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

Hoofdstuk 4 (deel 2): Het gebeurde alleen in Nordegg

Denkend aan neef Wesley. Hij woonde nog steeds bij ons in en zat vol 
deugnieterijen.
Veel later hoorde ik dat hij en zijn broers vele grappen uithaalden bij 
nietsvermoedende buren in Holland..

Ook wij ontsnapten niet aan zijn plagerijen. Op een avond na het 
avondeten klaagde mijn moeder: “Oh, ik wou dat ik de afwas niet hoefde 
te doen!”

Wesley haalde meteen een twintig dollarbiljet te voorschijn, en 
antwoordde: 

"Ik geef je deze twintig en ik zal de tafel afdoen."

Mama was direct akkoord zonder er over na te denken.

Onmiddellijk stond Wesley op en rukte aan het tafellaken en brak de meeste borden terwijl ze op de 
vloer vielen!

Hij gaf haar het geld en liep rustig uit het huis met een ondeugende blik van genot! 

Mama was verstomd!

Dat had ze niet verwacht! Allicht was de twintig dollar niet genoeg om voor de gebroken borden te 
betalen, maar ze was wel in staat om nieuwe te kopen. Ze zette de score gelijk door hem stiekem nat 
te spuiten bij een van de watergevechten bij de brandkraan!

Een mooie herinnering aan Wesley is, dat hij een ongewone gouden ring vond langs een bosweg. Hij 
beweerde dat hij geen vriendin had en hij gaf die ring aan mij.

Jaren later ontdekten we dat die in het begin van 1903 in Europa was gemaakt.
Dus ik waardeerde het en waardeer het nu nog steeds. We waren verrast en vonden het jammer om 
Wesley te zien vertrekken, toen hij met Elsie Johnson trouwde.

De winter bracht een andere dimensie naar avontuur. De jongens van Ted's leeftijd bouwden 
bobsleeën met oud timmerhout en slaagden er op de ene of andere manier in om staal te bevestigen 
onder de twee delen van de glijders. De voorste sectie kon draaien en leverde de besturing. 

De jongens vlogen als gekken met hun bobslee naar beneden in Lily Street. Sommige oudere jongens
verkozen de weg langs Stuart Road, te beginnen bij de top van Elizabeth Street. Ze hoopten op die 
manier tot aan de school te geraken. De truc was natuurlijk om een bobslee te bouwen die super snel 
zou gaan, iets waar Ted en de vele anderen heel goed in slaagden.

Lily Street was een geweldig parcours voor bobsleeën en bobsleeën zouden vaak het laagste 
gedeelte van de straat bereiken, bijna tot aan de United Church. Aangezien ze veel gewicht nodig 
hadden voor een snelle run, was ik soms passagier bij de slee van Ted met een gevoel van angst 
vermengd met opwinding en op gevaar van eigen leven.



Ik denk dat we vaak snelheden haalden van 80 of 90 km per uur. Je riskeerde het niet om eraf te 
vallen! De heuvel had twee steile afdalingen, waarvan de tweede uitmondde in een kruispunt aan de 
hoofdstraat. Waarom we nooit door voertuigen overreden werden, blijft een raadsel. We waren ons 
helemaal niet bewust van dit gevaar!

Een keer was er een klein meisje op een kleine slee, die ging onder een van de pick-ups van Johnson 
door, gelukkig zonder zich pijn te doen. Ze lag met haar gezicht naar beneden en zat zo laag als zij 
kon. Hoewel het verkeer dat naar beneden kwam via Centre Street voorrang had, weet ik wel zeker 
dat iedereen met een voertuig wist uit te kijken!

Gewone sleeën en tobogan sleeën werd ook gedaan op Lily Street, maar dat was vrij tam in 
vergelijking met het bobsleeën.

De stad had een overdekte ijsarena, de Memorial Arena, gebouwd in 1948, en dus was schaatsen een
populair evenement. Wij gingen schaatsen telkens als de ring open was voor het publiek. Dan zouden 
zowel kinderen als volwassenen het ijs vullen, terwijl ze rondschaatsen of “crack the whip” speelden.

Schaatsen was zo'n prettige tijd. Iedereen was vriendelijk en vrolijk.

Soms keken we naar hockey of broomball op het ijs. Papa maakte eens een serieuze val tijdens het 
spelen van broomball en brak zijn heup. Hij zat in het gips voor een behoorlijk aantal weken en 
moeder had veel werk met hem te verzorgen. 

Om ons inkomen aan te vullen, kwam de RCMP van de stad en gaf ons tijdens deze tijd welzijnszorg. 
Als het weer milder was en het ijs niet meer onder de sneeuw lag, gingen we schaatsen op Dump 
Lake, gelegen onderaan Center Street. Het was heel dicht bij ons huis op Martha. 

Eigenlijk had de naam van het meer betrekking op de beerputten waarvan de inhoud elke nacht aan 
de rand werden gedumpt. Veel mensen noemden het 'Shit Lake' maar mijn opvoeding heeft me 
verhinderd om die term te gebruiken. Het moet uitgelegd worden dat de wc’s zich buiten bevonden 
langs de achterkanten van de straten. 

Eén keer per week werden ze tijdens de nacht schoongemaakt en die lading werd dan aan de rand 
van het meer gestort. Dit zou vandaag de dag grote vervuiling zijn, maar wij maakten daar geen 
probleem van, vermits het meer groter was dan 20 hectare.

De "Honey Man" deed dit nodige maar stinkende werk om de poep op te scheppen in een door een 
paard getrokken tank, de "Honeywagon"! Ik hoop dat hij een masker heeft gebruikt!

Mine Creek mondde ook uit in dit meer. Het afvalwater van de douches van de mijnen en het 
rioolwater van de mineraalwasserij kwamen zo ook in het meer terecht. De bevers leken de 
verontreiniging niet erg te vinden want ze gingen gewoon verder met het bouwen van hun verhoogde 
burchten in het meer.

We hebben daar nooit gezwommen, omdat we ons goed bewust waren van de inhoud ervan; het was 
echt een enorm moeras. We genoten er echter van om er op zachte winterdagen te gaan schaatsen. 
Dat was interessanter omdat we dan relatief grote afstanden kunnen doen in plaats van rond en rond 
te moeten gaan zoals in de arena.



