Logboek vakantie West Canada 2013
Deze reis hebben wij geboekt in oktober 2012. Onze vrienden, Sepp en Sophie uit Oostenrijk, wilde graag een keer
een camperreis mee maken en hebben exact de dezelfde reis met een eigen camper geboekt. Zij reizen alleen via
München en Frankfurt naar Canada. Wij ontmoeten elkaar in Calgary.

Dag 1
Vertrekplaats
Tijdstip vertrek
Naam hotel

: Maandag 13 mei 2013
: Velserbroek, Nederland
: 9:30 uur vanaf huis
: Sandman Calgary Int. Airport

Reisverslag: 6 uur opgestaan en op ons gemak reis vaardig gemaakt. Manon, die ons weg brengt,
drinkt eerst nog een kop koffie mee. Half tien sluiten we de huisdeur. 25 minuten later nemen we
afscheid van Manon en gaan we de koffers afgeven in de hal van Schiphol. Ingecheckt hebben we al
eerder gedaan. Koffers zelf wegen en labelen is ook zo gebeurd en de douane maakt ook geen
probleem dus enkele minuten later zijn wij formeel het land uit. Kopen Canadees geld en koffie met
wat lekkers er bij. Lopen nog wat rond en gaan ons aanmelden met de boardingpas. Wij kunnen na
de security scan zo door lopen naar het vliegtuig. Zoeken onze plekken op en installeren ons. Wij
vertrekken wat later dan gepland maar halen dat zeker weer in. Over de vlucht zelf is weinig te
vertellen, wat eten, drinken en vooral films kijken en lezen. Een erg rustige vlucht. Kwart voor twee
landen we in Calgary. Na het uitstappen eerst eindeloze gangen door lopen voor we bij de controle,
koffers en douane komen. Op zich gaat alles vlot. Als wij de hal in lopen zien wij Sophie al een gat
in de lucht springen en Sepp staat te filmen. Een hartelijk welkom om de komende vijf weken samen
(in twee campers) door te brengen.
Aan één van de dames van de informatie vragen we waar we de shuttle naar het hotel kunnen
vinden. Deze dame sprak prima Nederlands ondanks dat zij al 53 jaar geleden uit Nederland is
vertrokken. Deze dame loopt met ons mee en wijst ons buiten op een hoteltelefoon. Ellie belt naar
ons hotel voor vervoer, het busje komt 20 minuten later. Eenmaal in het hotel krijgen wij beide een
kamer op de derde verdieping, wij een kamer met kingsize bed. Even bijkomen met thee en Ellie belt
met Cruise Canada, die aangeeft morgenochtend te bellen voor de ophaaltijd. Dan gaan we met
Sepp en Sophie even naar het zwembad en het restaurant kijken, daarna lopen we een stuk om het
hotel heen. Het hotel staat op een echt bedrijventerrein waar weinig te beleven valt. Er is veel wind
met wat zon. Terug bij hotel gaan we op het terras zitten en bestellen drinken (bier). Het is te fris om
buiten te eten en gaan naar binnen. Hier bestellen wij allemaal de caesar salade. Als dit op is gaan
wij naar de kamers en naar bed.

Dag 2
Van / Naar
Km stand bij vertrek
Naam camping

: Dinsdag 14 mei 2013
: Calgary naar Calgary
: 33052
: West Calgary Campground

Reisverslag: Na een rommelige slaapnacht staan wij om kwart over vijf op. Drinken thee en eten een
mee genomen ontbijtkoek. Gaan douchen en aankleden. Gaan dan beneden in de lobby kijken of
daar koffie staat. Dat is aanwezig en ook bananen en appels. Gaan nu terug naar kamer en bellen
naar Sepp en Sophie die net wakker zijn geworden. Gaan samen later beneden om koffie drinken.
Kwart over negen gaat Ellie weer (via de receptie) bellen naar Cruise Canada, wij kunnen om 12 uur
geholpen worden. Gaan weer een wandeling maken rondom het hotel wel in de zon maar met aardig
wat wind. Dan gaan we uitgebreid ontbijten in het restaurant. Zorgen er voor dat wij om 11 uur bij de
balie zijn om uit te checken. Vragen ook of er een taxi voor ons vieren besteld kan worden. Met deze
taxi rijden wij naar Cruise Canada, dit is niet ver (10 min). Eenmaal bij Cruise kunnen wij gelijk
geholpen worden. Papieren in vullen en je mag zelf de camper contoleren. Nadat wij de
opmerkingen hebben opgeschreven kunnen we vertrekken. Eerst propeen tanken (gastank was
leeg) en dan naar de Walmart. Het is erg druk op de weg maar komen veilig aan. Uitgebreid
boodschappen doen kost erg veel inspanning en worden dan ook moe. Ondertussen regent het
buiten behoorlijk! We kunnen niet alles kopen, maar gaan toch naar een camping. Zoeken een
“makkelijke” route uit die wij gaan volgen. Het is erg druk en vergt veel aandacht. De West Calgary
campground ligt net naast de Olympische wintersport baan. Krijgen twee plekken naast elkaar met
een mooi uitzicht. Eten een eenvoudig maal en gaan in- en opruimen! Gaan de lakens en de nieuwe
gekochte handdoeken wassen! Daarna het bed opmaken (is altijd een heel werk). Wij gaan naar bed
als de koffers zijn uitgepakt en alle spullen in de kastjes liggen.

Dag 3
Van / Naar
Naam camping

: Woensdag 15 mei 2013
: Calgary naar Banff
: Tunnel Mountain II
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Reisverslag: Na overleg hebben wij afgesproken niet meer naar downtown Calgary te gaan maar
vandaag naar Banff te gaan. Hebben nu de tijd om rustig aan te gaan doen. Er is een warme zon en
drinken buiten de koffie. Bij Sepp en Sophie werkt de douche niet. Zie dat de drukregelaar bij de
slang niet werkt. Drukregelaar er tussen uit gehaald (maar de douche kop lekt ook). Sepp gaat
nieuwe douchekop kopen. 11 uur gaan we op pad, op de weg 201 naar een Walmart in de NW hoek
van Calgary. Kopen nu weer uitgebreid, eten een boterham als we nog bij de Walmart staan. Zoeken
de weg 1A op en volgen die tot bij Canmore. Een leuke en soms smalle weg met weinig verkeer. Bij
Canmore vragen wij bij de info informatie over Banff en campgrounds en de dichts bijzijnde
tankstation (blijkt net om de hoek te zijn). Bij de ingang van het park kopen wij 2 senioren
jaarkaarten. Op de aanwijzingen uit de info rijden wij naar de Campground Tunnel Mountain. Hier
boeken wij voor 2 nachten. Ellie gaat koken en na het eten maken we samen met Sepp en Sophie
een rondje over de camping. Bij de bushalte krijgen we een folder van de chauffeur over de shuttle
bus naar en van Banff. Willen morgen naar beneden wandelen en met bus omhoog.

Dag 4
Van / Naar
Naam camping

: Donderdag 16 mei 2013
: Banff naar Banff
: Tunnel Mountian II

Reisverslag: Na het ontbijt lopen we naar het douchegebouw om te zien of het een beetje netjes is
en dat is zo! Gaan dan ook hier fijn douchen. Later horen wij van Sophie dat zij met koud water
heeft gedoucht, zij had niet begrepen dat de kraan doorgedraaid moest worden. We spreken af
omstreeks half elf de wandeling naar de Hoodoos te gaan maken. Het weer is redelijk zonnig, in de
verte dreigen wel donkere wolken. Een leuke wandeling met mooie uitzichten over de Bow River. In
de verte zien wij ook het grote Banff Hotel liggen. De Hoodoos zijn eigenlijk geen Hoodoos meer,
de grotere harde stenen liggen er niet meer op. Maar wel leuk om te zien. Na de wandeling
gebruiken we de lunch bij de RV (Recreational Verhicle = camper) om vervolgens, ondanks de
dreigende lucht naar Banff te wandelen. Wederom een mooie wandeling die hier en daar sterk daalt
en klimt. Lopen door het bos en kunnen af en toe de Bow Rivier zien. De trail is bijna 5 km. Aan het
einde doen we moeite om de waterval te zien en lopen door naar het centrum van Banff. Af en toe
wat spatjes regen gehad maar verder droog! In Banff bezoeken we het Banff Park Museum. Hier zijn
alle dieren te zien die hier voorkomen. Natuurlijk willen Sepp en Sophie in wat winkels kijken (wij
waren hier al eerder in 2003). Het is al erg laat geworden en wij zijn moe. Stellen voor om hier een
e
pizza te gaan eten. In een restaurant (op 1 verdieping) worden we aardig geholpen en krijgen we
een prima pizza! Moeten nu nog bijna 40 minuten op de bus naar de campground wachten en gaan
dan ook bij het postkantoor kijken om postzegels te kopen (is nog open om kwart voor zeven!). Op
ons gemak lopen we naar de bushalte om de bus van 19:20 uur naar de camping te nemen. Het is
inmiddels aardig zonnig geworden. Eenmaal op de camping vragen wij naar de mogelijkheid om te
reserveren voor Lake Louise of om hier te blijven. Hier nog een nacht blijven staan is niet mogelijk,
reserveren voor Lake Louise is ook niet mogelijk. Bij Lake Louise moet je vroeg komen (voor 11
uur) om een plaats te bemachtigen. Wij besluiten tot het laatste en spreken af om morgen om 9 uur
te vertrekken. In de RV koffie drinken.

