Onmetelijk
Ontario
CANADA 2012

1

door André de Winkel

Inhoudsopgave

2 JULI : HET VERTREK ........................................................................................ 3
3 JULI : TORONTO................................................................................................. 5
4 JULI : HAMILTON .............................................................................................. 8
5 JULI : NIAGARA FALLS .................................................................................. 10
6 JULI : INDY CAR TORONTO .......................................................................... 13
7 JULI : OAKVILLE.............................................................................................. 15
8 JULI : TORONTO............................................................................................... 16
9 JULI : PORT PERRY ......................................................................................... 18
10 JULI : TORONTO ISLANDS .......................................................................... 20
11 JULI : CAMBRIDGE........................................................................................ 23
12 JULI : BRAMPTON.......................................................................................... 24
13 JULI : CASA LOMA......................................................................................... 26
14 JULI : GUELPH ................................................................................................ 28
15 JULI : FIFTH LINE .......................................................................................... 30
16 JULI : DE TERUGREIS ................................................................................... 31

Een speciaal woord van dank aan mijn vriend en persoonlijke eindredacteur:
Fred van Laere. Dankzij het redigeren van dit reisverhaal is het een beter
leesbaar verhaal geworden. Alle reisverhalen op adewinkel.nl vallen onder
zijn eindredactie.
2

2 juli : Het vertrek
Op twee juli vertrokken we; voor de tweede maal de grote plas over. Canada
deze keer, met Toronto als middelpunt van onze bestemming. De voorbereiding was niet minder dan onze reis naar New York maar deze keer waren er
andere formaliteiten nodig. Een extra aanvraag om toegelaten te worden is
voor Canada niet nodig maar aangezien we een auto gingen huren was een
internationaal rijbewijs wel noodzakelijk. Die konden we daags voor vertrek
gelukkig nog bij de ANWB aanschaffen.
Vliegen deden we in twee
delen. Eerst met een Boeing
767-300
naar
Montreal,
gevolgd door een nationale
vlucht naar Toronto. Het
eerste deel ging prima. Het
vliegen ging soepel en op tijd.
Eenmaal op het internationale
vliegveld
van
Montreal
aangekomen, was het een eitje
vergeleken met onze intocht
in Amerika destijds. Deze
keer werden we door de douane vriendelijk begroet; we konden onze bagage
ophalen en heel even een frisse neus halen. De aansluiting naar Toronto verliep wat moeizamer. We waren weliswaar op tijd maar een defecte Airbus
320 zorgde ervoor dat we meer dan een uur vertraging hadden. Er moest een
vervangend toestel gezocht worden en dat was blijkbaar niet een-twee-drie
geregeld. Een goed uur later
stonden we dan in Toronto
en konden we onze
huurauto ophalen. Hier
hadden we een klein gelukje: de kleine middenklasser
die we besteld hadden bleek
een flinke bak te zijn: een
Chrysler 300. Heel even
hebben we naar het bekende
addertje onder het Canadese
gras gezocht, maar die
konden we niet vinden.
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Rond zeven uur in de avond, onze klokken stonden inmiddels op Canadese
tijd, kwamen we aan in het Sheridan College Residence in Oakville. Deze
universiteit, die zijn studentenkamers in de zomer verhuurt aan toeristen, ligt
een kleine veertig kilometer ten westen van Toronto. Het was heel even zoeken naar de receptie maar eenmaal gevonden bleken we ook hier weer vriendelijk ontvangen te worden en was alles goed geregeld. De kamer voldeed, al
was de kitchenette totaal niet uitgerust en daarom een beetje onbruikbaar.
Geen bestek, potten of pannen of andere zaken die je in een minikeuken zou
verwachten. De magnetron en de koelkast (met vriesvak) waren wel praktisch. De twee aparte kamers met eenvoudige dubbele bedden waren sober
uitgerust. Een kapstok, een legkast, een tv en een bureau was alles wat er
behalve de bedden nog in stond. Voor de rest geen decoratie of tierelantijnen.
Maar voor deze vakantie voldeed het prima.
Na het uitpakken reden we nog een kort rondje door Oakville, op zoek naar
de dagelijkse benodigdheden. We kwamen erachter dat vanwege het tijdstip,
en een eerdere feestdag, de meeste winkels gesloten waren. Alleen een buurtwinkeltje, vlakbij het hotel, was nog open en deed goede zaken.
Vroeg in de avond, negen uur, lagen we allemaal gedoucht en wel op een
oor, bleek er een lekkage te zijn in onze douche. Tot tweemaal toe kregen we
bezoek van de "janitor", die op de gang een natte plek had gezien. Eerst werd
Ronny uit zijn bed gebeld en later moest Perry de deur open doen. Perry beantwoordde de
vragen kort en
bondig omdat
hij snel weer
zijn bed in
wilde.
Als
ouders hebben
we het van een
afstandje
glimlachend
gadegeslagen.
We zouden het
in de ochtend
verder bekijken.
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3 juli : Toronto
In de ontbijtzaal hadden we een valse start. Bianca had een hele bagel in het
tosti-apparaat gedaan, terwijl een notitie op het apparaat in chocoladeletters
aangaf, dat je het broodje dus eerst in tweeën moet doen. Een verstopte machine en een verbrande bagel als gevolg. Na een korte instructie door een
Canadese bezoeker ("everything sliced in the machine") hadden we het ontbijt maken onder de knie en konden we dan toch vertrekken. Terwijl wij weg
waren zou de conciërge proberen ons waterlek te repareren.
Eerst richting de kust van Lake Ontario, waar we ons waanden op een filmset. Aan het meer was het mistig. Toronto was weliswaar te zien maar daar
bleef het bij. We deden een kort wandelingetje door de haven en gingen vervolgens op zoek naar koffie. In Mimico vonden we een leuk tentje waar ze
lekkere koffie hadden. Bij deze keten (Tim Hortons) zouden we later in de
vakantie nog wel vaker komen. Zo volgden we de kustlijn, relaxed rijdend in
een veel te grote auto, richting de grote stad aan het meer. Af en toe stopten
we om de omgeving te bekijken. Soms zagen we de skyline van Toronto,
maar deze was telkens te vaag voor een mooi plaatje.