Op koude winter zaterdagen nodigde Ted soms een aantal vrienden uit voor een intens, langdurig spel
Monopoly. Jack Wickens en Chris Dann waren de gebruikelijke spelers maar Dale Fisher deed soms 
ook mee. Deze jongens zorgden ervoor dat het een levendig, heftig bestreden spel was. Ik moest 
meedoen als er niet genoeg spelers waren. Moeder liet toe dat het spel doorging tijdens het eten en 
zou de lunch verlaten aan onze enige tafel als Ted's vrienden helemaal opgingen in dit spel.

Andere ongebruikelijke activiteiten gebeurden er als mijn vriendin June Johnson en ik samen waren.

We hebben veel tijd samen doorgebracht en verkenden de hele omgeving. We dwaalden vaak door de
stad, op zoek naar bier en limonade flesjes die we uitwisselden voor wat kleingeld. 

We brachten de bierflesjes naar de bar van het hotel, waar we 10 cent per dozijn kregen en met de 
limonade flesjes gingen we naar het café waar we 2 cent per flesje kregen. Zo verzamelden we 
dikwijls 50 cent die we dan deelden. 

Maar we spendeerden het even snel weer in het café aan junk food. Mijn favoriete snoepgoed was 
een pakje kauwgom met 2 kaartjes met filmsterren erin, dat 5 cent kostte.

Links: Wieke en twee June Johnson in verkleedspullen. Rechts, de twee Junes bij de
Shunda Creek brug. Foto's van Wieke Veenstra.

June en ik gingen soms op schattenjacht naar het stort aan de rand van het beruchte Dump Lake.  We
vonden er oude handtassen en kleren  zoals je kan zien op de oude foto van ‘grote’ June, ‘kleine’ June
en ik. Enkele van onze eigen spullen maakten onze ‘Ensembles’ af. Moeder was terecht niet erg 
opgezet met onze ‘dump’ uitstappen!

Op andere momenten zetten June en ik onze creatieve energie aan het werk en maakte versieringen 
van gips in rubberen vormpjes. Wij maakten bluebirds, uilen en hondenbeeldjes van ongeveer 3 tot 4 
centimeter hoog. 

We beschilderden ze met waterverf en gingen dan van deur tot deur om ze voor 25 cent te verkopen. 
Wij hadden geen vernis, dus ze waren echt erg amateuristisch gemaakt.

Verrassend genoeg verkochten we alles wat we hebben gemaakt, misschien wel vijftig. Jammer 
genoeg spaarden we niets van dat geld, zodat we later iets waardevols zouden kunnen kopen.



Andere dagen gingen we naar de andere kant van de sporen en wandelden we langs Marcelle Avenue
om te zien wat de "Snob Hill" mensen aan het doen waren. We zagen zelden enig teken van leven, 
maar wisten dat de vrouwen van de managers allemaal in hun herenhuizen waren. 

Zij hadden de mooiste bloementuinen in de stad, dus bewonderden we die. Wij vroegen ons af wie er 
in het ziekenhuis lag, maar waren te bang om binnen te gaan kijken.

We gingen naar het einde van de straat om te kijken naar de enorme houten watertoren. We liepen er 
omheen en vroegen ons af of er een lek was omdat er meestal wat water uit de zijkant sijpelde.

Op een dag gingen de twee Junes en ik kruisbessen plukken en we brachten heel fier de vruchten van
onze arbeid naar onze moeders en vroegen om er taartjes mee te bakken. 

Mijn moeder en big June’s moeder wilden niets te maken hebben met de zure bessen, maar kleine 
June’s moeder maakte heerlijke taartjes voor ons.

Ik hou nog steeds van kruisbessen taarten en denk aan die lieve, aardige dame wanneer ik met de 
bessen uit mijn eigen tuin taarten bak.

Eenmaal ging ik alleen wilde aardbeien plukken aan de rand van het bos nabij het gebied van het 
draaiplatform voor de treinen. Na een lange tijd gezocht te hebben op de grond naar deze kleine 
bessen, stond ik, toen ik opkeek, oog in oog met een wolf! 

Hij was maar acht tot tien meter van mij af! De wolf en ik staarden rustig naar elkaar voor 2 tot 3 
seconden, te verbaasd om de bewegen. Tegelijkertijd draaiden we ons om, en liepen elk in de 
tegenovergestelde richting weg. 

Onnodig te zeggen dat ik daarna besloot om direct naar huis te gaan! De wolf kuierde rustig verder en 
verdween in het bos. Ik had helemaal geen tijd gehad om bang te zijn.

Ik liep naar huis met de aardbeien en vertelde moeder terloops over mijn  ontmoeting met de wolf, 
maar ik denk niet dat ze me geloofde want er kwam geen gefronste wenkbrauw of enig commentaar. 

Ik heb niet geprobeerd haar te overtuigen want dan hield ze me misschien thuis in de toekomst. In 
plaats daarvan vroeg ik haar om me aardbeientaart te leren bakken Zoals mama voorspelde, was die 
wat lopend en was het niet het beste gebruik voor deze wilde aardbeien.

Tijdens onze tijd in Nordegg, heb ik veel postzegels aan mijn collectie toegevoegd .

Ik heb gebruik gemaakt van het feit dat de Europeanen vaak brieven ontvingen uit hun geboorteland, 
en dus ging ik regelmatig naar een aantal buren en vroeg om postzegels. 

Ik heb de aardrijkskunde van Europa geleerd door postzegels van  Joegoslavië, Oostenrijk, Duitsland, 
Engeland, Zwitserland, Italië en enkele andere exotische plaatsen in mijn boek te plakken.

Mevr. D'Marco was mijn beste leverancier. Als ik daar naar terugkijk is het duidelijk dat ik helemaal niet
verlegen was.

Ik had andere vriendinnen maar het was geen verrassing dat ze niet meededen in de dingen die June 
en ik leuk vonden.