Dag 5
Van / Naar
Naam camping

: Vrijdag 17 mei 2013
: Banff naar Lake Louise
: Lake Louise trailerpark

Reisverslag: Vandaag vroeg op staan en wij vertrekken nog voor 9 uur naar Lake Louise. Het is
prachtig weer en een mooie weg. Links en rechts van ons zijn bergen met sneeuw. Bij Lake Louise
is de campground snel gevonden en als wij er op rijden blijkt dat je hier zelf moet registreren.
Ondanks de verhalen van grote drukte zijn toch nog vele plaatsen vrij. Wij kiezen voor de plekken
13 en 14. Maken de papieren in orde en gaan betalen (met creditformulier in een envelop). Na de
koffie rijden we naar Lake Louise zelf (5 km) en parkeren onze RV’s bij de vele anderen. Lopen nu
eerst naar het water en zien dat het meer nog bevroren is. In de verte zien we grote sneeuwmassa’s
op de bergen liggen. Lopen een klein stukje maar besluiten eerst naar de RV terug te gaan en brood
te gaan eten zodat wij daarna alle tijd hebben om te wandelen naar Lake Agnes. Na de lunch gaan
we echt op pad, bergschoenen aan en antislip ringen mee. Bij het begin van het pad naar Lake
Agnes doen Ellie en Jan de anti slipringen onder schoenen. Er ligt veel sneeuw (en ijs) op het pad.
Het pad stijgt al vrij snel in een flinke mate. Sophie geeft aan dat dit voor haar te vermoeiend wordt
(stijl en glad), wij denken daar ook over en besluiten met Sophie terug te gaan. Sepp gaat wel vlot
naar boven en gaat alleen verder. Wij gaan met Sophie langs het Lake Louise lopen (en nog een
stukje verder), al met al ruim 5 km. Een erg leuke wandeling met mooie uitzichten over het meer. Als
wij weer bij het begin aankomen staat Sepp al te wachten na zijn tocht naar Lake Agnes. Onze
verhalen horend wil Sepp ook wel langs het meer lopen. Sophie en wij blijven op bank zitten, in de
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zon, naar mensen kijken, tot Sepp terug komt. Tegen half vijf gaan wij toch naar de RV’s en even
later komt Sepp ook aan snellen. Drinken bij de RV een beker thee en lezen wat (in de zon). Terug
op de campground gaan we verder met in de zon zitten en lezen. Het is toch wel veel drukker
geworden op de campground en na het avondeten maken wij samen een rondje over het terrein. Met
de koffie kijken wij samen naar de foto’s die wij met elkaar hebben genomen.

Dag 6
Van / Naar
Naam camping

: Zaterdag 18 mei 2013
: Lake Louise / Lake Louise
: Lake Louise trailer park

Reisverslag: Worden wakker met een blauwe lucht. Ontbijten en daarna douchen in doucheruimte
van de campground. De kwaliteit van deze ruimte is duidelijk minder dan in Banff! Op ons gemak
koffie drinken en inschrijven voor nog een nacht op deze campground. Omstreeks half elf
vertrekken wij naar het Yoho-park. Eerste stop is bij de spiraaltunnel nabij de Kickhorsepass. Wij
hebben het geluk dat er trein in aantocht is. Natuurlijk blijven wij wachten tot de trein aan twee
kanten van de spiraaltunnel te zien is! Het blijft een wonderlijk gezicht! Er komen helaas steeds
meer wolken, maar wij gaan op weg naar een afslag vanwaar een wandelpad naar HooDoo’s moet
lopen. Helaas blijkt, als wij daar aankomen, dat dit pad is afgesloten! Onverrichte zaken gaan wij
terug en rijden dan naar het Emerald Lake. Hier maken we een broodje klaar om deze onderweg op
te eten. Hoewel het bewolkt is, is het prima weer om te wandelen. Lopen om het meer tegen de
wijzers van de klok in. Het eerste en grootste deel van het pad is zeer vochtig, hier en daar met
sneeuw en ijs. Het duurt nog vrij lang voor wij een geschikte plaats vinden om ons broodje op te
eten. Het is een vrij vermoeiend deel van het pad. Bij de brug begint een breder en vlakker pad. Het
begint nu ook wat te druppelen, maar stopt wat later weer! Op zich is het een erg mooi gebied en
een fijne wandeling om het meer heen. Ellie wil nu ook met de RV gaan rijden en rijdt naar de
Naturel Bridge (en later naar de Campground bij Lake Louise en verder regelmatig in de vakantie).
Maken foto’s bij deze “bridge” en kijken ook naar alle mensen die met de bussen hier aan komen!
Terug in Lake Louise parkeren wij bij de winkels. Sepp gaat Cruise Canada bellen over de
verwarming (die naar nu blijkt) niet goed werkt. Na lang wachten komt er een onbevredigd antwoord
om weer eerst zelf wat te proberen. Na het avondeten gaan Ellie en Jan koffie drinken bij Sepp en
Sophie. Praten ook over de verwarming en Jan gaat wat zaken uit proberen. Het blijkt dat de nieuwe
elektronische thermostaat de verwarming en/of de airco inschakelt. Met verder uitproberen en
onderzoeken zet Jan de spanning van de Airco eraf (in een schakelkast) en de verwarming werkt
normaal. Sepp en Sophie kunnen vannacht de kachel gewoon aan laten staan!

Dag 7
Van / Naar
Naam camping

: Zondag 19 mei 2013 (Pinksteren)
: Lake Louise / LakeLouise
: Lake Louise Trailerpark

Reisverslag: Het is koud en bewolkt als we op staan. De kachel van Sepp en Sophie heeft goed
gewerkt! Half elf gaan we op pad, eerst tanken en dan de Ice Field Parkway op. De eerste stop is bij
de Crowfoot Glacier. De toppen van de bergen zitten helaas in de wolken. Dan een stop op het
viewpoint bij het Bow Lake. Het Bow Lake is nog geheel bevroren. Alle bergen zijn nog erg wit.
Vervolgens rijden wij naar het hotel/restaurant bij het Bow Lake en parkeren hier de RV’s. Gaan hier
proberen een stuk te wandelen. Ondanks dat hier, op veel plaatsen, de sneeuw nog op ongeveer
kniehoogte ligt kunnen we een stuk langs het meer lopen. Jan en de dames zakken wel een keer
diep in de sneeuw. Dan rijden we naar een parkeerplaats met uitzicht over het Bow Lake om de
lunch te gebruiken. Het gaat regenen en als de lunch is gebruikt overleggen wij met elkaar wat te
doen. Wij stellen voor om nu door te rijden naar Saskatchewan Crossing en wellicht op de terugreis
nog een aantal punten te bezoeken. Als we een stuk hebben gereden klaart het weer sterk op en
breekt de zon door de wolken. We stoppen nu wel bij de Mistaya Canyon. Een leuke wandeling naar
deze canyon en we gaan ook het pad op naar de belverdere en maken zo nog een mooi rondje door
het bos en hebben uitzicht op de River. Vanaf hier is het slechts een klein stukje naar
Saskatchewan Crossing en parkeren de RV’s en spreken af over een uur (half vijf) terug te gaan. Het
is een vrij dure souvenirs winkel, wij zijn snel uitgekeken en gaan buiten op onze stoeltjes in de zon
een ijsje eten. Het weer wordt steeds beter, vele bergtoppen komen uit de wolken. Als Sepp en
Sophie terug zijn rijden we (Ellie) op ons gemak terug richting Lake Louise. Stoppen even bij het
Waterfowl Lake om van dit zeer groene water te genieten. Uiteraard stoppen wij nu ook bij Peyto
Lake. Een deel van de parkeerplaats is sneeuwvrij gemaakt, maar het pad naar het uitzicht is nog
geheel bedekt met sneeuw. Dus moeten we circa 20 minuten door enkel hoog sneeuw ploeteren.
Maar de beloning is wel dat wij weer een prachtig uitzicht hebben over het Peyto Lake en wij zeer
ver over de Ice Field Pwy heen kunnen zien. Zitten nog even lekker in de zon en genieten van het
uitzicht. Dan weer terug door de sneeuw naar de parkeerplaats. Het is inmiddels dik over zessen
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geworden en spreken af onderweg in de zon te stoppen voor gebruiken van het avondeten. De
parkeerplaats bij de Crowfoot Glacier ligt nog volop in de zon en het uitzicht is schitterend dus hier
stoppen we. Ellie maakt voor ons eten klaar die wij buiten in de zon kunnen opeten. Als toetje een
kom yoghurt die wij ook buiten kunnen opeten. Sluiten af met koffie, uiteraard ook in de zon! Tegen
achten rijden wij het laatste stuk naar de camping. Op de camping is het tegen de verwachting in
toch nog vrij druk geworden. Helaas kunnen wij nu niet vlak bij elkaar staan, maar wij gaan wel
samen de betaling van het staangeld weg brengen. Terug in de RV zet Ellie koffie, Jan gaat aan het
verslag werken en foto’s voor de website voorbereiden.

Dag 8
Van / Naar
Naam camping

: Maandag 20 mei 2013
: Lake Louise naar Jasper
: Whistlers

Reisverslag: Vandaag op tijd opgestaan en vertrekken om halftien. Het is mooi weer! Vanaf Lake
Louise rijden wij in één keer door naar de parkeerplaats “Glacier Lake” welke net voorbij
Saskatchewan Crossing ligt. Hier drinken we eerst koffie en gaan dan wandelen, niet naar Glacier
Lake (te ver) maar tot de North Saskatchewan River. Een leuke wandeling door het bos en bij de
rivier een mooi uitzicht! Verder op de Ice Field Pwy stoppen wij af en toe om foto’s te nemen van de
mooie omgeving. Ook blijkt dat niet alle aangegeven wandel mogelijkheden “open” zijn,
waarschijnlijk is er nog te veel sneeuw. Bij de bij ons bekende Parker Ridge stoppen wij voor de
lunch. Zetten de stoeltjes uit en genieten tevens van de prachtige sneeuwhellingen. Kunnen zien
waar wij 10 jaar geleden hebben gewandeld bij 25 gr! Na de Sunwapta Pass komen we bij het Ice
Field Centre aan. Gaan even binnen kijken, maar buiten de winkel is er niets te zien (verbouwing).
Dus naar de parkeerplaats onder aan de Columbia Icefield. Hier vandaan is het nog een aardige klim
naar het begin van het Icefield (gletser). Het Icefield is wel afgezet om ongelukken te voorkomen.
Het is een machtig gezicht om deze enorme ijs en sneeuw massa te zien, terwijl deze gletsertong
ste
maar een 50 deel is van het totale ijsveld! De zon verdwijnt langzaam achter de wolken maar het
blijft droog!! Even verder op de Ice Field Pwy stoppen we bij de Tangle Falls. Een hele mooie
waterval, die in twee delen naar beneden valt. Natuurlijk nemen wij foto’s en Sepp klimt nog wat
verder omhoog. Voor vandaag stoppen wij alleen nog bij de Sunwapta Falls. Maken een kleine
wandeling langs de verschillende uitzichtpunten. Het blijft mooi wat de natuur maakt! Nu rijden wij
in één keer door naar het park campground Whistlers vlak voor Jasper. Kunnen twee plekken naast
elkaar krijgen. Na het avondeten maken wij een wandeling naar het douchegebouw, maar deze blijkt
ver weg te zijn (het is een enorme campground met ruim 700 plaatsen) en gaan dus terug. Koffie
drinken en wat kletsen.