Op zoek naar een parkeerplaats hadden we net voor twaalf uur geluk met het
tarief. We konden nog voor twaalf dollar de hele dag parkeren maar de bordjes werden net aangepast naar twintig. We stonden op een steenworp afstand
van het Rogers Centre. Dit is de thuisbasis van de Blue Jays; de plaatselijke
honkbalclub. Toevallig speelden ze die avond de tweede wedstrijd in een set
van drie, tegen de Kansas City Royals. Aangezien we toch graag het stadion
wilden bezoeken was dit een uitgelezen kans. De wedstrijd zou pas om 7:07
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p.m. (vanwege de volksliederen) beginnen dus hadden we wel even tijd om
wat andere dingen te doen.
Toen we na de reservering terug liepen naar
de auto, om een paraplu en wat andere
dingen te pakken, kregen we de schrik van
ons leven. De auto was weliswaar op slot
maar de motor liep nog. Die had zo een
uurtje
brandstof
staan
wegbranden.
Blijkbaar zit er een knopje op de
afstandsbediening waarmee je die aan kan
zetten. We hadden een dag eerder ook al een
andere optie ontdekt: de auto claxonneert als
je hem afsluit. Blijkbaar doen meer auto's
dat in Canada en niemand kijkt er van op.
Na een hapje eten hebben we de CN Tower
bezocht. Deze immense toren hoef je
gelukkig niet te beklimmen; een snelle lift brengt je, met zicht op de stad, in
rap tempo naar 365 meter. Hier heb je een mooi uitzicht over de omgeving.
Er is een klein stukje glazen vloer waardoor je naar beneden kunt kijken.
Uiteraard een commercieel circus waar men
veel te veel geld voor vraagt, maar wat je toch
gezien moet hebben. Het uitzicht over de
regio is prachtig. Na nog wat omzwervingen
was het, om half zeven, tijd voor honkbal. Het
viel ons al op dat er niet veel publiek bij de
wedstrijd aanwezig was. Wij hadden mooie
plaatsen op de 100 meter lijn en tijd genoeg
om heel het stadion rond te lopen. Een
vriendelijke suppoost legde ons nog een en
ander uit. Hij was trots op zijn schoonzoon die
kampioen "skating" in het Limburgse Geleen
geworden was. Hij schaamde zich over de
prijs van een biertje in het stadion. Hij was al
eens in Nederland geweest en wist dat het ook
anders kon. Hier kost een blikje tien dollar.
Een zatte avond wordt hier een dure bedoening.
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En het moet gezegd: het is een prachtig stadion, waar ze ook zingende artiesten op laten treden. Het dak kan hier open en dicht. Voor deze dreigende
avond was het dicht. Na de eerste impressies werden de volksliederen gezongen. Hoewel het stadion niet vol zat,
was dit indrukwekkend. Daarna
begon de wedstrijd en dat was een
beetje een deceptie. Het publiek
werd door een stadionspeaker
wakker gehouden met allerlei
spelletjes, ondersteund door een
enorm videoscherm, dat tijdens het
spel de scores van iedereen liet zien. Alle bekende sociale media werden
gekoppeld aan sponsors en elke vijf minuten kon iemand wel iets winnen.
Het spel zelf blonk niet uit. Na een twintigtal minuten stond er eindelijk iemand op het eerste honk. Na een dik uur hadden we drie innings gezien,
waarbij de bezoekers 0-3 voor stonden. We hadden het wel gezien en hebben
de drie uur niet vol gemaakt. Achteraf kwamen we te weten dat de Blue Jays
toch "magnifiek" met 6-3 gewonnen hadden...

Bij terugkomst in het hotel bleek het herstel van het waterlek onmogelijk en
kregen we een andere kamer toegewezen; even verder op de gang. Verhuizen
ging vlot en al snel waren we het probleem vergeten.

7

4 juli : Hamilton
Het was al vroeg warm op deze, voor Amerikanen, feestelijke dag. Meer dan
een vermelding daarvan op het ochtendjournaal was alles. We reden op tijd
richting Hamilton om wat in de natuur te wandelen. Hamilton staat bekend
als hoofdstad van de watervallen. Niet zo groot in omvang als die in Niagara
Falls maar wel in aantal. Maar liefst honderdveertig zijn er rond deze stad.
Wij hebben er slechts een paar op het programma. Er is ook een wandeling
van zes kilometer met zes watervallen maar gezien de warmte, en het feit dat
we er geen goed schoeisel voor bij hebben, doet ons besluiten om er slechts
een paar uit te kiezen.
In Ancaster bekijken we
er een bij een oude
zaagmolen.
Deze
is
omgebouwd
tot
horecagelegenheid maar
vanwege het vroege uur
nog niet open. Daarna
zoeken we een koffiehuis
op in het dorp en vinden
weer een "Tim" waarna
we proviand inslaan voor de rest van de dag. De supermarkt die we langs de
hoofdweg vinden heeft een indrukwekkend assortiment en de jongens, volleerde vakkenvullers, vergapen zich aan de tentoongestelde waar. Hier steken
ze flink wat werk in en het resultaat mag er zijn.
Na deze korte uitstap vervolgen we de
route met nog twee mooie watervallen. De Tiffany en Sherman Falls zijn
beiden een paar meter hoog en breed.
Leuk om hier in de bossen te
wandelen maar eigenlijk is het te heet.
Terwijl we zoeken naar de vierde, in
Dundas, loopt de temperatuur op naar
zesendertig graden. Het zou later een
van de warmste dagen van het jaar blijken te zijn in een uitzonderlijke warme
zomer. We gooien het plan om en gaan op zoek naar een strand. Als we dat
ten noorden van Hamilton vinden dan blijkt het water te koud voor onze
mannen. Niemand zwemt, men is er alleen aan het pootjebaden. Het valt mee
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dat er prima voorzieningen zoals kleedhokjes en dergelijke zijn, maar het valt
tegen dat er geen terrasjes langs het water zijn. In Nederland hadden ze het
hele strand volgebouwd.
In de stad vinden we op een zogenoemde "Food Court" een verscheidenheid
aan eettentjes. Iedereen kan zelf uitzoeken wat hij lekker vind en we hervinden elkaar weer in het midden aan één van de vele tafeltjes. Daarna gaan we
nog even langs bij de Beer Store. We verbazen ons over de prijzen die ze hier
vragen. Een vriendelijke Canadees (een van de velen) wijst ons er op, dat
men dat hier doet, omdat het kan. En toch blijven de mensen massaal bier
kopen. Het is er
inderdaad druk.
De
prijzen
liggen drie tot
vier keer zo
hoog als bij
ons.
De
Canadees
adviseert een
Lakeport
Honey. Ik neem
een
six-pack
mee om te
proberen. Later
zou blijken dat
het een goede
keuze was.
De rest van de dag doen we niet veel meer dan een beetje rondrijden richting
het hotel. Af en toe stoppen we om een geocache te zoeken. Ook kijken we
naar de vele schitterende huizen die ze hier hebben. Tevens krijgen we een
blik op de nieuwbouw van de voornamelijk houten huizen. Wel hebben ze
allemaal een betonnen kelder, dat dan weer wel. Af en toe rijden we door een
achterbuurt en wanen we ons weer op de set van een oude Amerikaanse serie
of film.
We sluiten de dag af met een bezoek aan een grote Walmart. We gingen eerst
naar een filiaal van Metro, dat dag en nacht open zou zijn, maar voor de
tweede keer staan we aan een gesloten deur; internetproblemen deze keer.
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5 juli : Niagara Falls
Bij een vakantie in deze streek hoort zeker ook een bezoek aan de bekende
watervallen. Ze liggen ongeveer honderd kilometer ten zuidoosten van ons
hotel, op een uurtje rijden. Als we halverwege koffie gaan drinken bij "onze"
Tim Hortons krijgen we meteen van een vriendelijke dame de tip om te parkeren bij Marineland, een attractiepark. Hier vandaan vertrekt een zogenaamde "People Mover" richting de Falls.

