanmaken of beter tegen ziekte kunnen. Zoals snel groeiende karper, tilapia en 
regenboogforel, en meerval die tegen bepaalde bacteriën kan. 'Iemand moest hierin 
de eerste zijn. En ik ben blij dat zij het zijn, en niet ik', aldus geneticus James West 
van de Vanderbilt University in Scientific American. 
 
Verbetering: in een eerdere versie van dit stuk werd gemeld dat de snel groeiende 
genetische zalm AquAdvantage 75 procent minder voedsel nodig heeft om volwassen 
omvang te bereiken. Dit getal, dat in navolging van de Britse krant The Guardian 
werd genoteerd, klopt niet: het is 25 procent. 
 
 
 



 

Zondag 22 oktober 2017  
‘Get Together + Reünie Oud-Tabaksplukkers’ Brunch voor 

leden, oud-tabaksplukkers, vrienden en sympathisanten 

Vlaams Canadese Vriendenkring te  

Beveren-Waas. 

Waar: feestzaal ‘Gildenhuis’ Ciamberlanidreef 92  
9120 Beveren  

Wij beginnen stipt om 11 uur tot 16 uur. 

Aperitief  
Ontbijtgerechten  
Koude gerechten  
Warme gerechten  

Dessert  
Koffie en Thee. 

Inschrijven kan tot maandag 16 oktober door storting op 
reknr: BE15 7376 0334 8430 van VlaCan Vriendenkring met vermelding ‘Brunch 

en het aantal personen’. Prijs p/p 45.00 €, tot 12 jaar 20.00 €, tot 6 jaar gratis. 



         	

	

 
  

 

 

	

Carcross	Desert	

Dawson	City	Met	de	White	Pass	trein	

Skagway	 Top	of	the	World	Hwy	

Onderweg	naar	Haines	Jct	 Beren	spotten	

Herfstkleuren	 Onze	groep	

Foto’s van onze reis. 