Dag 9
Van / Naar
Naam camping

: Dinsdag 21 mei 2013
: Jasper /Jasper
: Whistlers

Reisverslag: Vandaag kalm aan gedaan, even over half elf rijden we, me een bedekte hemel, weg en
gaan eerst dumpen en water tanken. Rijden eerst naar Jasper, parkeren bij het station en lopen het
stadje in. Bij het postkantoor stopt Sophie alle kaarten in de bus. Bij de supermarkt halen wij de
benodigde boodschappen (duur!). Dan rijden wij 30 km terug richting Lake Louise en komen dan bij
de Athabasca Falls aan. Vlak voor de afslag naar deze Falls stond een auto van de parkwachter
langs de weg en Jan zag dat daar een zwarte beer aan het grazen was!
Op de parkeerplaats gaan we eerst lunchen, buiten op onze stoeltjes in de warme zon. Dan maken
wij een wandeling langs alle punten waar je deze waterval kan zien. Ook lopen wij naar beneden de
waterval en kijken uit over de Athabasca Rivier die naar de Noordelijke IJs zee loopt! Heel erg leuk
en mooi om te zien! Het is inmiddels steeds warmer geworden zonder dat de zon volop schijnt.
Na het bezoek aan de waterval rijden we richting Jasper en stoppen nu bij een kleine parkeerplaats
waar je kan wandelen naar de “Valley of Five Lakes”. We besluiten de kleine ronde te gaan lopen
(ca. 5 km) en gaan vlot op pad. Er zijn ook 2 schoolgroepen op pad gegaan, deze komen wij een
paar keer tegen. Het pad is flink rijzend en dalend maar erg leuk om te lopen. Er zijn veel eekhoorns
(althans daar lijken zij op) en 2 eekhoorns zitten elkaar na, buitelen over elkaar heen en laten een
hele vrij show zien midden op het pad. Wij zien inderdaad 5 meren, de een veel mooier dan de
ander. Bij één meer trekt Sepp zijn schoenen en sokken uit en gaat in het koude water lopen/staan.
Bij dit meer zien we ook een Ganzen familie met 5 of 6 jongen. Sepp loopt daar naar toe om dit te
filmen. Bij een ander meertje liggen twee roeiboten die gehuurd kunnen worden. Al met al zijn we
ruim 2 uur onderweg geweest. Het is half zes en we besluiten terug te gaan naar dezelfde
campground. Op de campground komen wij in de zelfde ronde te staan als gisteren. Ellie gaat
koken en na het avondeten werken aan het verslag en foto’s voor de website.
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Dag 10
Van / Naar
Naam camping

: Woensdag 22 mei 2013
: Jasper / Jasper
: Whistlers

Reisverslag: Een rustige start van de dag, vandaag wasdag. Dus wasgoed verzamelen en koffie
drinken. Het is aardig weer maar circa half elf rijden wij weg naar Jasper. Parkeren bij het station en
lopen het stadje in naar de wasserij annex internet café annex koffieshop. Het wasgoed gaat in de
machines, Jan gaat internetten, Sepp en Sophie gaan het stadje verkennen en Ellie past op de
machines en op Jan. Eindelijk kan Jan de foto’s op de website gaan zetten en kunnen we onze email gaan lezen. Tegen 12 uur is alles schoon en klaar en gaan we terug naar de RV. Rijden naar de
Maligne Canyon. Gaan deze canyon bekijken en lopen naar de onderste brug. Hier vandaan gaan
Ellie, Sophie en Jan terug naar de RV’s. Ellie en Jan om te lunchen. Sepp gaat nog een brug verder
wandelen waar hij gewaarschuwd wordt voor een beer. Sepp heeft de beer niet gezien. Na de lunch
gaan Ellie en Jan in de zon zitten lezen. Als Sepp terug is rijden wij richting Maligne Lake. Als we op
weg zijn zien we borden dat dit nog 37 km (en 37 km terug) is. Omdat het weer sterk aan het
veranderen is keren wij bij het Medicine Lake om en gaan naar de campground in Jasper. Op de
campground krijgen we weer andere plekken en staan kwart over vier op de plekken. Wij gaan
buiten zitten lezen met een kop thee. Na het avond eten drinken we gezamenlijk koffie. Tot slot gaat
Ellie ons bed opmaken en het wasgoed opruimen.

Dag 11
Van / Naar
Naam camping

: Donderdag 23 mei 2013
: Jasper naar Valemount (Brits Columbia)
: Valemount Pines Golf Course and RV Park

Reisverslag: Na vertrek vanaf de campground rijden wij eerst naar Jasper voor nog enkele
boodschappen en benzine. Dan draaien wij de Yellowhead Hwy op naar het westen. Een kleine
kilometer verder zien wij onze eerste beer in het gras eten zoeken. Naar de vormgeving gezien zou
dit een grizzly beer zijn. Natuurlijk nemen wij foto’s. Verder rijden wij in een rustig tempo door. Gaan
het Jasper National Park uit, rijden Brits Columbia binnen en tevens het Mount Robson park. Ook
moeten wij onze uurwerken één uur terug zetten (9 uur verschil met Nederland). Het is zeker niet
koud maar wel geheel bewolkt. Bij info van het Mount Robson park stoppen we en gaan hier
lunchen. Zetten de stoeltjes buiten en eten buiten een boterham in een zwak maar warm zonnetje.
Ellie en Jan gaan bij het visitorcenter informatie halen. Helaas zit de Mount Robson (de hoogste
berg van Canada, bijna 4000 m) met de top in wolken. Niet veel verder maken we weer stop bij de
Rearguard Falls. Een bijzondere waterval in de Fraser River omdat zelfs de sterkste zalmen hier niet
verder komen om de rivier op te gaan. Het is geen hoge waterval maar wel een zeer sterke stroming!
Indrukwekkend om te zien en te horen. Het laatste stuk naar Valemount is zo gereden en gaan naar
de campground op de golfbaan. Wij melden ons en kunnen zelf staan waar wij willen. Er staat
inmiddels een stevige wind. Sophie belt naar een kleindochter van haar tante die hier in de buurt
woont. Deze kleindochter is niet thuis en komt morgen om 3 uur terug. Dan gaan wij samen thee
drinken. Sepp gaat even naar Valemount lopen. Na het avondeten kijken wij gezamenlijk de foto’s
op de laptop van de afgelopen paar dagen. Nog wat lezen en naar bed.

Dag 12
Van / Naar
Naam camping

: Vrijdag 24 mei 2013
: Valemount / Valemount
: Rocky RV Park and Campground

Reisverslag: Worden wakker met constante regen. Gaan wel douchen in het huisje aan de overkant.
Tegen elven rijden wij van het terrein af en gaan naar het visitorcenter van Valemount. Hier
verzamelen we weer folders en vraagt Sophie (en Ellie) de weg naar de familie. De familie kennen zij
bij het center en geven de informatie. Ook vragen wij wandel mogelijkheden en krijgen die aan
gereikt. Rijden 2 km naar de opgeven parkeerplaats en gaan daar wandelen. Bergschoenen aan en
regenjas aan. Een mooie wandeling door bos en langs een groot moerasachtig gebied. Helaas heeft
het steeds geregend, niet hard maar wel constant! Zijn ruim 2 uur onderweg geweest. Terug bij de
parking eten we eerst een boterham. Rijden daarna naar de Zwitserse Bakery en het trein- en
stadsmuseum. Hoeven het museum niet te betalen (coupon) en krijgen zelfs een tasje aangeboden.
Leuk klein museum met de geschiedenis van de omgeving en ingerichte kamers uit vroegere tijden.
Na het museum bezoek (4 uur) rijden we langs de Rocky Campground, reserveren een plek en rijden
naar de familie (is even zoeken). Sepp en Sophie krijgen alvast een kleine rondleiding van de
kinderen. Ellie en Jan gaan naar hun plek op de campground en gaan lezen en thee drinken. Later
komen Sepp en Sophie ook terug en spreken we af om gezamenlijk aan de overzijde te gaan eten.
Besluiten naar restaurant Great Escape te gaan, een eenvoudig restaurant. Bestelling kost even wat
tijd omdat veel menu punten vertaald moeten worden voor Sophie en Sepp. Maar hetgeen wij
hebben besteld smaakt heel goed en is (natuurlijk) weer heel veel! Drinken koffie met koek in de RV
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van Sepp en Sophie. En gaan dan in onze RV lezen en verslag doen. Sepp en Sophie gaan lopend
op visite bij de familie en worden over twaalf uur met de auto terug gebracht.

Dag 13
Van / Naar
Naam camping

: Zaterdag 25 mei 2013
: Valemount naar Prince George
: Blue Cedars Campground

Reisverslag: Het heeft vannacht geregend en het sputtert nog een beetje als we opgestaan zijn.
Kwart over negen gaan we met Sepp en Sophie, in hun RV, mee naar de familie (onze RV laten we
op de campground staan). Worden hartelijk ontvangen en schuiven aan bij de ontbijt tafel. Mogen
ook nemen en krijgen natuurlijk koffie. Praten Duits, Engels en Nederlands door elkaar. Ook
Nederlands want een vriend van één van de jongens spreekt zeer goed Nederlands. Het is een
gezellig huis, de buitenkant is nog niet klaar maar binnen is het warm. De familie bekijkt en
bewonderd de RV uitgebreid. Nemen hartelijk afscheid en krijgen “hete” snoepjes mee voor
onderweg. Halen onze RV op en rijden dan naar de Zwitserse Bakery in Valemount. Het is er
druk,vele kunnen de weg vinden naar deze bijzondere bakkerij. Halen hier brood en lekkere
broodjes voor straks. Dan snel op pad, het is inmiddels ca. 12 uur geworden. Rijden verder over de
Yellowhead Hwy richting Prince George (ca. 270 km). Rijden door een wisselend landschap met af
en toe wat regen. Ongelofelijk veel bos en als wij McBride voorbij zijn wordt het stil op de hwy.
Onderweg eten wij onze lekkere broodjes op. Net voorbij de Slim Creek Rest Area is een
parkeerplaats gemaakt voor de trails naar The Ancient Forest (het oude bos). Jan had over dit
bijzondere bos gelezen in een folder die wij bij het Mount Robson visitorcenter hadden gekregen.
Hier staan Cederbomen van 1000 tot 2000 jaar oud! En een aantal bomen zijn wel 3 tot 4 meter in
doorsnede! Als we de parkeerplaats op rijden is er net een bui dus wachten wij even tot het nog
slechts licht regent en gaan dan op pad. Wij moeten meteen aardig omhoog en op moeilijk
begaanbare plekken zijn planken neer gelegd. Het is een machtig gezicht om bij deze enorme
bomen te staan. Veel bomen zijn weliswaar een keer afgeknapt of de stammen zijn er dik. Het wordt
inmiddels al helemaal droog (en de lucht wordt zelfs langzaam aan blauw). Natuurlijk nemen we
foto’s en zeker bij de Big Tree! We besluiten ook de andere trails te gaan lopen zoals naar de
waterval. Dit blijkt een aardig hoge waterval te zijn met woest stromend water. Al met al een mooie
en interessante wandeling. Bij de RV’s gaan we in de zon thee drinken en bijkomen van de
inspanningen. Inmiddels is het half zes geworden en moeten nog ruim 150 km naar Prince George
voor de campground. Besluiten halverwege op een Rest Area aan een snel stromende rivier ons
avondeten te gebruiken en daarna koffie te drinken. Het is een prachtige plek om al etend te
genieten van de omgeving. Tegen negen uur zijn we op de campground Blue Cedars in het westen
van Prince George. We drinken nog koffie, zetten de foto’s op de laptop en bekijken deze
gezamenlijk. Nog wat fris drinken en dan naar bed.