In eerste instantie parkeren we bij het attractiepark, maar de parkeerplaats
voor de "Park and Ride" blijkt aan de andere kant van de weg te zijn. Voor
een redelijke prijs mogen we, in een dubbele bus wat meer een aanhangwagen is, mee tot aan de Falls. Daar aangekomen, is het eerste wat we zien, de
mist die om de opening van de enorme waterval heen hangt. Overal staan
mensen te fotograferen vanonder een paraplu of in een plastic overjas; alles
in uiteenlopende kleuren. Zij die geen bescherming nodig achten, lopen rond
met frisse natte koppen. De watervallen zien er krachtig uit en produceren,
behalve de nevel, ook nog eens een flinke herrie. Beneden aan de waterval
vaart een "Maid of the Mist" tegen de stroom in, ogenschijnlijk op dezelfde
plek, om zo de toeristen aan boord de kans te geven om alles zo goed mogelijk
te
kunnen
aanschouwen. We
lopen richting de
brug
die
naar
Amerika
leidt,
bekijken en fotograferen
ook
de
Amerikaanse
waterval en stappen
niet veel later op
een
bootje:
de
"Maid of the Mist
VII".
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Net als iedereen aan boord, krijgen ook wij een blauwe plastic regenjas en
trekken deze aan. In de zon is het er nogal warm in, maar aan boord, richting
de waterval is deze meer dan nuttig. Je blijft er droog door. Ook bij ons vecht
de schipper met de stroom voor plaatsbehoud, om ons een kans te geven om
alles zo goed mogelijk te kunnen zien. Niet helemaal mogelijk met die nevel.
Toch zien we veel en zijn onder de indruk van dit natuurgeweld. Als de boot
linksom draait, komt er een flinke plens water over het dek en is iedereen
kletsnat! We kunnen er alleen maar om lachen. Ook de mensen met hun dure
camera, die de gok namen om net op dat moment een foto te nemen. Zelf
houd ik hem ook niet helemaal droog maar gelukkig kon ik de grootste plens
ontwijken.

Tijd voor de lunch. We lopen bergop het dorpje binnen en vergapen ons aan
het “circus” dat in de lange straat richting het water staat opgesteld. Het lijkt
wel een kermis met allerlei speelpaleizen, spookhuizen, poppenmusea en
eettentjes. We komen bij een speelhal in Amerikaanse stijl met een bowlingbaan en restaurant waar je lekker kunt eten. Daarna lopen we nog even verder langs deze permanente kermis en kijken hoe families hier de dag van hun
leven hebben. De opwarming van de aarde en andere wereldse zaken zijn
hier ver weg. Veel winkeliers hebben de airco hoog staan, terwijl de deuren
wagenwijd open staan. Het geld stroomt op zo’n warme dag met bakken naar
buiten.
Nadat we nog een cache op onze naam gezet hebben, toch ook weer een tast11

baar bewijs dat we hier geweest zijn, liggen we, halverwege de stad en de
Falls, op een stukje gras langs de rivier. Als we even wat verpozen, krijgen
we via de sociale media te horen dat het thuis flink heeft geregend. Straten
staan weliswaar blank in onze wijk, maar in onze straat lijkt alles goed te zijn
gegaan. In dit soort gevallen is deze vooruitgang toch wel handig. Bij het
beginpunt
van
onze wandeling
drinken we nog
wat op het terras
en kijken over de
watervallen uit.
Af en toe krijgen
we een vleugje
nevel; iets waarvoor je in een
duur hotel, in een
warm land, alleen
maar op kan
hopen.
De terugreis kenmerkt zich door de opgave van een kleine puzzel. Welke
type brandstof gaat er eigenlijk in deze huurauto? De pompstations langs de
weg adverteren alleen met prijzen van diesel. Zo noemt men dat ook. Wel zo
duidelijk. Alleen op de papieren van de auto staat een dikke letter: G. Een
paar pompen hebben slechts één slang en een paar knoppen. Hier kan men
behalve diesel, ook benzine tanken. Ze noemen het Gasoline maar je zou
kunnen denken dat het ook rode diesel is. Eenmaal in het boekje gekeken
zien we, dat het toch benzine moet zijn. Er staan drie octaangetallen bij de
pomp, blijkbaar is volgens het boekje nummer 89 de beste, maar 87 kan ook.
Die tanken we dan ook en het blijkt een goede keus te zijn aangezien we
zonder problemen weer in het hotel aan komen.
In het hotel hebben ze blijkbaar ook een Tim Hortens. Mooi om even een
bakje koffie te scoren voor bij het avondeten. In de paar dagen dat we er zijn,
hebben we het patroon ontwikkeld om tussen de middag warm te eten en in
de avond gewoon brood te eten. Wel zo praktisch. Jammer genoeg heeft de
koffietent op de campus beperkte openingstijden. Voor vanavond waren we
op tijd en konden we er weer van genieten.
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6 juli : Indy Car Toronto
Dachten we dat het gisteren een van de warmste dagen sinds jaren zou zijn,
vandaag was het blijkbaar weer een record. Het is vroeg warm en het zou wel
eens tot 37 graden kunnen worden. Het ochtendjournaal spreekt van een gevoelstemperatuur van 42. Er zijn ook waarschuwingen voor de stad. Daar kan
het nog warmer worden.
We hadden in het honkbalstadion een Indy Car zien staan en waren daardoor
op de hoogte van de vrije training op het stratencircuit van Toronto. We zijn
er redelijk vroeg maar toch vallen de mussen al letterlijk van het dak. Het
circuit is tijdelijk aangelegd rond het "Exhibition Place" en in de grote hallen
staan prachtige dikke vrachtwagens en mooie glimmende raceauto's te wachten tot ze aan de beurt zijn. Blijkbaar hebben ze allemaal al een sessie achter
de rug en aan elke auto staat er wel iemand te sleutelen of te poetsen. Als het
tijd is voor een raceauto om zijn rondjes op het circuit te maken, worden ze
er naartoe gesleept door een golfkarretje. We kijken even naar een tafereel
waarbij iemand van een Ferrari team, de mooiste auto in de hal probeert weg
te slepen. Hij komt niet ver. De spanbandjes vliegen in het rond en hij is genoodzaakt zwaarder materieel in te zetten. De spanbanden die ik vroeger
voor mijn werk vaak gebruikt heb voldoen wel, maar de monteur weet blijkbaar niet hoe ze te gebruiken. Wederom vliegen de spanbanden in het rond.
Hij heeft ondertussen aardig wat publiek verzameld alvorens hij met de derde
poging wel de grote hal uit komt.