Carrie Bouvette, een buurvrouw, was een andere vriendin. Eigenlijk had ik een echte band met haar. 
Zij en ik deelden en bespraken de problemen van opgroeiende tienermeisjes want dit werd zelden 
gedaan door moeders in die tijd. Ik vond het leuk in hun huis zeker wanneer haar First Nations moeder
bannock maakte in een grote pan en het deelde met mij. Wat een goede vriendelijk attente dame! 



Carrie en Marlene Emblau en ik gingen soms op verkenning of ik ging op bezoek, maar Carrie hielp 
haar moeder vaak met huishoudelijke taken en zorgde voor de jongere kinderen in haar familie.

Ik dacht dat ik vrij cool was toen ik eindelijk een kastanje bruine ribfluwelen bomberjas had om samen 
met mijn opgerolde jeans, witte bobby kousjes en penny loafers te dragen.

Er werden pennies bovenop de schoenen aangebracht als versiering.

Ik herinner me dat de jas was besteld uit de Eaton's catalogus voor $7,95 dat gaf voor mij alleen nog 
een meer.

Ik heb wat tijd doorgebracht met Geraldine Davidson, die ook in onze straat woonde, maar ze leek 
verlegen en was terughoudend in de escapades waar June en ik betrokken waren. Slimme meid!

Martha Street meisjes: Geraldine Davidson & Elizabeth Melnyk. Foto's door Wieke.
1.

Andere meisjes waar ik soms mee optrok waren Mary Campbell en Bernadine Blasetti, beide woonden
ze in Elizabeth Street waar de huizen een echte badkamer hadden.  Ik dacht altijd dat ze een beetje 
beter waren dan wij, maar in werkelijkheid waren ze erg leuk.  Ik ging soms samen met Elizabeth 
Melnyk naar huis; die woonde verder in Martha Street. Deze meisjes zaten allemaal in hetzelfde 
leerjaar op school.

Een plaats waar we als meisjes nooit naartoe gingen, was het hele mijnbouwcomplex. Ik geloof dat 
meisjes niet toegelaten waren in de buurt van de mijn operatie, maar soms liepen Ted, Clarence en 
hun vrienden naar de ingang van de mijn en het terrein rond de mijn schachten. Clarence herinnert 
zich dat hij op een keer vader in een van de karretjes zag zitten, toen die uit een tunnel werden 
getrokken. Het was op het eind van zijn werktijd.

Wij meisjes keken naar de brikettenfabriek van op een afstand maar gehoorzaamden de regels om 
niet in de buurt van de mijn tunnels en schachten te gaan.

Verrassend genoeg was de plaats waar onze vaders hun brood verdienden niet een plaats waar de 
meisjes waarmee ik omging, veel belangstelling voor hadden.

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.



De RAID OP DIEPPE: zinloos fiasco ? 
Behalve de 100ste  verjaardag van de Slag bij VIMY Ridge en PASSENDALE 
uit de 1ste Wereldoorlog, vond in 2017 ook de herdenking plaats van de 
75ste verjaardag van een memorabele maar  omstreden militaire actie uit 
de 2de Wereldoorlog: de RAID OP DIEPPE. Die werd grotendeels door  
Canadese stormtroepen uitgevoerd. Alleszins staat 19 augustus 1942 
genoteerd als één van de donkerste bladzijden uit de Canadese militaire  
geschiedenis. De verschrikkelijke balans bij de geallieerden: van de 6000  
ingezette strijdkrachten sneuvelden 1500 soldaten, waaronder 907 
Canadezen. Daarbovenop telde men nog eens 3000 gewonden of 
krijgsgevangenen (POW’s). Amper 500 manschappen bereikten na de 
mislukte aanval opnieuw de Britse kust.   

Voor het Canadese leger was 19 augustus 1942 zondermeer de bloedigste dag uit WO II.  De 
voornaamste reden van mislukking kwam voort uit het feit dat de Duitsers op de hoogte waren van de  
geplande aanval, waardoor het verrassingseffect wegviel.  

In de zomer van 1942 zagen de oorlogskansen er behoorlijk uit voor Nazi-Duitsland. Het Rode Leger 
was diep teruggedrongen op eigen bodem en de Wehrmacht stootte door richting Kaukasus. Vesting 
Europa hield stand. Het Noord-Afrikakorps van Rommel was succesvol, onder meer bij het beleg van 
Tobroek. Op de Atlantische Oceaan zorgden U-boten voor ware ravages.    

De in het nauw gedreven Stalin drong aan op een tweede westfront. President Roosevelt beloofde  
veldmaarschalk Molotov dat de geallieerden een offensief zouden ondernemen aan de Franse 
Westkust. Churchill stond sceptisch tegen zo’n initiatief. Een derde partij moest uitkomst bieden, 
namelijk de Canadese premier William MacKenzie King. Het argument  luidde dat de Canadese 
troepen sinds het begin van de oorlog nog geen ernstige bijdrage hadden geleverd. Het 
oppercommando besloot daarop tot een ‘operatie van beperkte omvang’, met vooral Canadese 
troepen, op de Franse kusten, met als doel de inname van de haven van Dieppe, iets ten noorden van 
Normandië. Lord Louis Mountbatten (de man die in 1979  door een bom op zijn boot om het leven 
werd gebracht door het IRA) voerde het opperbevel.  

De geplande aanval werd eerst Operatie RUTTER gedoopt en moest normaal plaatsvinden op 8 juli. 
Door slechte weersomstandigheden werd hij echter 
uitgesteld. Inmiddels hadden Duitse 
verkenningsvliegtuigen de geallieerde 
voorbereidselen op het eiland Wight ontdekt, zodat 
de Duitse verdedigingstroepen op de Franse 
Westkust extra op hun hoede waren. Beter weer en 
met een nieuwe naam zou operatie JUBILEE nu 
plaatsvinden op 19 augustus. De bedoeling was om 
maximaal schade aan te richten, de locatie in te 
nemen en vervolgens terug te trekken, de essentie 
van een ‘raid’.  Om 3 uur ’s nachts voeren 150 boten 

in 13 groepen naar de Franse kust. De aanval gebeurde in drie golven, over een afstand van 16 km. 
Eerst ten oosten en ten westen van de stad Dieppe, daarna centraal om via de dijk de stad in te 
nemen.  