Dag 14
Van / Naar
Naam camping

: Zondag 26 mei 2013
: Prince George naar Houston
: Shady Rest RV Park

Reisverslag: Met het wakker worden is er regen! Doen op ons gemak de ochtendzaken en dan wordt
het droog. Na de koffie rijden wij naar de Walmart om uitgebreid boodschappen te halen voor de
komende dagen. Na een uurtje (half twaalf) zijn wij klaar en gaan dan alleen nog onze benzinetank
vullen. Dan op weg naar het westen op de Yellowhead Hwy. Het doel is vandaag Fort St. James.
Onderweg gestopt voor eten en drinken. Bij Vanderhoof zien we dat het Fort St. James pas per 1
juni open gaat en dus besluiten we om verder te rijden. Tijdens een stop met een ijsje bekijken we
de kaart en willen nu doorrijden tot Houston. We rijden door een wisselend landschap van bossen,
boerderijen, dorpjes en heuvels. Het verkeer is wat agressiever, snel inhalen en dergelijke. Half zes
rijden wij de campground op en melden ons aan. Maken een praatje en gaan met onze RV’s in de
zon staan. Stoeltjes uit en een beker thee om nog te genieten van de zon. Het is vrij stil op deze zeer
verzorgde campground! Tijdens het avondeten horen wij het onweer en later komt er een zeer
stevige bui. Na de regen nog een kleine wandeling door de omgeving gemaakt.

Dag 15
Van / Naar
Naam camping

: Maandag 27 mei 2013
: Houston naar Hazelton (Gitanmaax)
: Ksan Campground

Reisverslag: In de ochtend hebben we via Skype contact met de kleinkinderen. Om 11 uur rijden wij
van de camping af en het regent wat. Rijden weer langs de Yellowhead Hwy naar Hazelton met een
informatie stop en lunch stop in/nabij Smithers. Het is allang droog en de zon wil komen. Tegen
tweeën staan we in de zon bij het visitorcenter van Hazelton. Krijgen info over de campground, het
oude dorp en de totempalen. Rijden eerst naar Kispiox waar een 15 tal Totempalen staan en waar
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misschien mensen bezig zijn met een nieuwe totempaal te maken. De weg naar Kispiox is ca. 13 km
lang met drie smalle bruggen. Het wordt erg donker en als we de Totempalen staan te bewonderen
begint het te onweren en wat te regenen. Maar het weer wordt niet erger en trekt zelfs weg. Rijden
iets terug want er zijn 2 mannen aan het werk aan een nieuwe Totempaal. We worden aardig
ontvangen, de jongste man verteld over de symbolieken en het maken van de paal. Ook wie zijn
coach is geweest e.d. Wij mogen ook proberen in het Cedarhout te hakken. Erg interessant om te
horen en zien. Rijden terug naar Hazelton en gaan naar de campground waar we zelf een plek
mogen uitzoeken (het is er erg stil). Sluiten de RV aan en gaan betalen. Het is zonnig en warm weer
geworden. Het is inmiddels circa 4 uur en willen nog naar het Ksan Historical Village. Dit ligt bijna
tegen de campground aan. Blijkt dat de gebouwen al gesloten zijn, wel kunnen wij nu de gebouwen
gratis bekijken. Leuk om te zien, liggen in een prachtige omgeving. Terug op de camping gaan we
wat drinken en genieten van de omliggende bergen en de zeer snel stromende Skeena River. Sophie
nodigt ons uit om bij hun te komen eten. Na de gezamenlijke maaltijd zet Ellie koffie met daarbij een
muffin. Gaan een avondwandeling maken, het is nog steeds zonnig. Wandelen naar het oude deel
van Hazelton. De leuke oude gebouwen geven een indruk van vroegere tijden! Als we weer terug
zijn bij de RV’s is de zon achter de bergen gegaan. Sepp maakt een kampvuur en Ellie helpt hierbij.
Spreken met Duitse mede campers. Er komt een prachtige rode gloed achter de bergen en ook aan
de weerszijden een regenboog en wat later gaat het echt regenen en is het uit met de pret voor
vandaag.

Dag 16
Van / Naar
Naam camping

: Dinsdag 28 mei 2013
: Hazelton naarKitimat
: Radley Park Campground

Reisverslag: Het is zonnig als we opstaan, na de ochtend zaken rijden we om 9.30 uur weg van de
campground. Eerst tanken (bij ons meer dan 150 liter!) en dan op weg naar Terrace en Kitimat. Een
rustige rit met in begin veel zon en later wat sputters. Voor de koffie stop zien we een beer, het lukt
e
Ellie om snel een foto te maken. En na de koffie stop zien we een 2 zwarte beer aan de linkerkant
van de weg (maar geen foto). Bij het Lakense Lake houden we een stop voor de lunch (helaas
begint het te spetten anders hadden wij buiten kunnen lunchen). Niet veel later zijn we bij het
Kitimat visitorcenter (weer in de zon) om info te vragen en te krijgen. Rijden naar de (gemeentelijke)
campground aan de rivier. Vinden met enige moeite 2 plekken bij elkaar met elektra. Drinken wat en
gaan dan wandelen naar de Giant Spruce park aan de andere zijde van de rivier. Het is om te lopen
behoorlijk warm in de zon . Met de aanwijzingen van mevrouw van het visitorcenter vinden wij de
grootste Giant Spruce (spar) bomen. Deze bomen zijn zo’n 500 jaar oud en hebben een zeer
behoorlijke omvang en hoogte. Lopen op ons gemak weer terug en gaan aan de rivier (in de zon)
zitten lezen en een ijsje eten. Tegen half zeven, eten klaar maken en het gaat waaien en later
regenen.

Dag 17
Van / Naar
Naam camping

: Woensdag 29 mei 2013
: Kitimat naar Kitwanga
: Cassiar RV Park

Reisverslag: Vandaag is het de hele dag droog en vaak met een zonnetje en de middag temperatuur
is 20 tot 22 graden. Vanaf campground rijden wij naar het shoppingcenter van Kitimat en kopen hier
nog enige inkopen en ook proberen wij ansichtkaarten van Kitimat te kopen. Dit lukt niet en worden
naar het museum verwezen. Hier wordt maar één soort kaart verkocht met een Beer en Kitimat er
op. Dan rijden we naar het Coghlin park en fotograferen daar vandaan de zee arm die uit de Grote
Oceaan komt. Dan rijden we de 13 km lange weg naar Kitamaat op en bekijken hier het einde van de
zee arm. Het zoute water is hier goed te ruiken. Kijken ook bij de haven en uiteraard naar de mooie
omgeving. Inmiddels is het dik half twaalf geworden, we gaan nu richting Terrace. Bij het Onion
Lake houden we een lunch pauze. Met stoeltjes in de zon en een broodje op je schoot is het best uit
te houden. Na de lunch maken we met Sepp een wandeling naar een viewpoint. Een leuke
wandeling door het bos met aan het einde een view naar het Lakense Lake. Vanaf deze stop rijden
we in één keer door naar het begin van de Cassiar Hwy. Bij de Battle Hill in Kitwanga parkeren we
de RV’s en gaan de trappen af naar de Hill. Op deze Hill heeft in het verleden 5 Indianen huisjes
gestaan. Ook is hier gevochten tussen de Indianen groepen onderling. Mooi om zo’n stukje historie
te zien. De campground voor vandaag ligt om de hoek. Naar het blijkt wordt de Cassiar RV Park
gerund door een oorspronkelijke Nederlander uit Zutphen (50 jaar geleden). De man spreekt nog
goed Nederlands. Gaan op een heuvel staan en later komen er nog een paar RV’s bij. In de zon thee
drinken. In de zon gezamenlijk aan de houten tafels buiten eten en koffie drinken. De dames gaan,
na het avond eten wassen in de Laundry.
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Dag 18
Van / Naar
Naam camping

: Donderdag 30 mei 2013
: Kitwanga naar Stewart
: Bear River Campground

Reisverslag: Het heeft vannacht veel geregend. Het blijft praktisch hele dag wat regenen! Tegen half
elf rijden we de campground af en gaan de Cassiar Hwy (weg 37) op. Met een rustig tempo rijden wij
tot even over elfen en stoppen dan voor de koffie. Helaas moeten wij dit in de RV op drinken.
Vervolgens rijden wij tot bij de Bear Glacier, waar wij én van het uitzicht én van een broodje
genieten. Helaas is het bovendeel van de Bear Glacier in de wolken. Als wij in Stewart zijn
aangekomen blijkt het visitorcenter gesloten te zijn. Besluiten om samen met één RV naar Hyder in
Alaska te gaan. In Hyder blijkt de weg te zijn asfalteert! Wij rijden een rondje, nemen foto’s en gaan
weer naar Stewart. Zijn een beetje besluiteloos wat nu te doen. Er wordt voor morgen weer regen
verwacht. Maar aan de andere kant de weersverwachtingen van de afgelopen twee dagen klopte ook
niet! Blijven toch in Stewart en hopen morgen op droog weer. Gaan naar de Bear River
Campground. Checken onze e-mail en schrijven alle kaarten zodat deze morgen op de post kunnen.
Vandaag geen beer gezien!!