Na dit tafereel gaan we ook het circuit op om te kijken of we een mooi plekje
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kunnen bemachtigen. We lopen flink wat meters langs het circuit maar overal
waar we gaan staan, zien we eigenlijk niks. Op het rechte stuk komen ze te
snel voorbij en in de eerste bocht staat een VIP tribune waar we niet op mogen. Verder staan overal dubbele hekken opgesteld. Vast wel veilig maar je
ziet daardoor niet zo heel veel. We proberen ook heel even de zitplaatsen op
de hoofdtribune maar het zicht is daar niet veel beter en de hitte verzengend.
Het lijkt nu al op 37 graden. Heel even houden we dit uit, maar komen dan
tot de conclusie dat
het helemaal geen
pretje is om met deze
hitte op een race
circuit te staan.
Vroeg in de middag
halen we ergens een
lunch voor onderweg.
In Mimico, waar we
de eerste dag ook al
naar de skyline van Toronto stonden te kijken, zoeken we plekje onder de
bomen en kunnen we genieten van een lichte verkoeling. We gebruiken hier
ons lunchpakket en worden ondertussen door een gezin, misschien wel bewust, getrakteerd op vertier. Ik denk dat het afgekeurde circusartiesten zijn.
Als ze niet veel later hun kunstjes hebben laten zien, kunnen we dan in alle
rust genieten van de verkoeling, de natuur en het uitzicht op de stad. Op de
achtergrond horen we de raceauto's lichtjes zoemen als ware het bijen die
terugkeren naar hun nest. Heel af en toe komt het oudste lid van de circusfamilie al joggend over de rotsblokken voorbij. Hij wil er zeker van zijn dat
iedereen zijn six-pack kan zien.
De middag leent zich verder alleen nog maar tot wat relaxen in airco gekoelde ruimtes. De rit terug naar het hotel was een verademing. In het hotel is het
meer dan lekker en we kaarten tot etenstijd. Voor het avondeten vinden we
een Italiaans restaurant, waar we even wat anders dan de vettige Canadese
keuken kunnen proberen. Erg lekker, maar ook weer erg veel. We rijden nog
wat door nieuwbouwwijken en lopen nog even door een park, op zoek naar
een erg grote boom die ons een Geocache zou moeten laten zien maar die
hebben we niet meer gevonden. In het hotel kunnen de jongste van beide
generaties revanche nemen voor het eerder verloren kaartspel. Laat op de
avond is het nog steeds dik door de dertig graden.
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7 juli : Oakville
De kletterende regen wekt ons rond acht uur met tromgeroffel op het raam.
Als we de jaloezieën openen zien we donkere wolken zover het oog reikt. Dit
was weliswaar aangekondigd, en helemaal niet raar als het de dag er voor
bijna veertig graden is geweest. Plannen hadden we niet echt. Na het ontbijt
is het weer droog maar bewolkt. De temperatuur is meer dan 28 graden. We
kaarten de ochtend weg totdat tegen elf uur de zon weer gaat schijnen. We
halen de lunch in het hotel bij onze “Tim”. Het wordt een broodje “Chicken
Salad Honey Mustard”. Lekker!
Na de middag weer op pad maar dan in de buurt. Omdat we niet zeker weten
of de winkels op zondag ook open zijn halen we in ieder geval drinken bij de
Walmart. Daar aangekomen zien we op de deur dat ze elke dag open zijn tot
elf uur 's avonds. Ook op zondag. Laat men dat maar niet in Nederland horen.
In de buurt zoeken we nog een paar caches en gaan dan, via een bezoek aan
ons hotel, op zoek naar eten.
Onderweg naar Oakville zien we twee honkbalveldjes in een woonwijk. We
hebben er al meer gezien in deze vakantie maar nu daadwerkelijk bevolkt.
Twee Oakville teams spelen tegen andere dorpen. De ene groep is gemiddeld
een jaar of twaalf, de andere misschien tien. Het ziet er weer erg filmachtig
uit. Deze setting is compleet met coachende vaders en met eten leurende
moeders. De jeugd heeft nog niet het ego van betaalde spelers maar imiteert
wel de gebaren die we eerder deze week bij de Blue Jays gezien hebben. Bij
de jongste jeugd zitten er zelfs een aantal luidkeels zingende meiden op de
bank. Niet in van die pakjes maar wel met de teksten en melodie zoals je die
op TV vaak hoort. Het moet gezegd: hier zit veel meer spanning in dan de
trage wedstrijd in Toronto.
In de hoofdstraat van Oakville vinden we veel eetgelegenheden; de meeste
erg chic. We vinden iets van onze gading bij een shoarmatent die lekkere
schotels maakt. "The Works" laat niks aan de verbeelding over en is overheerlijk! Omdat het heerlijk weer is en om toch wat beweging in de vakantie
te hebben, lopen we de hoofdstraat op en neer en pikken onderweg weer een
cache mee. Perry heeft weer de ogen van een havik en vind hem onder aan
een wasbak bij een pleintje. De avond wordt afgerond met het bekijken van
het journaal, de sport en het inmiddels standaard spelletje kaarten. De stand
is ondertussen 3-3.
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8 juli : Toronto
Deze ochtend ben ik als enige vroeg op en zit als één van de eersten aan het
ontbijt. Om acht uur, Canadese tijd, start de Grand Prix van Silverstone en
die zenden ze gelukkig uit. Af en toe komt er reclame maar minder dan dat
we in Nederland gewend zijn. Het is een mooie race. Als deze bijna klaar is,
zijn de anderen ook wakker en gaan ook zij aan het ontbijt. We vertrekken
kort erna naar Toronto. We parkeren in de public parking, naast het oude
stadhuis. Als we bovengronds komen zien we een heleboel kunstenaars die in
partytenten hun kunsten vertonen. Bij de meesten zijn de kunstwerken ook te
koop. Het blijkt later de "Toronto Outdoor Art Exhibition" te heten. Naast
een heleboel, in onze ogen, rommel is er één kunstenaar die onze aandacht
trekt. Zijn werk bestaat uit samengestelde foto's van vervlogen en recente
tijden. Hier heeft de kunstenaar foto's van de jaren dertig en veertig samengevoegd met exact dezelfde locaties van nu. Prachtige combinaties zijn het.
Niet heel vreemd dat het er erg druk is. We komen later nog wel eens terug.

We lopen richting Eaton Center, een flink winkelcentrum, waar we even
rondkijken en af en toe wat leuks kopen. Het is ook hier uitverkoop en de
prijzen meer dan redelijk. Wel moeten we nog steeds wennen aan het omrekenen en het feit dat je overal de BTW (HST genaamd) nog bij op moet tellen. Met wat hoofdrekenen komen we een heel eind. Als we aan de andere
kant het enorme pand verlaten komen we op het theaterplein uit. Dat is gelegen op de kruising van Dundas en Yonge. Dit is het hart van "Downtown
Toronto". We kijken naar wat dansers die één of andere fitnessles geven
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maar veel animo is er niet voor. Een aantal andere straatartiesten vertonen
hier ook hun kunstjes. We lopen richting het noorden en komen uit bij de
grootste universiteit van de stad. Met een grote boog door wat achterbuurten
komen we weer op het theaterplein en drinken wat op het terras van het Hard
Rock Café. Als we weg willen gaan worden door een vriendelijke dame uit
Tilburg aangesproken om zeker naar het Art Gallery te gaan. Ze verblijft hier
een paar weken bij haar dochter, die hier niet ver vandaan woont. We volgen
haar advies op en vervolgen onze weg richting het westen op Dundas Street.
Het AGO, the Art Gallery of Ontario,
is een mooi en modern gebouw. We
nemen een kijkje binnen en zien dat ze
een tentoonstelling over Picasso hebben. Niet helemaal onze meug, maar
we
zijn
dan
ook
geen
kunstliefhebbers. Als onze kinderen
op school gelijksoortig werk als dat
van Picasso hadden ingeleverd, dan hadden ze voor tekenen zeker een onvoldoende gekregen. Gelukkig zijn er mensen die het wel kunnen waarderen.
Het is er nog redelijk druk. Als we weer richting het plein met de kunstenaars
lopen komen we langs een vreemd gebouw met flinke gekleurde pijlers in de
vorm van potloden. Dit is het "College of Art". Vreemd maar wel mooi, dat
dan weer wel.
Eenmaal weer op het plein met de kunstenaars aangekomen is er wat minder
publiek bij de fotokunstenaar. Zijn vrouw en assistent zijn deze keer aanwezig. Met name de assistent verteld hoe zo’n foto nu tot stand komt en ik luister aandachtig. Ik moet dit zeker ook eens proberen. Er zijn een aantal lastige
aspecten, voornamelijk in
de selectie van de oude foto.
De locatie moet nog bestaan, er moet op exacte
dezelfde locatie eenzelfde
foto worden genomen, om
vervolgens de beelden te
laten overvloeien tot één
samenhangend geheel. Dit
moet ik bij thuiskomst zeker
eens uitproberen.
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Voordat we huiswaarts gaan, eten we Teriyaki op het enorme Food Court van
het Eaton Center. Daar bespreken we een beetje de voorbije dag en komen
tot de conclusie dat Toronto geen wereldstad is. De stad mist een beetje de
allure zoals de hoofdsteden in Europa dat wel hebben. Er is wel wat historie
maar de oude gebouwen die we gezien hebben zijn vervallen en slecht onderhouden. Uitzonderingen daargelaten. Ook de standbeelden tonen een
troosteloze aanblik. Ik sprak eerder met de vrouw van de Canadese kunstenaar en die vertelde me dat dit kwam doordat men veel tijd en geld steekt in
het ontwikkelen van het stadshart en de wijken er omheen bewust vergeet.
Ondanks dat, hebben we een mooie wandeling door Toronto kunnen maken.
Onze voeten waren te moe om de Chinese wijk te bezoeken. Misschien later
nog. Een ander ding dat ons opviel is dat er in verhouding met andere grote
steden niet heel veel politie op de been is; althans die hebben we nagenoeg
niet opgemerkt. We voelden ons, ook in de wat minder welgestelde wijken,
veilig. Zwervers en bedelaars hebben we wel veel gezien. Misschien nog wel
meer dan in andere wereldsteden.