Al meteen stuitten de geallieerde aanvallers op Duitse patrouilleboten, zodat reeds  op zee 
vuurgevechten losbarstten. Behalve een succesvolle doorbraak ten westen van de stad, waarbij 160 
commando’s de vijand uitschakelden en vervolgens weer inscheepten, was de rest van de operatie 
een complete ramp. De verdediging bleek in het voordeel: steile klippen links en rechts van de stad, 



hier en daar 4 m. hoge prikkeldraad, en op geregelde afstand bunkers met mitrailleurnesten. Op de 
zeedijk waren alle huizen verstevigd tot blockhauses met schietgaten. Dit deel van de fameuze 
Atlantikwall was zo goed als oninneembaar.  

Resultaat:  na amper 4 uur was het gevecht 
gestreden. Een ware hel, een bloedbad, met vele 
doden, jongens van vaak amper 17 à 18 jaar oud! 
Na puur martelaarschap gaf de helft van het Royal 
Regiment of Canada zich over.  

Het op één na belangrijkste luchtgevecht uit WO II 
had plaats tijdens deze raid en  boven de zee. 
Vooral aan geallieerde zijde waren de verliezen 
aanzienlijk. Men wilde de landingsvoertuigen op de 
aanvoerboten beschermen tegen de Luftwaffe 
maar slaagde daar maar matig in. De Royal Air 

Force verloor 106 vliegtuigen, de Canadese luchtmacht 13. Daarbij sneuvelden 62 piloten. 

Aan Duitse zijde waren er duidelijk minder verliezen: 1500 manschappen verdedigden de stad, 311 
soldaten kwamen om, 280 werden gewond, 48 vliegtuigen gingen verloren tijdens het luchtgevecht. 

 

Zinloos offensief ? 

Er is veel gedebatteerd over deze raid. Bij de voorbereiding ervan werden fouten gemaakt. De 
‘believers’ hebben altijd beweerd dat uit deze mislukte aanval lessen werden getrokken, die 2 jaar 
later van nut bleken bij D-Day. Maar de menselijke tol die hiervoor werd betaald, was in ieder geval 
bijzonder zwaar. Op het eind van de raid dropten de Canadezen strooibiljetten met Franse tekst over 
de stad Dieppe. Daarin beloofden zij dat zij de stad spoedig zouden komen bevrijden. De Canadezen 
hielden woord, want precies dat deden zij op 1 september 1944, voor Dieppe en de hele kustlijn 
errond. Daardoor kregen zij voor eeuwig, respect en liefde van de lokale bevolking.  

                                                                                *  *  * 

Als eerbetoon, uit de song ‘Brothers in Arms’ van de Britse rockgroep Dire Straits, 1985: 

These mist covered mountains                    Through those field of destrucion 

Are a home now for me                              Baptisms of fire  

But my home is the lowlands                       I’ve witnessed your suffering  

And always will be                                     As the batlle raged higher 

Someday you’ll return to                            And though they did hurt me so bad 

Your valleys and your farms                       In the fear and alarm 

And you’ll no longer burn to be                  You did not desert me  

Brothers in arms                                       My brothers in arms 

 

Marc Journée        



Vlaams gezin verloor zijn hart aan Canadese ranch: “Dit is 
buitenspelen XXL” 

     
 

                                                                                                              
Karolien Vandersmissen Zoon 
Cornelius, Christine en 
Hendrik Tytgat. 
REIZEN  
Het leven van Christine 
Remen en Hendrik Tytgat, 
een architectenkoppel uit 
Roeselare, nam de voorbije 
jaren een drastische 
wending. In januari 2015 
brachten ze voor het eerst 
een bezoek aan Canada. 
Tijdens die reis werden ze 
meteen halsoverkop verliefd 
op een ranch in de Chilcotin, 
een bergachtige regio in de 

westelijke provincie British Columbia. Twee weken later keerden ze naar België 
terug, met de eigendomspapieren op zak. Wij bezoeken hen op  
de plek waaraan ze hun hart verloren. 
In de zomer van 2016 openden Christine en Hendrik de deuren van de Elkin Creek 
Ranch. Op de guest ranch worden toeristen met open armen ontvangen. Het domein 
is perfect met de wagen bereikbaar, maar wie een spectaculaire entree wil maken, 
kan zich ook met een sportvliegtuigje laten invliegen. 
Het is een onvergetelijke vlucht over een magnifiek lappendeken van meren, bossen 
en valleien met melkgroene rivieren. De zware bosbranden van de voorbije zomer, 
de ergste die de provincie ooit heeft gekend, hebben hun sporen nagelaten. De 
groene natuur is doorweven met verkoolde, zwarte plekken. Hier en daar kringelt er 
nog een pluimpje rook op. 
Na een vlucht over de uitgestrekte plateaus doemen plots de Coast Mountains op, de 
besneeuwde bergketen parallel met de Canadese westkust. Het vliegtuigje neemt 
een duikvlucht en we zien de blokhutten van de Elkin Creek Ranch langs de 
privélandingsbaan liggen. 

Karolien Vandersmissen De 'main lodge' 
van het domein: hier bevindt zich de 
receptie, de bar en het restaurant. 
 
Grote speeltuin 
De Elkin Creek Ranch telt zeven luxueuze 
blokhutten met een knusse zithoek en 
telkens twee slaapkamers en twee 
badkamers. Voor grote groepen of families 
is er nog een grote blokhut met een ruime 
woonkamer, vijf kamers en vijf 
badkamers. In de main lodge, het 

hoofdgebouw, bevindt zich de receptie, het restaurant en de hippe, knusse bar. 



Je ziet meteen waarom het hier voor Christine en Hendrik liefde op het eerste 
gezicht was. Beboste heuvels flankeren het domein langs beide zijden en in het 
westen kijk je uit over de Coast 
Mountains. Dat aan het andere einde 
van de ranch ook nog eens een prachtig 
meer ligt, kan je van hier niet eens zien. 
“We hebben altijd gedroomd van een 
ranchleven,” vertelt Christine, “we zijn 
gefascineerd door de bergen en de 
natuur en voelen ons daar heel erg 
thuis. In Zwitserland dachten we: als 
het hier al zo mooi en groots is, wat 
moet het in Canada wel niet zijn?” 
 