Dag 19
Van / Naar
Naam camping

: Vrijdag 31 mei 2013
: Stewart naar Iskut
: Mountain Shadow RV Park & Campground

Reisverslag: Het heeft de hele nacht geregend. Rijden na het ontbijt naar Stewart om te tanken en
wat boodschappen te halen. Als we na het tanken in Stewart lopen is het droog geworden en blijft
het verder de hele dag droog. Wel is het de hele dag zwaar bewolkt en donker weer. In Stewart
brengen we de ansicht kaarten naar het postkantoor, waar de kaarten gelijk worden gestempeld.
Aan de overzijde staat ook een RV van Cruise Canada en we vragen (3 mannen) wat er aan de hand
is. Blijkt dat de mannen niet naar de Alaska Hwy kunnen omdat er boven Dease Lake veel water
over de weg stroomt! Zij laten ons ook foto’s zien van deze overstromingen. Als we verder lopen
zien wij bij een hotel de mededeling hangen dat de Cassiar Hwy is afgesloten (80 km boven Dease
Lake). Morgenochtend is er een update van de informatie. In onze RV bespreken we wat wij moeten
gaan doen. Geheel omrijden is geen optie (ca. 3000 km!) en besluiten toch door te gaan op de
Cassiar Hwy en te hopen dat de weg over 1 of 2 dagen wordt vrij gegeven. Voor de zekerheid kopen
we nog wat extra eten in. Rijden vandaag tot Iskut met onderweg een stop voor koffie, lunch, thee
en avondeten! Onderweg zien we een beer met een jong en nemen natuurlijk foto’s. Wij zien wel
meer beren, maar die gaan snel de bosjes in of zijn te ver weg. Ook zijn er veel werk-wegen gemaakt
voor de houtkap, onze gedachte aan de mooie Cassier Hwy gaat hiermede wat verloren. Ca. 8 uur
zijn we op een mooi verzorgde campground. Drinken samen koffie en maken samen 2 dagen voor
de website klaar (plaatsen mag niet). Als wij om 11 uur gaan slapen is het buiten nog steeds licht.

Dag 20
Van / Naar
Naam camping

: Zaterdag 1 juni 2013
: Iskut
: Mountain Shadow RV Park & Campground

Reisverslag: Vandaag nemen wij een verplichte rustdag. Na de ochtend zaken bespreken we de
stand van zaken ten aanzien van de weg afsluiting door overstroming. Via de website DriveBC.ca
zien we dat geen tijdstip aangegeven kan worden wanneer de weg weer begaanbaar is. Verwacht
wordt 24 tot 48 uur. Volgende update is morgenochtend 9 uur. Wij besluiten hier te blijven, in elk
geval tot morgenochtend en gaan de campground beheerder betalen. Na de koffie gaan we
wandelen naar het Lake. Het is droog en af en toe blauwe lucht. Vanaf het meer gaan we het bos in,
een stijl en nauwelijks zichtbaar pad. Op een soort kleine hoogvlakte raken we het pad kwijt en
keren we terug naar het meer. Hier blijven we zitten en eten een broodje. Wat later gaan we terug
naar de RV en eten nog wat. Rest van de dag gaan we lezen, papieren op ruimen, nog een stukje
lopen naar de weg die er rustig bij ligt. Af en toe zijn er flinke buien. Op de omliggende bergen is er
wat verse sneeuw gevallen. Tegen zessen komt de beheerder langs om te melden dat de weg is
open gegaan!! ’s Avonds maken we samen plannen voor morgen en kijken we de genomen foto’s.

Dag 21
Van / Naar
Naam camping

: Zondag 2 juni 2013
: Watson Lake (Yukon)
: Downtown R.V. Park

Reisverslag: Gaan vandaag ongeveer om 9 uur op pad. Rijden rustig aan. Bij het ons bekende
mooie, nog bevroren Gnass Lake drinken we koffie. Wat later zien wij elanden. We zien steeds meer
dat de beken erg wild zijn en er staan gedeeltes van weides onder water. Waar de weg was
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afgesloten staat een verkeersregelaar die ons door het midden van de weg en door een diepe plas
laat rijden. Hier was de weg over enkele honderden meters onder water en wel meer dan 75 cm diep.
Ons brood eten we op een rest area langs een oud gedeelte van de weg. Om ons heen staan
prachtige besneeuwde bergen. Een uurtje lekker in de zon gezeten. Later zien we eindelijk weer een
beer die snel weg is. Even later weer een beer die snel een helling op rent! Het laatste deel van de
Cassiar Hwy is vrij “saai” te noemen, veel bossen en weinig te zien. Zeer groot deel is echter ook
door brand getroffen zodat je alleen kale boomstammen ziet. Tenslotte 22 km over de Alaska Hwy
naar Watson Lake. We rijden naar de campground en worden leuk ontvangen en plaatsen de RV’s.
Na het avondeten lopen we naar de Sign post (met zo’n 70.000 borden). Hier vinden wij vrij snel
onze koekenpan uit 2009! Het blijft erg leuk om zoveel borden te zien! Terug in de RV drinken we
samen koffie. Sepp gaat van de bodem van het koffieblik een aandenken maken.

Dag 22
Van / Naar
Naam camping

: Maandag 3 juni 2013
: Watson Lake naar Mile 533 on Alaska Hwy
: Coal River Lodge & RV

Reisverslag: Er is vandaag een stralende blauwe lucht! Echt korte broeken weer. Na het ontbijt doet
Ellie de was in de automaat en drinken buiten in de zon 2x koffie. Even over half elf rijden we naar
het Visitorcenter. Hier vragen we eerst spijkers en een hamer en gaan vervolgens het bordje
ophangen wat Sepp heeft gemaakt. Sepp en Sophie willen dit graag doen op onze paal, bovenaan is
nog een plaatsje vrij! Sepp tilt Sophie op om het bordje vast te spijkeren! Als we de hamer terug
brengen krijgen wij nadere info over de mogelijkheden langs de Alaska Hwy. Ook gaan wij samen
de film kijken over het maken van de Alaska Hwy. Voor de deur van het visitorcenter bespreken we
wat nu te doen. Besluiten eerst nog enige boodschappen te halen, benzinetank vol te tanken en
propeen te kopen. Daarna rijden we, om een broodje te eten, naar een nabijgelegen recreatiepark.
Lekker in de zon en zien dat dit een mooi park is. Half twee starten we aan het vervolg langs de
Alaska Hwy naar een campground op ongeveer 150 km vanaf Watson Lake ligt. Hier is de Alska
Hwy een mooie brede weg in een rustig glooiend landschap. Onderweg zien we een aantal beren
(zwart, bruin) en bizons. Ook zien we de wild en zeer hoog staande Liard River. We stoppen voor
een uitzicht naar deze River met ijsje. Wat verder is een rest area van waar je naar de Whirpool
Canyon kan lopen. Omdat het water in de River zo hoog staat, is het water erg wild. In deze
draaihoek van de rivier zie je de boomstammen snel draaien en terug geslagen worden. Wij pakken
onze stoeltjes en blijven een tijdje zitten kijken naar dit schouwspel. Ca. 5 uur rijden we naar de 10
km verderop gelegen campground. Eenvoudig maar wel met E, W en S. Het is behoorlijk warm in de
zon. Het avondmaal gebruiken we gezamenlijk aan de campground tafel. Daarna een rondje in de
omgeving, naar de brug waarvan de pijlers onder water staan en via een groot “grasveld” en een
stukje bos naar de rivier (die zo hoog staat dat het pad de laatste 50 meter blank staat). Koffie
drinken in de avond zon.

Dag 23
Van / Naar
Naam camping

: Dinsdag 4 juni 2013
: Mile 533 on Alaska Hwy naar Muncho Lake
: MacDonald in het Provincial Park

Reisverslag: We staan met mooi weer op en dat zo de hele dag, zon en wolken. Rijden verder op de
Alalska Hwy naar het zuiden. Onderweg zien we weer beren en bizons. Met enige moeite zien we het
weggetje naar de Smith River Falls. Een zeer smal pad, er komt een auto uit die ons vertelde over de
vele diepe kuilen en overhangende takken, niet inrijden dus. Jan zoekt een plek om te parkeren, wat
iets verder op kan. Na onze bergschoenen te hebben aangetrokken (en koffie met appelgebak) gaan
we lopen, circa 2 km. Na een half uurtje door het bos te hebben gelopen (geen beren gezien) staan
we op een uitzichtpunt vanwaar de waterval te zien. Door de grote hoeveelheid water is het een
flinke waterval. We nemen foto’s en keren terug naar de RV. Tegen 12 uur rijden we verder naar
Liard River Hotsprings. Na het betalen van de Day Use fee kunnen we de RV’s parkeren. We gaan
eerst wat eten en lopen dan over de boardwalk naar de Hotspring om het een en ander te bekijken.
Het is geen zwembad maar een natuurlijke omgeving met grind in het water en langs één kant een
houten balustrade. Ook zijn er omkleedruimtes. Het water is echt heet! We gaan terug naar de RV’s
om onze zwemspullen aan te doen c.q. mee te nemen. Eenmaal in het water, eerst in het koelere
deel en als het lichaam is gewend in het hetere deel van het water. Het ruikt een beetje
zwavelachtig. Ook voel je warmere stromingen door het water heen. Met de zon op je hoofd is het
echt warm. Volgens de informatie is het water tussen de 40 en 45 graden. Na een uurtje badderen en
af en toe afkoelen door er uit te gaan, laten we ons opdrogen en gaan we terug naar de RV’s. Hier
kleden wij ons weer om en nemen we te drinken en te eten. Besluiten om, ondanks dat het half vier
is, verder door te rijden. Eerst rijden we over de oudste hangbrug (uit 1943) in de Alaska Hwy en
dan zien we weer beren en bizons. Na een brug zien wij (Ellie en Jan) een beer met zijn voorpoten
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op een betonnen vangrail staan om te zien of er verkeer aan komt! Wij stoppen er iets voorbij om dit
te fotograferen en waarschuwen Sepp en Sophie die er voor kunnen stoppen. De beer staat op de
rand en steekt de weg over en op de andere betonnen rand blijft hij (of zij) staan om te kijken en
springt dan in het gras om verder te gaan!
In het Muncho Park staan er een soort Steenbokken op de weg, die iets van de weg af knabbelen. Zij
zijn niet van plan om weg te gaan, dus kunnen wij hun fotograferen. Er komt een mooi uitzichtpunt
over het grootste natuurlijke meer van Canada, het Muncho Lake (Big Lake) en besluiten om hier op
de provinciale campground te gaan staan. Dit is de MacDonald campground en wij vinden nog net 2
plaatsen naast elkaar. Met de neus naar het water, kunnen wij naar het water en de om liggende
bergen kijken. Drinken thee in de zon en maken een ommetje. Na het avondeten maken we nog een
ommetje en een praatje met de buren die vanavond gaan vissen met hun bootjes. Van één buurman
krijgen we een stuk forel die Sepp en Sophie in de koeling doen om later klaar te maken.