9 juli : Port Perry
We hadden eerst het plan opgevat om
vandaag de Toronto Islands te bezoeken
maar na het weerbericht van vandaag
lijkt ons dat geen goed plan. Men
spreekt van een regenachtige middag en
als je dan met een paraplu over een eiland wandelt, is de lol er gauw vanaf.
Dan maar plan B. We gaan naar Port
Perry. Deze stond op het lijstje van onze
jongste en wie hem kent, weet waarom.
Het is een flinke rit erheen. Van de bijna
110 kilometer is het laatste stuk snelweg
nog niet af. Daar gaat dan ook de meeste
tijd in zitten. Niet erg, want we rijden op
vakantie graag binnendoor. Met een
tussenstop voor koffie en een korte file,
doen we er dik twee uur over. Op de
keper beschouwd was dit nog vrij vlot.
Op de snelweg mag je maar honderd, op
18

de provinciale wegen overwegend zestig. Sommige stukken zijn, volgens de
borden, pas omgezet naar tachtig. In de dorpen mag je uiteraard maar vijftig.
In Port Perry aangekomen begint het te regenen en dat is misschien wel symbolisch. Behalve een hele kleine haven en wat winkeltjes is er niet veel te
doen. We lopen even kort langs het vieze meertje. De dode vissen drijven er
in rond, terwijl vissers op de kant de nog levende proberen binnen te hengelen. Als we in het stadje rondlopen, maken we uiteraard wat leuke kiekjes,
vooral voor Perry. Verder is er weinig te doen. We merken op dat dit stadje
dienst had kunnen doen als decor voor een sciencefiction film, waarbij de ene
helft van het stadje al gedood is door buitenaardse krachten en de andere
helft op de vlucht is geslagen. Dat laatste doen wij ook, richting Oshawa.
Onderweg zien we behalve veel rijkdom ook best wel wat armoede. In Oshawa is eigenlijk, op een korte uitstap in het centrum, een stop bij “Tim” en
een bezoekje aan de haven na, ook niet veel te beleven. Aangezien het al later
in de middag is, zoeken we in de buurt naar een ander item op de verlanglijst:
een echte truckstop. Hier in Canada rijden de meest mooie vrachtauto's in
uiteenlopende combinaties maar die kan je op de snelweg niet uitvoerig bekijken en fotograferen. Hier niet ver vandaan zou een truckstop zijn volgens
een lokale website maar als we daar aankomen, herinnert alleen een oud gebouwtje met een vervallen parkeerplaats dat deze niet meer bezocht wordt
door truckers. In Mississauga zou er ook één zijn en dus vestigen we onze
hoop daar maar op. Dit dorp ligt niet ver van ons hotel.
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Maar de reis erheen gaat niet vlot. We komen ver voor Toronto al in de file.
En ondanks de vele rijstroken, soms tien één kant op, staan ook wij aan te
schuiven. Ze hebben een “Express” wat de hoofdrijbaan is voor het doorgaande verkeer. Wij rijden voornamelijk op de "Collectors" waar alle afslagen aanzitten. Aan de ene kant zijn zoveel rijstroken een imposant gezicht,
aan de andere kant triest dat, een snelweg met de breedte van een voetbalveld, voor een stad van twee miljoen inwoners nog niet genoeg is. In de file
kan je wel de mooie trucks bekijken. In tegenovergestelde richting merken
we veel vrachtwagens op die twee opleggers trekken. Het valt ook op dat in
de file de o zo nette en vriendelijke Canadezen opeens veranderen in normale
mensen. Ze snijden elkaar af, gunnen elkaar geen plek en misbruiken de oprit
om weer vijftig meter te kunnen winnen. Na een klein half uur in de file nemen we een afrit voor het avondeten. Het blijkt niet genoeg om de avondspits
te vermijden. De volgende stop in Mississauga draait op de volgende teleurstelling uit. De beschreven truckstop bestaat hier ook niet meer. Hier is nu
een volgebouwd industrieterrein. Toch nog maar eens goed zoeken op internet. Die truckers moeten toch ergens koffie drinken. Deze avond is het lekker
om buiten nog een potje te kaarten. We moeten wel want onze kamer wordt
schoongemaakt. De stand is nu in het voordeel van de jongste van beider
generaties: 5-4.