               Karolien Vandersmissen Christine en Hendrik rijden al jaar en dag paard. 
 
Hendrik bekent dat hij bij het eerste bezoek aan de ranch meteen emotioneel werd: 
“We hadden nog niets gezien en het was direct bingo,” zegt hij. “We wisten niet dat 
er een meer lag. We wisten niet hoeveel gebouwen er waren, maar toch waren we 
overtuigd.” 
Pas bij hun terugkeer in april, samen met hun zoon en hun twee oudere dochters, 
ontdekten ze het volledige domein voor het eerst. Hendrik: “Het was net een grote 
speeltuin: kom eens kijken wat ik gevonden heb! Nog een huis! Nog een huis! 
Zadels! Een meer! Boten!”  
 

Karolien Vandersmissen Op het 
domein liggen zeven 
blokhutten met twee 
slaapkamers en twee 
badkamers. 
Cowboy Corneel 
Even later komt een groep 
gasten terug van een 
paardrijtocht onder begeleiding 
van zoon Cornelius. Hij is 21 en 
nog maar een jaar in Canada, 
maar al een échte cowboy, 
compleet met geruit hemd, 
cowboylaarzen met hielsporen 
en een cowboyhoed. Hij heeft 

de look, de walk en de talk: zijn Vlaams is doorspekt met Engelse woorden. 
Cornelius – Corneel of ‘Corndog’ voor de vrienden – volgt in Canada een opleiding 
ranching en werkte de eerste zes maanden van dit jaar op Gang Ranch, de grootste 
ranch van British Columbia. Op 
aanraden van de baas sneed hij zijn 
lange hippieharen af en veranderde 
hij radicaal in een cowboy, want dat 
is wat hij in de toekomst wil doen. 
 
Karolien Vandersmissen Cornelius en 
de merrie Stormy. 
 



 
Wat trekt hem zo hard aan in dat leven? “Alleen en vrij zijn,” vertelt Cornelius. “Je 
vertrekt om vijf uur ’s ochtends. Je loopt door het bos, zoekt je koeien en je bent de 
hele dag bezig, je kan doen wat je wilt. Maar het is ook hard. Kunnen afstijgen na 
zestien uur in het zadel is echt een zalig gevoel. In de winter zit je op de 
headquarters en zit je redelijk civilized: je hebt wifi, stromend water, elektriciteit en 
mensen rondom je. Maar in de zomer zit je in de bergen, zonder stromend water of 
elektriciteit en moet je voor je eigen eten en hout zorgen. Ik vind dat zalig.” 
“Gewoon cowboy zijn, dat wil ik doen tot ik 40 ben,” zegt hij. “Dat is wat de meeste 
cowboys doen. Als ze 40 worden, vinden ze ergens een vrouw en starten ze hun 
eigen boerderijtje.” Vrouwen die een leven met cowboy Corneel wel zien zitten, 
weten best waar ze aan beginnen: “Ik wil een echte cowgirl die meewerkt en haar 
handen wil vuilmaken.”  
21 uur: bedtijd 
De avond valt en Hendrik steekt het kampvuur aan. De gasten warmen zich aan het 
vuur en lessen de dorst met een paar frisse pintjes. De sfeer zit er goed in. 
“Het zijn lange dagen,” vertelt Christine, die een heerlijk avondmaal bereidt. Op de 
ranch neemt zij in de eerste plaats de zorg voor de gasten op zich, terwijl Hendrik 
zich voornamelijk bekommert om het boerderijwerk. “We staan om 6 uur op en ’s 
avonds zijn we echt doodop van de ganse dag buiten en bezig te zijn. Ook van de 
hoogte: we zitten hier op zo’n 1200 meter. We zijn normaal gezien nachtmensen, 
maar hier liggen er we er al om negen uur ’s avonds in,” zegt ze. 
De avond brengt een prachtige sterrenhemel en de gezonde, frisse berglucht en het 
hoogteverschil maken dat de gasten rond 21 uur inderdaad al allemaal onder de wol 
kruipen. 
GSM-bereik is er niet op de 250 hectare grote ranch en de eerste buren wonen twee 
kilometer verderop. De stad is meer dan twee uur rijden. In dit stukje aards paradijs 
kan je nog echt genieten van de rust en de stilte.  

 
Karolien Vandersmissen 
Het meer is ideaal voor 
watersportliefhebbers. 
Gezond boerenverstand 
Hoe maakt een 
architect zomaar de 
overgang naar het 
runnen van een ranch? 
“Het is geen rocket 
science,” vertelt 
Hendrik ’s ochtends 
terwijl hij de afwas 
doet. “Je moet een 
plantrekker zijn en wat 
verstand hebben van 
alles. Gezond 

boerenverstand, zoals ze zeggen. Op zo’n domein als dit moet je alles kunnen. Je 
bent elektricien, schrijnwerker, mecanicien,… er is niemand anders. En je moet dat 
graag doen. Dat is het Canada van hier.” 
“Het is zeker geen comfortabel leven zoals we dat in België kennen,” erkent 
Christine. “Boodschappen doen is een echte dagtrip: het is 2,5 uur rijden naar de 
stad en 2,5 uur terug. Het is fysiek heel hard werken, maar we vinden dat gewoon 
heel leuk. In België hadden we een totaal ander leven en soms heel erg stressvolle 



momenten. Maar de stress is hier anders: aangenamer en draaglijker, vinden we.”  
Rodeo 
Christine, Hendrik en Cornelius rijden al jaar en dag paard. Op Gang Ranch zette 
Cornelius zijn eerste stappen in het ‘bronc riding’. Paardenrodeo. En dat bewijst hij. 
Hij zadelt de paarden op en besluit om zelf op Stormy te rijden, een jonge merrie die 
al drie maanden niet meer bereden is. Onvervaard kruipt hij op het paard, dat 
meteen wild begint te bokken, maar de cowboy geeft niet af en blijft koelbloedig 
zitten tot Stormy uiteindelijk de strijd staakt. 