Dag 24
Van / Naar
Naam camping

: Woensdag 5 juni 2013
: MacDonald in het Provincial Park naar Fort Nelson
: Triple G Hideaway

Reisverslag: Vannacht veel regen, als we weg rijden is er weer een bui. Rijden langs het meer in de
regen en maar zien wel berggeiten op de hellingen en op de weg! Het is een mooie weg door een
berg landschap. Bij een parkeerplaats bij Folded Mounted nemen we foto’s en drinken we koffie. Het
is droog geworden. Daarna zien we elkaar weer bij de parkeerplaats waar (heel) in de verte Hoodoos
zijn te zien. Wij gaan hier meteen een boterham eten. We spreken af in Fort Nelson bij visitorcenter
op elkaar te wachten. Het weer wordt beter en later zelfs zonnig. Onderweg beren gezien en
berggeiten op de weg! Stoppen nog een paar keer voor de mooie uitzichten. Het laatste stuk naar
Fort Nelson is even doorzetten in afstand. Wij zijn half vier bij het visitorcenter. Binnen vragen we
info over het volgende deel van de Alaska Hwy. Ook gaat Jan even, via de free WiFi, de e-mail
checken op de laptop. Besluiten naar de campground aan de overzijde van de weg te gaan. Krijgen
twee plekken naast elkaar onder bomen. Helaas verliezen de bomen nu veel witte stengels die
onder schoenen blijven plakken. We drinken thee in de zon en gaan daarna een stuk wandelen op
de parallel weg. Bij het museum staan we even stil bij de monumenten. Maar de meeste gebouwen
langs deze parallel weg zijn in onze ogen verwaarloost. Na het avondeten zitten we met zijn vieren
aan een grote houten tafel waarin boomstammen zijn gemaakt waarop je gaat zitten. In de laatste
zonnestralen drinken we koffie. Ellie, Sepp en Sophie zetten hun stoeltjes nog even buiten in de
zon. Ellie en Sophie maken daarna nog een rondje over de campground. Ellie wast af. We gaan te
laat naar bed.

Dag 25
Van / Naar
Naam camping

: Donderdag 6 juni 2013
: Fort Nelson naar Charlie Lake
: Charlie Lake Provincial Park

Reisverslag: De hele dag is het aardig weer met zon en wolken. Gelet op de afstand en de hoge prijs
van de benzine, tanken hier nog maar voor 50 dollar in de hoop dat de benzine bij de grotere steden
goedkoper gaat worden. Het doel voor vandaag is Pink Mountain Provincial Park. Rijden met de info
bij de hand. Helaas kloppen de feiten niet of zijn niet te vinden. We zien elkaar bij de Historische
marker 233 en drinken samen koffie. De Alaska Hwy is hier heel breed met veel gras aan de beide
zijden. De Historische marker geeft een beeld van de veranderingen in de Alaska Hwy. De weg is
flink ingekort door de weg zoveel mogelijk recht te maken over de heuvels heen i.p.v. langs de
rivierbedding te laten lopen. In het Buckinghorse River Wayside Provincial Park gaan we in de zon
lunchen en even lekker de e-reader gebruiken. Omstreeks drie uur treffen wij Sepp en Sophie bij
Pink Mounted en rijden naar de campground, maar deze campground in het Provincial Park is niet
aangegeven (waarschijnlijk nog gesloten). Na overleg rijden wij nu door naar Wonowon, zo’n 60 km
verder. Hoewel de weg door de bossen voert zien we wel steeds meer dat er gravelweg afslagen zijn
die naar olie- of gasvelden lopen. Bij Wonowon staat een heel arbeiderskamp in de vorm van vele
houten gebouwen. Als we bij het tankstation annex campground staan komen er verschillende
grote trucks aan met enorme opslagtanks erop. Al met al niet een omgeving om op een
campground te staan! Na koffie of thee te hebben gedronken en hoewel het al half vijf is, rijden wij
toch nog maar 76 km verder door naar Charlie Lake. Het is nu vrij druk geworden op de Alaska Hwy
en wij rijden stevig door. Even over half zes zijn we bij het Charlie Lake Provincial Park en kiezen
een plek uit waar 2 RV’s bij elkaar kunnen staan. We gaan nu eerst avond eten. Na het eten maken
we een wandeling naar het meer. Het pad loopt door het bos en is ruim 1 km lang en is steeds
dalend. Het pad eindigt op een breed pad. Dit pad loopt niet direct langs het water maar daar ligt
een nog een strook bos tussen. Er zijn wel enkele plekken gemaakt waar je over het water kan
kijken. Er zijn een aantal bomen afgeknaagd door bevers en zijn omgevallen. Sepp heeft een bever
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in het water zien zwemmen. Via de straat zijde gaan we terug naar onze plek. Maar vanaf het meer
naar de straatzijde is een behoorlijke klim waar wij aardig van gaan zweten!

Dag 26
Van / Naar
Naam camping

: Vrijdag 7 juni 2013
: Charlie Lake naar Pouce Coupe
: Pouce Coupe Park

Reisverslag: Na de normale ochtend zaken drinken we samen in de zon koffie. Omdat wij gisteren
door de tijdzone zijn gegaan zetten wij nu de klokken een uur vooruit. Er is niemand gekomen om
geld te innen voor het gebruik van het park. Rijden nu naar Fort St. John wat maar 11 km verderop
ligt. Parkeren bij het Visitorcenter en gaan naar binnen. Hier blijkt dat men hier nog steeds Pacifec
Time hanteert, het is dus geen 11 uur maar tien uur. Ellie vraagt wederom informatie en Jan gaat
foto’s uploaden naar de website. We gaan de gebouwen in Downtown bekijken volgens een
wandelroute. Maar nu we op weg zijn blijkt dat er geen oorspronkelijke gebouwen meer zijn, alleen
foto’s van wat er gestaan heeft. Dit vinden wij niets en gaan naar een koffiehuis op de hoek. Nemen
koffie met een cinnamon-buns en eten die binnen op en kijken onderwijl naar het verkeerskruispunt.
Terug bij de RV rijden we naar de Walmart. Doen hier boodschappen en Jan en Ellie eten na het
boodschappen halen een boterham in de zon. Sepp en Sophie hebben problemen gehad met de
betaalkaarten bij de Walmart. We steken de weg over en gaan benzine tanken. Hier is de benzine
duidelijk veel goedkoper dan langs weg vanaf Watson Lake. Het tanken bij Sepp gaat niet goed, zijn
creditkaart wordt niet geaccepteerd. Jan doet een pre-betaling en dan kan Sepp ook tanken. Gaan
nu de weg naar Dawson Creek op en hebben wat regen. Bij de afslag naar een deel van de oude
Alaska Hwy is het weer droog. Langs dit oude deel ligt een mooie houten brug uit 1942! Wij nemen
foto’s en bekijken de brug. Nu naar Dawson Creek zelf en bij het Visitorcenter vragen we weer info
op. Lopen naar Mile punt 0 en nemen natuurlijk foto’s. De lucht is erg donker en het gaat ook wat
regenen. Vlakbij de RV’s gaat het hard regenen. Gaan thee zetten en drinken en wachten tot bui
over is. Ondertussen zoeken we uit waar we willen overnachten. Dit wordt in Pouce Coupe op een
soort gemeente campground. Pouce Coupe ligt maar op 8 km van Dawson Creek. Het is even
zoeken en navragen voor we de campground hebben gevonden. Het is een beetje rommelige
campground maar we hebben hier wel elektra. De zon schijnt weer volop dus drinken we wat fris in
de zon. Tegen zes uur wordt het donker en komt er weer een bui en wij gaan in de RV om te eten. Na
het eten weer een half uurtje in de zon zitten lezen.

Dag 27
Van / Naar
Naam camping

: Zaterdag 8 juni 2013
: Pouce Coupe naar Kleskun Hill Park
: Kleskun Hill Park

Reisverslag: 9 uur rijden wij van de campground af en gaan weer Pouce Coupe in. Rijden door het
netjes ingerichte dorp naar het punt waar de treinbaan een diepliggende riviertje over steekt. Hier is
een enorme houten brug gemaakt voor de spoorbaan. Het regent een beetje maar Jan gaat wel
foto’s maken. We rijden daarna weer naar het oosten op weg 43, af en toe regen maar het wordt wel
steeds droger. Bij Beaverlodge stoppen we bij een enorm grote Bever monument. Nemen foto’s en
drinken op de parkeerplaats koffie. Rijden daarna in één keer door naar Grande Prairie. Gaan hier
naar het visitorcenter kijken voor folders maar vooral naar de dump (zou hier zijn). De dump blijkt
iets verderop te zijn op een parkeerterrein. Het is druk voor de dump, er staan al twee RV’s te
wachten. Maar het gaat snel. Wij kunnen hier ook de watertank weer geheel vullen. Dan rijden we
naar Kleskun Hill. We twijfelen even als we op de snelweg naar een grindweg afslaan, maar dit blijkt
goed te zijn. Na ca. 3 km zien we een klein oud dorpje (museum) en wat verder zijn 9 plaatsen voor
RV’s (zonder voorzieningen). Er is nog slechts één plek vrij, maar volgens een dame mogen wij best
met zijn tweeën op die plek staan, als we maar betalen (dat blijkt ook later als de beheerster nog wat
komt vragen). We betalen via een envelopje en gaan nu eerst onze middag maaltijd gebruiken. Het
is droog en aardig weer, we gaan wandelen naar de naast gelegen heuvels. Dit zijn heuvels van een
dik soort klei zoals in de Badlands. We beklimmen enkele van de heuvels en hebben een weids
uitzicht (met in de verte donkere wolken). Maken tevens een soort rondwandeling en komen door
het dorpje als museum. Een jonge dame spreekt ons aan of we een rondleiding in de huisjes willen
hebben. Dat willen wij wel. We bekijken 3 huisjes van binnen, een kerkje en de school. Leuk om te
zien en doen een donatie. Terug bij de RV gaan we nu thee drinken en wat later avond eten.
Inmiddels heeft Sepp een vuurtje gemaakt. Ellie gaat bij het vuur zitten. Later gaat het echt regenen
en komt Ellie binnen en drinken we koffie. Tegen half negen is het droog en gaan Ellie en Jan nog
wat foto’s maken van de huisjes. Terug in RV de gordijnen gesloten vanwege de koude (geen
elektra, dus maar 2 uur de kachel gebruiken). Zetten nu wel alle klokken een uur vooruit (Mountain
Time).
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Dag 28
Van / Naar
Naam camping