10 juli : Toronto Islands
Verslapen! Eigenlijk kan dat niet op vakantie; als we tien minuten voordat de
ontbijtzaal sluit binnenkomen, is nagenoeg alles al op. Gelukkig hebben we
onze Tim nog op de campus en die is nog wel open. We nemen een "English
Muffin" wat neerkomt op een bagel met ham en ei. Ook krijgen we er een
gebakken aardappel bij. En koffie uiteraard.
Het wordt mooi weer; zonnig en zevenentwintig graden, en dan is het een
mooie dag om de Toronto
Islands te bezoeken. Dat
zijn een paar eilandjes voor
de kust van Toronto die met
bruggen
aan
elkaar
verbonden zijn. Vanaf de
Queens Quay Terminal
vertrekken
er
drie
veerboten, mooi verdeeld
over de eilanden. We nemen
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de eerste die vertrekt, naar Harlans Point; naast het kleine nationale vliegveld. Het is de enige veerboot waar ook auto's op kunnen. Als we weer aan
land gaan is het een flinke wandeling door een stadsparkachtige omgeving.
Soms kunnen we in de schaduw van de bomen lopen. Met bordjes op het gras
wordt je hier juist aangemoedigd om zeker op het gras te lopen:”Do walk on
the grass”. Als we op het bruisende "Centre Island" zijn aangekomen is het
weer tijd om te eten. Er zijn maar een paar cafés op het eiland en daarom is
het er druk. We hebben in ieder geval plek en het eten is meer dan prima!
Na de lunch (of was het ons diner?) nemen we een "Quadricycle" om het
oosten van het eiland te verkennen. Dat is een vierwielige fiets voor vier
personen. We fietsen helemaal naar het oostelijke puntje en terug. Dat is
bijna vier kilometer. We vinden onszelf flink dat we dat in een uur tijd afleggen. Daarom rusten we uit onder de bomen
in het park. De schaduw, gecombineerd met
een lichte bries, is heerlijk. Vanaf hier is het
leuk om mensen te kijken die ook op een
vierwieler de eilanden willen verkennen.
Sommigen komen niet ver en zijn binnen
tien minuten al weer terug. Om zes uur ‘s
avonds nemen we de boot terug. Dit doen
we vanaf het "Centre Island". Zodra we
weer op het vasteland zijn worden we door een straatkunstenaar getrakteerd
op "een kunstwerk in de maak". Met een flink aantal spuitbussen, krantenpapier en plastic deksels maakt hij in razend tempo een fraai schilderij van een
drietal tempels met planeten. Er komt geen penseel of kwast aan te pas. De
tientallen toeristen waar we net nog
de boot mee deelden, staan
ademloos te kijken naar het
schouwspel. Pas als het papier en de
deksels van het schilderij worden
afgehaald is pas duidelijk wat het
moet voorstellen. Onder applaus
toont hij het schilderij. Hij verkoopt
er echter geen één aan deze groep
toeschouwers. Voordat we weer in
de auto stappen, de avondspits in,
nemen we nog een ijsje bij de beste
ijssalon van de stad. Hier waren we
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vorige week ook, alleen hadden we toen behoefte aan Tim's koffie. Het moet
gezegd, het ijs is overheerlijk.

Onderweg naar huis rijden we eerst vijfentwintig kilometer noordelijker van
ons hotel. Daar, in Milton, zou ook een truckstop zijn en als we daar aankomen dan is dat gelukkig ook zo. Bij "the Fifth Wheel Truckstop" staan oude
en nieuwe vrachtwagens, rijen dik. Bij ons zouden heel wat mensen enthousiast zijn als zelfs maar de helft op een truckshow zou komen opdraven. Hier
staan onder andere Macks, Peterbilts en Freightliners. Ook Volvo's zie ik hier
staan. Als we bij een mooie Mack staan, raken we aan de praat met een Canadese trucker. Ik heb veel vragen voor hem maar na een kwartier praten was
het tijd dat hij naar het restaurant ging om te eten. Hij kon mooi vertellen
over de werktijden, de vrachtwagens zelf en de vete met de Amerikanen die
blijkbaar nog steeds bestaat. In het café kan men het goed met elkaar vinden
maar op de weg scheldt men
elkaar nog steeds uit via de CB,
die ze allemaal gebruiken. Ik
maak een flink aantal foto's van
uiteenlopende modellen trucks
en opleggers. Trucks zonder
neus, zoals we die hier in Europa kennen, heb ik hier nog niet
gezien. Maar waarom zou je
ook. Hier zijn de regels zo, dat
voor de chauffeur de ruimte
comfortabel uitvalt.
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11 juli : Cambridge
Deze ochtend maar de wekker gezet. Het is druk in het ontbijtzaaltje maar we
vinden toch nog een plekje. Het is al vroeg warm, vierentwintig graden, als
we richting Cambridge rijden. Hoewel het niet ver is, zestig kilometer, doe je
over de laatste vijfentwintig kilometer het langste. Dit komt mede door de
vele wegwerkzaamheden in deze streek. We krijgen korte omleidingen voor
de kiezen. Bij één zelfs een omleiding, in een omleiding.
We bezoeken eerst een vlindertuin; The Cambridge Butterfly Observatory.
Binnen is het druk met voornamelijk jonge schoolkinderen. We bekijken en
fotograferen een flink aantal vlinders. Ook andere insecten laat men zien.
Een aantal mag je zelfs in je handen houden, al wil niet iedereen dat. Toch
een vreemd gevoel als een grote wandelende tak over je hand heen kruipt. In
het bijbehorende café nemen we een lekker middagmaal. Daarna gaan we
onderweg naar het centrum van het stadje.

Als we daar aankomen dan zoeken we naar de "gebreide brug". In de reisbrochures staan foto's van een brug die men bekleedt met breiwerkjes. We vinden de brug wel maar deze is kaal. Blijkbaar versiert men hem in een andere
tijd. Als we rondlopen in dit kleine stadje merken we dat het aan het leeglopen is. Er staan veel huizen te koop en veel winkelpanden staan leeg. Op de
provinciale weg hierheen verbaasden we ons nog over de vele winkels die
hier langs de hoofdweg staan. In het centrum wordt men dat succes nu gewaar. Het is een vreemde aanblik.
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12 juli : Brampton
Er is een boerenmarkt in ons dorp en daar we gaan eerst een kijkje nemen.
Uiteindelijk blijkt het een kleine markt te zijn. Het valt een beetje tegen. Een
handjevol boeren trekt niet veel publiek. Wat opvalt, zijn de enorme prijzen
die men hier voor groenten, fruit, honing en andere zaken vraagt. Het nodigt
de burger niet uit om gezond te eten. Fastfood is hier veel goedkoper wat de
ongezonde etensstijl verklaart. Kwaliteit moet altijd betaald worden; ook hier
in Canada.