 
Te paard trekken we naar het meer: een oogverblindende plek omgeven door 
bergen en met alles voor de watersportliefhebbers. Van windsurfplanken, tot kano’s, 
kajaks, zeilbootjes en waterfietsen. Wie het liever wat rustiger aan doet, kan in de 
spa gebruik maken van fitnessruimte, sauna of de jacuzzi. “Ik heb twee 
Amsterdamse vrienden op bezoek gehad en die zeiden ‘het is hier buitenspelen XXL’. 

Dat vond ik zo passend, dat is 
het absoluut,” zegt Hendrik. 
 
Karolien Vandersmissen De 
spa- en fitnessruimte ligt 
vlakbij het meer. 
De eerste winter 
Christine en Hendrik verdelen 
momenteel nog hun tijd nog 
tussen België en Canada. “Ik 
werk van hieruit nog steeds als 
architect,” vertelt Hendrik. “Ik 
doe mijn job veel te graag om 
het volledig los te laten, maar 
het was toch tijd voor iets 
anders. Vooral nu de kinderen 

allemaal het huis uit zijn – Corneel woont hier wel, maar dat is niet meer zoals in 
België.” 
Dit jaar zullen ze voor het eerst de winter in Canada doorbrengen en die is streng: 
de temperaturen zakken tot -35 graden Celsius. Hendrik kijkt enorm uit naar zijn 
eerst Canadese winter: “Je leeft hier per definitie veel dichter bij de natuur. Je hebt 
de jachtigheid van de lente: je voelt de druk vanuit de natuur en je moet mee, er is 
vanalles te doen. De zomer is fantastisch, de herfst is onwaarschijnlijk en dan vraag 
ik me af: wat gaat die winter worden? Ik kijk daar echt naar uit.” Cornelius bracht 
wel al een winter op de ranch door. “Afschuwelijk koud, maar ook charmant, zegt 
hij. “Als je ’s ochtends in de winter je paard zadelt en vertrekt en dan komt de zon 
op. Dat is echt prachtig.” 
PRAKTISCH 
Logeren: Elkin Creek Ranch is open voor bezoekers van 1 juni tot eind september. 
Alle tarieven zijn inclusief drie maaltijden per dag. Per volwassene betaal je 190 
Canadese dollar (CAD) per nacht, voor kinderen van 7 tot 13 jaar tel je 150 CAD per 
nacht neer. Kinderen jonger dan 7 jaar slapen gratis op de kamer van de ouders. 
Daarnaast bieden Christine en Hendrik ook nog meerdaagse pakketten aan, al dan 
niet met dagelijkse paardrijtochten. 
8160 Nemaiah Valley Road, V0l 1X0 Nemaiah Valley, British Columbia, Canada   
www.elkincreekranch.com 
Vervoer: Een bezoek aan Elkin Creek Ranch combineer je het best met een roadtrip 
door British Columbia (BC). Dagelijks zijn er vanuit Amsterdam rechtstreekse 



vluchten naar Vancouver en Calgary, de meest populaire vertrekpunten voor een 
ontdekkingsreis door het westelijke deel van het land. 
Betalen: Je betaalt met Canadese dollar of kredietkaart. Momenteel staat de 
Canadese dollar vrij laag en daar kan je profijt uit halen: 1 CAD = 0,67 euro). 
Klimaat: De populairste periode om BC te bezoeken loopt van begin mei tot eind 
september. Fervente skiërs kunnen in de winter zeker ook hun hart ophalen in 
skigebieden als Banff, Whistler en Revelstoke. 
MUST SEES IN BRITISH COLUMBIA 
1. De Rocky Mountains vormen de grens tussen de provincies British Columbia en 
Alberta. Veel toeristen komen toe in Calgary (Alberta) en pikken daar de huurwagen 
op om via de ‘Rockies’ verder naar het westen te trekken. Halt houden in de 
bergdorpjes Jasper, Banff en Lake Louise is een must. 
2. Aandacht, wijnliefhebbers! De Okanagan is de zonovergoten wijnregio van 
Canada. Verkoeling vind je in de grote meren in de streek, die in de zomermaanden 
flink opwarmen. 
3. De Fraser-rivier vloeit van de Rockies westwaarts naar de kust. Doorheen de 
Fraser Canyon loopt een van de mooiste routes van het land, langs piepkleine 
pittoreske Wild Westachtige dorpjes als Ashcroft, Lytton en Lillooet. 
4. Vancouver is de grootste stad van BC. Deze multiculturele metropool grenst 
zowel aan de kust als aan de bergen en herbergt tal van boeiende musea, 
uitstekende restaurants en mooie parken. 
5. Voor de westkust ligt Vancouver Island. Het eiland, dat ongeveer even groot is 
als België, is een mekka voor foodies en natuurliefhebbers en de uitverkoren 
bestemming voor walvisspotters. Victoria, de hoofdstad van BC, is een prettig stadje 
in het zuiden van het eiland. 
 
Karolien Vandersmissen 09 december 2017  
Bron: HLN 
 

 
Hernieuwing lidgeld 2018 

 
Ingesloten vinden jullie een overschrijvingsformulier, het lidgeld 

voor 2018 blijft hetzelfde als voorgaande jaren. 
Gewoon lid 10.00 € steunend lid 15.00 €. 