: Zondag 9 juni 2013
: Klaskun Hill Park naar Faust
: Bay Shore Campground

Reisverslag: Het heeft, naar wij vermoeden, de hele nacht geregend. Rustig aan opgestaan, gaan
even voor tien uur bij Sepp en Sophie koffie drinken en bespreken de reis voor vandaag. Het is nu
wel droog geworden maar met dikke donkere wolken. 11 uur rijden wij van de campground af, rijden
naar de Hwy. Op de Hwy in een rustig tempo van circa 80 km/u gereden. Tegen half een letten we op
een plek om te stoppen en te kunnen eten. Het is wel droog maar nog steeds zeer dreigend. Het is
opvallend dat er zeer lange tijd geen enkele mogelijkheid is om even te kunnen stoppen! Pas net na
één uur, nabij High Prairie, kunnen we op een ruime plaats stoppen. Na een half uurtje (na het eten)
gaan we verder. Komen aan in Joussard aan het grote Lesser Slave Lake en bij de campground die
wij hadden uitgezocht. Campground ligt direct aan het water en op het gras staan vele plassen. Er is
een beheerder, die moet je bellen. Besluiten door te gaan naar Faust. Bij Faust is volgens de
boekjes een grotere campground. Het laatste stuk van de weg is gravel met vele plassen. Het heeft
hier zeer behoorlijk geregend. Wij schrijven ons in en krijgen 2 plaatsen zij aan zij. Het is weer gaan
regenen, worden weg gebracht maar we gaan alvast op stap. Op de paden ligt overal erg veel water!
Zo ook bij onze plek die wordt aangewezen. Het is niet anders met deze regen! Jan sluit de RV aan
op water en elektra. Het is 4 uur, Ellie gaat nu eerst thee zetten. Na de thee lopen we naar het
hoofdgebouw en halen de e-mail op via WiFi en lezen het weerbericht en iets over de hoge
waterstanden in de Elbe en Donau. Ellie kijkt ook bij de laundry omdat zij wat wil wassen. Lopen
terug naar de RV in de regen. Ellie gaat toch maar niet vandaag wassen en gaat met het avondeten
beginnen. Na het avond eten komen Sepp en Sophie koffie drinken en praten.

Dag 29
Van / Naar
Naam camping

: Maandag 10 juni 2013
: Faust naar Spring Lake
: Spring Lake RV Resort

Reisverslag: Het heeft de hele nacht geregend. De grond is echt geheel door weekt en er staat
gewoon water op het gras. Ook nu regent het nog steeds,voor het afkoppelen en dumpen doet Jan
zijn bergschoenen aan. Negen uur rijden we weg. Vlak voor wij de weg 33 op gaan is er gelukkig een
tankstation waar Jan en Sepp gaan tanken. Jan ziet binnen ook lekkere taarten bij een soort
wegrestaurantje. Ellie en Jan willen dit wel met koffie en nodigen Sepp en Sophie uit. Het is er
gemoedelijk en lekker! De weg naar Swan Hills is op zich mooi maar met regen is dit niet zo. Bij
Swan Hills gaat Ellie weer rijden. Wij ontdekken later dat wij niet meer op de weg 33 zitten maar op
de weg 32. Terug rijden heeft weinig zin. Wij komen nu uit op de Hwy 43. Op de hoek staat een
casino, op de parkeerplaats gaan we stoppen om een boterham te eten. Het is nu wel aardig droog
geworden. Op de Hwy 43 stoppen we bij een Viewpoint. Dit blijkt een punt te zijn waar je de
Rochfort bridge kan zien, een zeer lange houten spoorbrug. Nabij de kruising van de Hwy 43 en de
Hwy 16 slaan we af om naar Spring Lake te rijden. Helaas doen we iets niet goed en rijden een groot
vierkant door de velden en bossen. Uiteindelijk komen wij via de Hwy 16A toch bij de goede weg en
bij de campground (17.10 uur). Krijgen mooie plaatsen die over het meer heen kijken. Het is wel
droog maar er staat een stevige koude wind en het is nog steeds zwaar bewolkt. Avond eten en Ellie
gaat wassen in de laundry.

Dag 30
Van / Naar
Naam camping

: Dinsdag 11 juni 2013
: Spring Lake naar Elk Island NP
: Sandy Beach

Reisverslag: Het is de hele dag droog met af en toe een zonnetje. Drinken op de campground 2x
koffie, helaas gaat de internetverbinding te langzaam om te kunnen skypen naar de kinderen.
Vertrekken nu om even tien uur. Het is naar Edmonton ca. 40 km. Bij Edmonton wordt het steeds
drukker. De West Edmonton Mall vinden we vrij snel, maar waar wij met de RV kunnen parkeren is
niet duidelijk. Rijden om het blok heen en zien een terrein waar grotere auto’s staan, hier gaan we
heen en parkeren de RV’s. Het is nu ongeveer 11 uur. Eenmaal in de Mall spreken we met Sepp en
Sophie af om elkaar weer om 2 uur bij deze uitgang te treffen. Lopen door deze grote Mall waarbij
een enorm zwemparadijs met wel 10 verschillende lange waterglijbanen, een zeeleeuwen show, een
piratenschip, een minigolfbaan, een grote ijshockey baan (nu met kunstrijders) en een enorm groot
speelparadijs met verschillende achtbanen die door verschillende ruimtes lopen. De meeste winkels
zijn voor kleding, schoenen, e.d. Enkele warenhuizen en veel voor telefoons e.d. Ook natuurlijk
verschillende eet-straten, voor fastfood, restaurants, e.d. Wij lopen rond bekijken alles een beetje,
gaan eten bij een bakkerij, wat broodjes met koffie. Kopen bij de Dollarama wat spulletjes voor de
kinderen. Omstreeks twee uur kopen we met Sepp en Sophie ook nog spulletjes en gaan terug naar
de RV’s. Bepalen samen wat we gaan doen. Sepp en Sophie willen graag nog etenswaren halen, Jan
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zoekt uit waar in Edmonton een Walmart is en vind er een die aardig op de weg ligt. Het rijden in
Edmonton valt best mee, het is druk maar we vinden steeds de juiste weg. Ook vinden wij de
bedoelde Walmart. Doen wat kleine inkopen en gaan tegen half vijf weer op pad naar de Yellowhead
Hwy east. Het Elk Island NP ligt op ca. 33 km vanaf Edmonton en in het park moeten we nog 15 km
rijden naar de campground. Tegen half zes zijn we ter plaatse. Kunnen betalen aan een vrouwelijke
ranger en krijgen plaatsen toegewezen. Als de RV’s staan gaat Ellie eerst thee zetten die we heerlijk
in de zon opdrinken. Na het avondeten maken we een wandeling naar de boardwalk. Hier zien we 2
bevers in het water zwemmen. Op een bankje bij het meer kijken we naar de mooie luchten en de
stille natuur. Drinken buiten bij Sepp en Sopie koffie en praten nog wat, besluiten morgen hier te
blijven. Half tien gaan we in de RV.

Dag 31
Van / Naar
Naam camping

: Woensdag 12 juni 2013
: Elk Island NP
: Sandy Beach

Reisverslag: De dag begint met regen en dat duurt zeker de hele ochtend. Wij staan relatief laat op
en gaan pas om 10 uur douchen (heerlijk warm) in het campinggebouw. Met de middag komt de
zon, gaan zelfs in de zon onze boterham op eten. Sepp en Sophie gaan alvast aan een wandeling
beginnen en wij gaan eerst betalen bij de ranger. Zij vertelt dat er tegen de avond een thunderstorm
en een tornado worden verwacht. Wij gaan wandelen langs het meer en hebben bij de Beaver Bay
een mooi overzicht over het meer. Als we 2 km langs het pad hebben gelopen vinden wij dit wel
genoeg en keren om. Het weer is een beetje dreigend geworden en Ellie hoort het in de verte
donderen. We lopen toch wat sneller terug. Bij een hek (wat gerepareerd wordt) verteld een
timmerman dat de tornado in ZW is. Als we vlak bij de RV zijn vallen er grote druppels, bij de ingang
van de campground worden we aangesproken door de ranger dat wij wellicht (indien dit nodig zou
blijken) voor de zekerheid naar het Theater, in het basement, moeten gaan en de tornado daar
moeten afwachten. Het gaat nu erg hard regenen en het onweer trek weg. Wij maken ons klaar om
eventueel weg te gaan en zetten de belangrijkste zaken klaar, zoals pasporten, laptop, e.d. Het is
droog en zelfs wat blauw. De ranger komt wat later langs en beveelt aan toch naar het
theatergebouw te gaan. Sophie is wat in paniek en Ellie geeft aanwijzingen wat er moet gebeuren.
Op ons gemak lopen wij naar het theatergebouw. Bij het theatergebouw worden wij naar beneden
gebracht (in werkruimten van de rangers) en mogen aan een tafel zitten. Wat later komen er nog wat
meer mensen van de campground. Tegen kwart voor vijf melden de rangers dat wij weer veilig naar
onze RV’s kunnen gaan en dat de Tornado hier niet meer komt. De tornado is bij Edmonton langs
getrokken. Buiten stort regent het. Hier is wel een flinke wind geweest. Tegen half zes zitten we in
de RV weer thee te drinken. Het weer gaat helemaal opklaren en na het avondeten gaan we
wandelen bij het Lake en zien weer de bevers zwemmen.