Het is altijd lastig om te bepalen wat nu leuk is om te bekijken. Zeker als
nagenoeg alles van onze lijst al afgevinkt is. Op internet waren nog wat dingen te vinden over de streek waar we nu heen gaan: Caledon. Ons eerste
doel, het Roberts schroevenmuseum, blijkt gesloten. Als we richting een
waterval rijden, Hilton Falls, dan komen we weer wat anders tegen. Een makelaar houdt open huis. Altijd leuk om te kijken hoe de gemiddelde Canadees
woont. We lopen achter een ouder echtpaar naar binnen. De dame die zich
als makelaar bekend maakt denkt dat we erbij horen en laat onze hele groep
binnen. Het is een vrijstaand huis, een semibungalow. Op de begane grond
bevindt zich een kamer met een verouderde open keuken. Als we daar doorheen gelopen zijn, vinden we een drietal kamers die iets kleiner zijn dan de
kamers die we thuis hebben. De badkamer heeft alles maar is gedateerd.
Maar dan! Er is nog een kelder met nog twee grote slaapkamers en een was-
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hok. Later vernemen we dat de Canadees liever een grote koele kelder heeft
dan een extra etage of een zolder. Dat zagen we bij andere bouwwerkzaamheden inderdaad ook. We verdwijnen weer even onopgemerkt als we gekomen zijn. Als we wegrijden zien we een paar verbaasde blikken. Die hebben
wij ook als we op de brochure een prijs van bijna vijf ton gezien hebben. Dat
is bijna vier ton in euro's; iets te veel in mijn ogen.
Verder richting het westen zien we een gokpaleis met een renbaan. Er staan
auto's dus er moet iets te doen zijn. Eenmaal binnen mogen we naar de training van het paardenrennen kijken. Het is een leuk gezicht, de paard en wagens achter een pick-up met mechanische zijarmen. Als ze op snelheid zijn
rijdt de auto met hoge snelheid weg, onderwijl zijn armen inklappend. En
dan staan we op de eerste rij voor een mooi plaatje. Zo bekijken we een aantal starts waarna we ons naar de waterval begeven. Daar komen we echter
niet. Een slimme boer heeft daar een mooi hek omheen gezet en vraagt daar
mijns inziens te veel geld per persoon voor. Een andere route naar de waterval blijkt er niet te zijn. Dan maar een wandeling door een iets verderop gelegen bos. We volgen een weggetje, langs een moerasachtig water, naar een
klein meer. Maar daar is, behalve de enorme hitte, niks. Na deze korte uitstap
gaan we door naar Brampton.
In brochures wordt de kazerne van de "Canadian Armoury" geroemd maar
als we daar aankomen, blijkt het museum niet veel te zijn. Dan maar even het
dorpje in waar we als eerste het Rose Theatre zien. Buiten hebben ze een
optreden van twee dames met harp en contrabas maar, gezien het mager aantal toeschouwers, hebben ze daar niet veel succes mee. En dat is niet vreemd
als men het optreden voortzet. Het klinkt verschrikkelijk. Dan maar gauw het
dorpje
even
rondlopen. Ook
hier is het een
saaie boel. Als
we ergens wat
willen eten zien
we nog net dat
een kok alle
gerechten van
het whiteboard
veegt en er
alleen pasta overblijft. Dat is wel erg vroeg op de middag. De rest van het
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dorp is een beetje uitgestorven. Ook hier groeien de winkels aan de rand van
de stad als kool en verdwijnt alle commercie uit het centrum. We volgen de
commercie en komen in een leuke tent buiten de stad waar het eten overheerlijk en betaalbaar is. De eigenaar (denken we) maakt een uitgebreid praatje
met ons en verteld dat hij op zijn vrije dag het liefst de hele dag op de bank
zou liggen. Hij maakt lange dagen.
‘s Avonds spreken we nog een paar lokale mensen op de campus. Ook zij
vertellen dat er in deze streek, behalve het handjevol toeristische attracties,
eigenlijk niet veel te beleven is. Hier werkt men veel en rust men graag uit op
zijn vrije dag. Ik kan me er iets bij voorstellen. De meeste werknemers die
we op de campus gezien hebben maken dagen van twaalf uur en zien we
nagenoeg elke dag. Een tijdelijke medebewoner die we spraken, vertelde ons
dat de Canadees hard werkt. Hij kon ons ook vertellen dat de regio OttawaMontreal veel leuker is voor een toerist. Het is volgens hem slechts vier uurtjes met de trein; maar dat lijkt me iets voor een volgende vakantie. De stand
in de kaartcompetitie is inmiddels weer gelijk: 8-8.

13 juli : Casa Loma
Na een rustige ochtend, gaan we
deze middag naar het laatste
item op onze lijst; het kasteel
van Toronto: The Casa Loma.
Het is vandaag weer erg warm;
er is een officiële hittegolf afgegeven voor Toronto dus kunnen
we beter zoveel mogelijk binnen
blijven. Dit kasteel op de heuvel
(in het Spaans dus Casa Loma)
vertelt veel over de stad. Aan
het einde van de negentiende
eeuw heeft een belangrijke industrieel ten noorden van de stad een mooi kasteel laten bouwen. Als we eerst naar een film kijken van foto's, authentieke
beelden en reconstructies, vertelt een voice-over ons in twintig minuten het
leven van Sir Henry Pellatt. Hij was een financier, industrieel en militair
waar de stad veel van zijn rijkdom aan te danken had. Hij bracht elektriciteit
naar de stad en was een weldoener. Dezelfde stad voerde hem ook naar de
armoede. Het is mooi dat men eerst een beeld van de man en zijn leven krijgt
zodat je meer van de tentoongestelde objecten in het kasteel begrijpt. Met
26

persoonlijke audioapparatuur kom je veel te weten. Het is een prachtig kasteel. Achteraf gezien, was het beter dat we dit op de eerste dag gedaan hadden.
Daarna trekken we weer de stad in. We rijden door Chinatown. Een levendige woonwijk dat de Chinezen omgetoverd hebben tot een soort permanente
straatmarkt. De wegen zijn dermate verstopt dat we het rustig vanuit de koele
auto kunnen bekijken. Lang in de warmte rondwandelen, lijkt ons overbodig.
In het centrum bezoeken we weer het Eaton Centre wat meer op het "EtenCentrum" begint te lijken. We eten er erg lekker Grieks. Daarna vergapen we
ons nog even aan de Apple Store op de derde verdieping. Er zijn bijna net
zoveel klanten als Apple medewerkers. Op mezelf na, zijn we Apple fans,
maar ook ik moet toegeven dat ze het hier mooi geregeld hebben.
Het laatste beetje cultuur van de dag vinden we in het stadhuis van Toronto.
Eerst bezoeken we het oude stadhuis wat een mooi oud pronkstuk is, midden
tussen de moderne bouwwerken. We mogen pas binnen als we door een bodyscanner gaan maar binnen is eigenlijk niets te beleven. Het gebouw doet
nu dienst als gerechtsgebouw en aangezien het al vrijdagmiddag vijf uur is, is
er nagenoeg geen kip meer te bekennen. Aan de muren op de begane grond
wordt nog een klein beetje over de historie van het oude stadhuis verteld.
Aan de overkant van de straat vinden we het nieuwe stadhuis. In de folders
staat een mooie kleurige foto van de centrale hal, maar als we die proberen te
vinden, dan blijkt het vandaag alleen in de witte uitvoering te vinden te zijn.
In de hal beneden staat een soort informatiebord waar de bewoners van de
stad informatie krijgen over de nieuwe projecten. Hier kan men ook feedback
geven. Verder zien we nog
een
paar
moderne
kunstwerken, waarvan één
grote naast de uitgang,
opgebouwd uit spijkers, de
meeste aandacht trekt. Ik vind
het
wel
wat
hebben.
Inmiddels is het al weer zes
uur geweest als we de stad
uitrijden. We komen redelijk
de avondspits door en kunnen alweer vroeg aan het kaarten. Het wordt 11-9.
De voorspelling is dat het vannacht een zwoele tweeëntwintig graden gaat
worden. Gelukkig hebben we airco. Geen overbodige luxe nu het zo warm is.
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14 juli : Guelph
Op de laatste zaterdag van de onze vakantie gaan we naar Guelph. De ochtend hebben we gebruikt om wat bij te komen van de vele trappetjes in het
kasteel. De voorsprong van de jongsten is helemaal weg en de oudsten nemen nu het voortouw: 11-15. Guelph is een stadje ruim zeventig kilometer
noordwest van Oakville. Het is alweer vroeg warm. Als we langs de kustweg
rijden is het erg druk richting de stranden. We vermijden een file en hebben
nagenoeg geen last meer van de strandzoekers. Als we in het kleine stadje
aankomen, zien we al van verre de grote kerk boven de huizen uitstijgen. Het
is er druk vanwege het Elora festival (muziek) en het kunstweekend. In de
vele tentjes hebben de lokale kunstenaars hun werken uitgestald. Niet alleen
foto's en verfschilderijen maar ook sieraden, keramiek enzovoorts. Een bonte
verzameling van, eh .. , verzamelingen. We zien bijvoorbeeld iemand die van
hout scheve kasten maakt, zowel in het groot als in het klein. Daar niet ver
vandaan staat iemand die peddels verkoopt. Dit zijn daadwerkelijk kunstwerken voor aan de muur, inclusief certificaat van echtheid. Hij staat er een uitleg bij te geven als ware het kunst. Een dame toont een verzameling van
zelfgebreide iPad truitjes. Uiteraard kan je ze ook kopen. Ze prijst ze aan met
de opmerking dat ze eenvoudig in de was kunnen.