(indien er bij jou geen inschrijvingsformulier inzit betekend dit dat 
je lidgeld voor 2018 reeds betaald is) 



                   West Coast Trail 
 De West Coast Trail is een 75 km lange route voor rugzaktoeristen 
langs de zuidwestelijke rand van Vancouver Island in British-Columbia, 
Canada. De Westkust van  Vancouver Island  is ook alom gekend als 
Graveyard of the Pacific ( Kerkhof van de Stille Oceaan ). Voor de kust 
zouden immers bijna vijfhonderd scheepswrakken liggen. Mist, verraderlijke 
rotsen, grillige golven, hevige stormen en gebrekkige navigatie vormden vroeger 
immers een ernstig gevaar voor de scheepvaart. De publieke verontwaardiging 
bij de scheepsramp van de SS Valencia in januari 1906  waarbij 125 van de 160 
passagiers en bemanningsleden om het leven kwamen, zette de Canadese 
regering ertoe aan  de Dominion Lifesaving Trail aan te leggen. Het pad werd 
aangelegd als ontsnappingsroute voor schipbreukelingen die anders onmogelijk 
heelhuids door  bossen en over bergen en kreken de bewoonde wereld konden 
bereiken. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Dominion Livesaving Trail 
eigenlijk overbodig en raakte deze route  in  verval. Intussen waren immers de 
navigatietechnieken enorm verbeterd  en  beschikten de reddingsdiensten op het 
vasteland  over gesofisticeerd materiaal zoals o.a. helikopters. In de jaren 60 van 
de twintigste eeuw raakten sommige leden van de Sierra  Club(1) opnieuw 
geïnteresseerd in het stappen van deze vroegere levens reddende tocht. Door  
toedoen van de club  werden op sommige moeilijke plaatsen met de bouw van 
ladders, bruggen en kabelbanen verbeteringen aangebracht. De clubleden  
begonnen ook intensief te lobbyen om de trail te erkennen als Nationaal Park. In 
1983 werd de upgrade voltooid en tien jaar later vormde de West Coast Trail , 
zoals de route nu genoemd wordt, samen met  de Broken Group Islands en  
Long Beach officieel een onderdeel van het Pacific Rim National  Park. 
 De West Coast Trail  loopt door het traditionele grondgebied van de 
Pacheedaht, Ditidaht en Huu-ay-aht-Indianen,  allen behorend tot de Nuu-
Chah-nulth First Nations, die  al meer dan 4000 jaar  in dit gebied wonen. 
Lang voor de blanken hier arriveerden bestonden reeds inheemse paden die de 
Indianen gebruikten  voor handel en reizen.  Parks Canada vraagt daarom de 
trekkers uit respect voor de oorspronkelijke bewoners de voorziene route niet te 
verlaten, wanneer ze door de First Nations Reservaten wandelen. 
 De West Coast Trail is geopend van 1 mei tot 30 september. De trail is 
buiten deze periode wel  toegankelijk, maar Parks Canada kan buiten het seizoen 
diensten als search and rescue ( zoeken en redden ) met helikopter of boot niet 
garanderen.  
 

(1) De Sierra Club is een Amerikaanse milieuorganisatie die op 28 mei 1892 in San 
Francisco ( Californië ) werd opgericht door de natuurvorser en -beschermer John 
Muir. De Sierra Club is een van de oudste, grootste en  meest	 invloedrijke 
milieuorganisaties voor gewone mensen.	 Tegenwoordig	 telt	 de	 club	 zo'n	 1,4	 miljoen	
leden.	Er	is	ook	een	Canadese	afdeling,	de	Sierra	Club	Canada. 



 
 

Wetenswaardigheden 

• Locatie:  Westkust van  Vancouver Island, British Columbia, Canada 
• Park: Pacific Rim National Park Reserve – West Coast Trail Unit 
• First Nations: Pacheedaht,  Ditidaht, and Huu-ay-aht 
• Afstand: 75 km 
• Duur: wie een rustige dag wil inlassen, opteert best voor 8 dagen   
• Moeilijkheidsgraad : zeer moeilijk begaanbaar terrain, zowel langs de kust 

als  in het regenwoud  (enkel geschikt voor ervaren trekkers) 
• Toegankelijk : van 1 mei tot 30 september 
• Vergunningen : verplicht 
• Toegangsgeld : 184.10 $ per person, inclusief tarief  voor overnachtingen, 

en reserveringskosten ( Gordon River Ferry en Nitinat Narrows Ferry ) 
• Huisdieren: verboden 
• Startplaatsen: Gordon River (Port Renfrew), Pachena Bay (Bamfield), of 

halfweg Nitinat Lake 
• Veerdiensten: twee  ( Gordon River en  Nitinat Narrows ) 
• Kabelbanen: vijf kreken (Camper, Cullite, Walbran, Carmanah en Klanawa) 
• Campings : 13 kampeerplaatsen  (waarvan 12 met waterbronnen, 

beerbestendige voedselkisten en composterende toiletten ) 
• Constructies: ladders, kabelbanen, hangbruggen en met planken verstevigde   

paden 
• Geologische kenmerken: rotsblokken aan de kust, vrijstaande rotsen in zee, 

klippen van zandsteen,  grotten,  landtongen en  door watererosie  ontstane 
kanalen 



• Fauna:  orka’s, bultrugwalvissen, zeehonden, zeeleeuwen, poema’s, zwarte 
beren, wolven, arenden, zeevogels, rivier- en zeeotters, slakken en 
getijdedieren 

• Weer : hevige regen, lage temperaturen,  felle winden,  vochtige mist, 
brandende zon   

• Gevaren : glibberige wortels, diepe modder, steile hellingen, hoge en ruwe 
golven, felle rukwinden, omver gevallen en rottende boomstammen, 
getijdeproblemen, mul zand, kiezelstenen, rotsblokken en rotsachtige 
kuststroken, bijna ontoegankelijke landtongen, moeilijk doorwaadbare 
rivieren  en kreken, tsunami’s, overstromingen, aardverschuivingen, kapotte 
ladders, bruggen en paden. 