Dag 32
Van / Naar
Naam camping

: Donderdag 13 juni 2013
: Elk Island NP
: Sandy Beach

Reisverslag: Vroeg in de nacht hoort Ellie de wolven huilen en later in de nacht horen wij zeer nabij
ook een soort huilen of brullen van een groot dier. De ochtend begint wat grauw zonder zon. Om
tien uur rijden wij van de campground af en gaan we de Simmons Trail lopen. Op de parkeerplaats
is de grond nog erg nat en zacht van de regen. Een wandeling door het bos, langs open weides en
langs bevervijvers. Het pad is erg nat, het gras staat hoog en dus worden onze schoenen erg nat.
Ook zijn er stukken waar geen gras is, maar daar glij je dan over het natte leem. Helaas zien we
geen dieren op de deze wandeling. Na een half uurtje lopen komt steeds meer de zon te voorschijn
en lopen we aardig te puffen van de warmte. Het is een leuke wandeling van ruim 1,5 uur. Over
twaalven zijn we weer bij de RV’s. Jan en Ellie gaan koffie drinken en meteen een boterham eten.
Een half uur later rijden we weg en rijden de bizontrail, maar er zijn geen bizons. Dan rijden wij door
naar de Ukrainian Cultural Heritage Village, welke net buiten het NP ligt. Na het betalen van de
toegang parkeren wij de RV’s en lopen naar het visitorcenter. Hier krijgen we een plattegrond van
de village. Bezoeken een winkel, graansilo, kerk, politiepost, smederij, huizen, e.d. Het is allemaal
simpel maar origineel. Alleen zijn de wegen een absolute ramp (zeker na regen), ontzettend
modderig! Terug bij de RV’s nemen we een ijsje en bespreken we wat we doen. Gaan terug naar het
NP en de campground. Willen in het NP weer de bizontrail nemen maar zien de bizons aan de
overkant van de weg staan. Tijdje staan kijken, er zijn vele jonge dieren bij. Bij de campground
staanplaats betaald en kunnen weer op de zelfde plaatsen staan. Jan gaat alleen (Ellie blijft achter
met stoel en boek) naar Lamont (12 km verder) om propeen te halen, want onze gasvoorraad is bijna
op! Terug op de campground drinken we thee en dan gaat Ellie koken. Na het avondeten gaan we
met koffie bij Sepp en Sophie zitten. Sepp heeft een vuurpermit gekocht en heeft een lekker vuur
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gemaakt. De muggen blijven aardig weg en wij krijgen warme voeten. Jan zet nog een tweede koffie.
Kwart over negen lopen Ellie en Jan nog naar het meer voor de bevers en de zonsondergang. Wij
zien nog 2 bevers zwemmen. Kwart over tien gaan we in de RV en drinken nog wat fris voor we gaan
slapen.

Dag 33
Van / Naar
Naam camping

: Vrijdag 14 juni 2013
: Elk Island NP naar Stettler
: Lion Campground

Reisverslag: Als we op staan is het droog en wordt het zonnig. Na de ochtend zaken en douchen in
het douchegebouw drinken we buiten in de zon koffie. Ellie maakt haar schoenen goed schoon en
spuit deze waterdicht in. Maken praatjes met de Canadese buren. Even over tienen vertrekken we
en gaan eerst dumpen. Sepp wacht op de grote parkeerplaats waar ook een schoolbus staat te
wachten. Ellie vraagt aan de chauffeur of hij de stopborden aan de bus kan demonstreren, hetgeen
hij graag doet! Sophie maakt er foto’s van, welke helaas zijn mislukt.
Rijden door het park naar de zuid ingang, onderweg zien we 2 bizons. Bij de bizonloop zien we vele
bizons en dus gaan we de loop rijden. Leuk om dit te doen, de bizons blijven (natuurlijk) ook
gewoon op de weg staan, door wat dichter naar hun toe te rijden gaan zij uiteindelijk wel opzij. Er
zijn vele jonge bizons. Veel foto’s genomen. Eenmaal het park uit gaan we op Yellowhead Hwy naar
het oosten tot de eerst afslag naar het zuiden. Lange rechte wegen door een enorm uitgestrekt vlak
land. Wij rijden door naar Camrose. Camrose blijkt een aardige grote plaats te zijn. Wij gaan eerst
benzine tanken en rijden dan naar het Visitor center. In het visitorcenter vragen wij info over
Drumheller en Calgary. Ook vragen wij of wij kunnen internetten. Dat kan via een code. Jan gaat de
e-mail ophalen en de foto’s op de website zetten. Rijden door naar de Dollarama en de Walmart,
kopen nog het een en ander. Zakken daarna verder af naar het zuiden via weg 56. Helaas missen we
de afslag naar Buffalo Lake en komen in Stettler uit. Gaan nu de campground in de stad op zoeken.
Met éénmaal vragen rijden wij de Lion Campground op en zien twee plaatsen naast elkaar. Gaan
hier staan en gaan betalen via zelfregistratie. Als we aangesloten zijn komt er een hevige regenbui!
Na het eten komen Sepp en Sophie bij ons om de foto’s van de afgelopen paar dagen kijken. Daarna
lopen we met Sepp en Sophie naar de winkels en bank om geld te halen. Proberen de internet
verbinding maar die werkt niet. Bereiden wel drie dagen foto’s voor, die op de website kunnen.

Dag 34
Van / Naar
Naam camping

: Zaterdag 15 juni 2013
: Stettler naar Calgary
: Mountain View

Reisverslag: Ondanks de wind hebben wij goed geslapen. Doen een poging om internet te krijgen,
dit lukt niet. Sepp en Sophie willen nog even naar de winkels en wij zien nu bij de winkels ook het
visitorcenter. Wij kunnen hier internetten. De jonge dame achter balie blijkt een Nederlandse naam
te hebben, haar overgrootvader is hier naar toe gekomen. Jan zet de foto’s op de website. Daarna
rijden wij naar Drumheller door een zwak golvend landschap met leuke kleine meertjes. Bij
Drumheller gaan we een dal in. Nabij het visitorcenter van Drumheller parkeren we de RV’s en lopen
naar de enorme grote dinosaurus. Kopen een kaartje gaan via de binnen zijde naar boven, via de
bek kan je over het landschap kijken. Vervolgens lopen we naar downtown, maar dit stelt niets voor.
Bij de RV eten we een broodje en zitten we even in de zon. Dan iets verder langs de weg naar de
HooDoo’s. Hier zijn aardig wat mensen, we bekijken de HooDoo’s en wandelen rond. Ten opzichte
van 2006, toen wij hier waren, is er wel veel veranderd. Er is een hekwerk en trappen gemaakt ter
bescherming van de HooDoo’s. Eten een ijsje en aanvaarden de reis naar Calgary. Een lange weg
met weinig afleidende zaken. Stoppen onderweg voor thee, zitten buiten uit de wind. Tegen kwart
voor zes zijn we op de campground Mountain View. Krijgen 2 plaatsen naast elkaar. Sophie gaat vis
(gekregen aan het Muncho Lake) klaar maken die wij in de RV van Sepp en Sophie gezamenlijk op
eten. Rondje over de campground gemaakt.

Dag 35
Van / Naar
Naam camping

: Zondag 16 juni 2013
: Calgary naar Calgary
: Mountain View

Reisverslag: Vandaag mooi weer. Na de ochtend zaken samen buiten koffie gedronken. Tegen elf
uur rijden wij naar het winkelcentrum SunRidge, dit is geen 10 km vanaf de campground. Hier kan je
gratis parkeren en met de tram naar het centrum rijden. Kaartjes uit de ticketautomaat (drie dollar)
en dan een kwartiertje later zijn wij in Downtown Calagary. Lopen nu eerst naar de Tower en
kunnen, na kaartjes te hebben gekocht, zo door lopen naar de liften. Het is een mooie heldere dag
zodat het uitzicht vanuit de toren erg goed is. Het is niet druk en we kunnen dan ook overal staan
kijken waar wij willen. Nieuw voor ons is dat een stuk van de Tower is verbouwd en je nu op
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glasplaten kan gaan staan om recht naar beneden te kijken. Sepp en Sophie blijven een tijd kijken.
e
Terug op de grond lopen we nu eerst naar de Devonian Gardens op de 4 verdieping van een
kantoorgebouw. Ten opzichte van 10 jaar is dit geheel veranderd, maar het blijft een leuke plek om
in tuinen te lopen. Vervolgens lopen we naar Eau Claire market, hier gaan we elk ons eigen weg.
Sepp en Sophie kopen kalenders en wij gaan wat eten en koffie drinken in de zon. Het bezoek aan
het centrum sluiten we af door naar de Olympic Plaza te open. Lopen natuurlijk via de winkelstraat.
Op het Olympic Plaza is iets te doen met het geloof, er zijn veel mensen. Leuk om te zien. Even over
drieën lopen we weer naar tram die wederom weer snel komt. Terug bij de Sun Ridge Mall lopen we
meteen naar de RV’s en gaan we naar de campground terug. Het is nu wel veel drukker op de weg
geworden. Op de campground nemen we nu eerst een ijsje en daarna thee en zitten daarbij in de
zon. Jan gaat inchecken voor de vlucht van morgen. Eind van de middag beginnen we met
opruimen en wat in te pakken. Na het avondeten gaan we hiermede verder. En gaat Jan ook
inchecken voor de vlucht voor Sepp en Sophie. Later op de avond zetten we nog foto’s van
zaterdag op de website.

Dag 36/37
Van / Naar
KM stand totaal

: Maandag 17 juni en dinsdag 18 juni 2013
: Calgary naar Velserbroek
: 5534 km

Reisverslag: Vandaag 6 uur opgestaan! De zon schijnt al en het belooft een mooie dag te worden.
Douchen, aankleden en ontbijten, dan gaan we de laatste zaken inpakken en gaat Ellie de
binnenzijde van de RV “netjes” maken. Drinken 2 x koffie en zitten buiten op de bank. Om 9 uur
gaan we dumpen en 10 over negen rijden wij naar Calgary. Rijden naar een wasstraat voor RV’s,
want dit keer moeten wij de RV ook aan de buitenkant schoonmaken. Op de aangegeven locatie
blijkt dat wij zelf moeten spuiten (met hoge druk reiniger, e.d.). Dit kost dus best wel even tijd. Tot
slot benzine tanken om weer op de stand van afleveren te komen. 10 voor elf zijn we bij Cruise
Canada en melden ons. Er zijn ook mensen die vandaag vertrekken, aan een Nederlander geven wij
ons koffiezet apparaat. Onze RV wordt op genomen en wij moeten alleen de meerdere km’s
verrekenen. Er wordt voor ons vieren een grotere taxi besteld die 10 min. later voor de deur staat.
De rit naar het vliegveld verloopt zeer voorspoedig. Op het vliegveld kunnen Jan en Ellie meteen
inchecken en de koffers afgeven. Voor Sepp en Sophie moeten we naar de andere zijde van het
vliegveld en hier lukt het niet om in te checken. Ook lukt het niet om de koffers af te geven (kan pas
vanaf 4 uur voor vertrek). Gaan buiten op de bank zitten en praten nog wat. Maken binnen een
rondje langs de winkels en zitten op luie stoelen naar mensen te kijken. Tegen twee uur lopen we
samen naar de gate waar Jan en Ellie gaan vertrekken en nemen afscheid van elkaar.
Door de security en nog even naar het toiletten dan blijkt dat wij een van de laatste zijn die aan
boord gaan. Het vliegtuig vertrekt wat te vroeg. Rustige vlucht, op de krijsende kinderen na. Komen
eerder aan dan gepland op Schiphol. Onze buren staan klaar om ons thuis te brengen. Half tien zijn
we binnen!
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