In de "Old Quebec Street" eten we een heerlijke Thaise Wrap met kip en
mango. Een Chinese dame knoopt een praatje met ons aan en verteld dat ze
de eigenaresse van de zaak is. Tweeëndertig jaar geleden is ze naar Canada
gekomen en het gaat haar goed. Als we haar niet afkappen, beleefd uiteraard,
dan zou ze nu nog praten. Ze complimenteert ons met onze tweeling. Dat
hebben al meer mensen gedacht deze vakantie. We lopen hierna weer langs
de kunstenaars voordat we een rondje door het centrum maken. We nemen
een kijkje bij en in de mooie kerk. Er lopen meer mensen binnen. Blijkbaar
staat men op het punt om aan een dienst te beginnen. Die wachten we niet af.
De kerk staat zowel binnen als buiten in de steigers voor renovatie.
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We maken de ronde richting het centrum af met een bezoekje aan: “The
Dutch Toko”, een winkel met voornamelijk Nederlandse producten. De andere winkels zijn inmiddels gesloten maar buiten staat een dame de ramen te
lappen en volgt merkbaar ons gesprek. Kort erna hebben we een praatje met
haar en nemen we een kijkje in de winkel, die nog steeds open is. Het is
vreemd om hier nagenoeg alleen Nederlandse producten te zien, zo ver weg
van huis. Ook deze dame praat honderduit. We komen te weten dat ze meer
dan dertig jaar geleden vanuit Drenthe een Canadese ingenieur getrouwd is.

Ze heeft nog veel contact me haar familie in Nederland. Ze verteld dat hier
veel Hollandse winkels zijn en dat de vraag naar Nederlandse producten
groot is. In deze regio wonen relatief veel Nederlanders. Zelf vindt ze de
Hollandse pindakaas niet lekker meer. Ze is al helemaal gewend aan de Canadese smurrie. Als we het dorp bijna verlaten hebben nemen we nog een
kijkje bij de Speed River. Op de plaatjes
van de stadswebsite ziet hij er wild uit,
maar als wij gaan kijken dan is deze niet
wild meer. Vroeg in de avond komen we
weer terug bij het hotel. Als we later op de
avond de kaartcompetitie weer hervatten
wordt het 12-16. Morgen wordt onweer en
regen verwacht.
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15 juli : Fifth Line
Om acht uur heeft het nog niet geregend. Het is slechts bewolkt maar wel
drukkend warm. Als we bij het ontbijt naar de lokale nieuwszender kijken,
CP24, dan laten ze zien dat de regen en het onweer pas in de middag komt.
We hadden niet echt een plan dus rijden we zo maar wat in de buurt. We
vertrekken, zonder Perry, noordwaarts en zoeken daar naar een paar caches.
Dat lukt ten dele. We rijden een beetje langs een paar kleine plaatsjes en
komen zo in Fifth Line uit. Er is niks meer van over dan een ruïne. De cache
die hier moet liggen vinden we niet. Wel zien we hier ongerepte natuur. Op
een van de muren zien we een flinke bij in een gat wegkruipen. Deze was
zeker vier centimeter. Iets lager dan dit gat, zijn andere bijen bezig aan het
begin van een nieuwe honingraat. Er wordt dus toch nog gebouwd aan de
ruïne. De laatste keer dat we dat gezien hebben was tien jaar geleden in
Frankrijk. Toen in het dakraam van onze caravan.

In de dichtstbijzijnde supermarkt, nagenoeg alles is open op zondag, kijken
we nog even rond. Alleen een nieuw spel kaarten is nodig want het eerste is
al aardig versleten. Dan gaan we terug. De regen heeft zich nog niet laten
zien maar de bewolking is dreigend. We eten erg lekker in de pub tegenover
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de campus. Daarna houden we een beetje een rustdag. Met kaarten uiteraard.
De jongens vinden het ook een leuk spel en zijn als het ware al verslaafd.
Tijdens een pauze worden er koffie en hapjes gehaald. Daarna spelen we tot
laat in de avond. Het wordt uiteindelijk 20-14. De site van Air Canada wordt
nog even gecheckt; alles vertrekt op tijd, al staat er wel een waarschuwing
voor onweer bij. Die waarschuwing hebben we al voor woensdag gekregen
maar werd telkens met een dag uitgesteld. Vooralsnog heb ik er geen problemen mee, al kunnen de boompjes hier wel wat water gebruiken.

16 juli : de terugreis
De ochtend van de terugreis verloopt rustig. We maken de kaartcompetitie af
waarbij de eindstand beslist wordt in het voordeel van de oudsten: 20-15. De
mannen vonden het in ieder geval leuk om het te leren. In vijfendertig potjes
hebben ze zich deze zomer het spel in ieder geval eigen kunnen maken.
Daarna pakken we in. Dat is vrij vlot gebeurd waarna we ons afmelden bij de
receptie. Het hotel is leuk voor een paar dagen maar te matig voor een langer
verblijf. Dan rijden we binnendoor naar het vliegveld. In Streetsville, vijftien
kilometer ten westen van Pearson International Airport, maken we eerst de
auto schoon, vullen de tank voor de laatste keer en gaan we op zoek naar
eten. In een pub nemen we een stevig maal waarna het tijd is om richting het
vliegveld te gaan.
Het inleveren van de auto gaat razendsnel. Als we binnenrijden in de parkeergarage loopt één mannetje vlug rond de auto en scant een andere de barcode waar nagenoeg alle huurauto’s zichtbaar mee rond rijden. Hij zet direct
alle gegevens, die hij nodig heeft, in een handscanner en print een bonnetje
af. Er worden geen onregelmatigheden geconstateerd. Bij het kasteel had ik
de voorbumper geschaafd aan een losse trottoirband die als afscheiding diende. We hebben het vermoeden dat de schram er al zat, de mannen doen er
niet moeilijk over. In de grote terminal op het vliegveld proberen we aan de
grote incheckapparaten de vliegtickets af te drukken maar na het scannen van
het vierde paspoort slaat het apparaat op tilt en moeten we alsnog in de rij
gaan staan. Gelukkig gaat dit vlot en kunnen we meteen onze koffers inleveren. De reis van Toronto naar Montreal verloopt, op een half uur vertraging
bij de start na, voorspoedig. In Montreal is het slechts drie kwartier wachten
in de hal onder het genot van een laatste kopje Canadese koffie. Als we rond
half negen in de ochtend op Zaventem landen is het er regenachtig en slechts
vijftien graden. Dat is wel weer even wennen na de minimaal dubbele temperaturen van de afgelopen twee weken.
31