• In geval van nood:   
o Parks Canada coördineert alle noodoproepen en veiligheidsprotocollen 
o Volg de instructies op het Evacuatieformulier dat je samen met  het WCT 

Overnight Use Permit ontvangen hebt 
o Bel 1-250-726-3604 ( 24 uur per dag bereikbaar )  
o Evacuatieplaatsen:  Thrasher Cove, Camper Bay, Cullite Cove, Walbran 

Creek,  Carmanah Lighthouse Station, Nitinat Narrows, Tsocowis Creek, 
Pachena Lighthouse Station 

o Vraag eventueel hulp aan het personeel van Parks Canada, de Indiaanse 
terreinopzichters, vuurtorenbewoners of veerbootoperatoren  

Dag 1: Van Gordon River naar Trasher Cove 

Samen met Mike en Lara  opteerden we ervoor om de trail in noordelijke 
richting te stappen met als startplaats Port Renfrew en als eindpunt Bamfield ( 
Pachena Bay). Omdat deze route wel niet voor iedereen geschikt is, verplicht 
Parks Canada elke trekker bij het begin van de trail, voor ons dus  in het Trail 
Center  van Port Renfrew, een anderhalf uur durende oriëntatiesessie bij te 
wonen. Trekkers worden dan geïnformeerd over de toestand van wegen en 
paden, de doorwaadbaarheid van rivieren en kreken en  de aanwezigheid van 
zwarte beren en/of poema’s. Naast  een min of meer nauwkeurige 
weersvoorspelling krijgt elke stapper  ook een onmisbare getijdenkaart  om bij 
eb  van de kustlijn gebruik te kunnen maken en om niet verrast te worden door 
een soms fel opkomende vloed. De Ranger waarschuwt voortdurend  om niet 
overhaast te werk te gaan en voldoende tijd te nemen voor het hele traject: 
vooreerst omwille van  de verraderlijke  gladheid van het terrein en ten tweede 
om voluit te genieten van het unieke landschap.  Planning, 
doorzettingsvermogen, kennis en ervaring met het buitenleven, voorzichtigheid, 
aandacht, veel vastberadenheid en een beetje geluk zijn immers nodig om de 
volledige 75 km  te stappen.  Met voedsel en  snacks voor acht dagen bovenop 
het andere kampeermateriaal  moest Rita 18 kg en ik 22 kg torsen: samen toch 
goed voor 40 kg rugzakgewicht. Als men in Port Renfrew vertrekt, begint men 



onmiddellijk  aan het zwaarste gedeelte van het hele traject. Een keuze waar 
achteraf bekeken uiteindelijk iedereen heel blij mee was.   

Een Indiaan bracht ons met 
zijn ferryboot over de 
Gordon rivier naar de 
zuidelijke startplaats. 
Onmiddellijk na de landing 
stond een  loodrechte 
ladder op het programma 
om bovenop de rotsen de 
eerste stappen te kunnen 
zetten van de 
geprogrammeerde 75 km. 
Het was de eerste 

kennismaking met de voor de West Coast Trail typische ladders en 
ladderstructuren. In totaal liggen er een tachtigtal verspreid over het hele traject. 
Eenmaal boven daalden  we na een aantal uren klimmen en stijgen over  bergen 
en rotsen  naar onze eerste kampplaats op zeeniveau: Trasher Cove.    

Dag 2: Van Trasher Cove naar Owen Point 

’s Anderendaags ’s morgens vertrokken we 
in Trasher Cove om 7.45 uur. Vanwege de 
vloed was het veiligheidshalve aangeraden 
om voor 13.00 uur  Owen Point te 
passeren. Maar wat een verrassing! De 
keien op het strand werden na een paar 
honderd meter zo groot als auto’s en soms 
zelfs zo hoog als huizen. Het regenachtige 
en mistige weer maakte de rotsen 
bovendien spekglad waardoor we erg 
voorzichtig moesten zijn en maar heel 
traag vooruit gingen. We namen daarom de 
beslissing geen risico’s te nemen en wild te 
kamperen juist voor het schitterende Owen 
Point en met zicht op de baai van Port San 
Juan. Een rustiek watervalletje   voorzag 
ons van het broodnodige drinkbaar water. 
Naar ons gevoel was Owen Point de 
mooiste en heel zeker de rustigste kampplaats van de hele route. Een kolonie 
zeehonden op het voor de kust gelegen  Owen Island zorgde voor aangenaam 
vertier door ’s avonds tussen het overvloedige  zeewier van het snel opkomende 
getij op visvangst te gaan. 



 

 

 

Dag 3 : Van Owen Point naar Cullite Creek 

Pas  toen het waterpeil meer dan 1,80 gedaald was,  konden we  onze tocht ’s 
anderendaags vroeg in de morgen verder zetten.  De prachtige spelonken van 
Owen Point, enkel toegankelijk bij eb, met de door de zee geërodeerde kamers 
en vensters die uitzien op de Stille Oceaan  zijn echt wondermooi.	 	 De 
spectaculaire kleuren zijn een weerspiegeling van de eeuwenlange minerale 
afzettingen van zowel de rots zelf als het zout uit de zee. 

 

 

Deel 2 van het reisverhaal in de volgende uitgave. 

André Van De Perre – Rita Lauwers            15 – 22 augustus 2016 



 
 
 

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

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

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

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

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

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

 
  NU INSCHRIJVEN – NU INSCHRIJVEN 

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

 
 

 
 
 

Zondag 25 maart 2018 
Daguitstap  Boeiend mijn erfgoed Genk. 

Genk verwent! Boeiend mijnerfgoed, ongerepte natuur, vernieuwende cultuur- en kunstprojecten, 
multicultureel smullen. De jongste stad van België heeft het allemaal. Voormiddag: vertrek om 8.00 

uur met luxe autocar aan het politiebureel te Beveren.  
Bezoek aan de Turkse moskee Sledderlo. Wij trekken onze schoenen uit en bezoeken de weidse 

gebedsruimte: 1200 m2 kleurrijk tapijt, een serene architectuur en een indrukwekkend 
spreekgestoelte  

Om 12.00 uur genieten wij van een heerlijke maaltijd Van 14 tot 18.00 uur: 
bezoek aan de C-mine van Winterslag  

bezoek aan de Vennestraat: een multiculturele wereld van Italië, Turkije en Griekenland. 
Bezoek aan het centrum van Genk met zijn indrukwekkende bibliotheek, het Botta gebouw enz. 

Wij sluiten af met een muzikale animatie. Om 18.00 uur vertrek autobus naar Beveren. Prijs: all in: 
bus, gidsen, inkomgelden, middagmaal, enz.    

Nu inschrijven: 45 € per persoon  
 

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

 
Ook een datum om te noteren in je agenda: 

Op 18 November 2018 zijn er feestelijkheden te Leke, de Gazette van Detroit zal dan haar 104de   
verjaardag vieren. Meer over deze in de volgende uitgave. 
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