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Vrijdag 6 Mei 1949 
Om 6.30 onder grote belangstelling uit Achterberg vertrokken met 2 luxe autos, een 
bestelwagen, en de Jeep met 10 koffers. Om 8.30 in Rotterdam aangekomen. Om 9:52 
vertrekt the D-trein uit Rotterdam en we reizen via Roosendaal (douane) en Brussel 
(13.45) naar Parijs waar we 18.15 aankomen. Veel paspoorten controle onderweg. In 
Parijs overnachten in Hotel Terminus Nord vlak bij Gare du Nord , waar we aankwamen. 
‘s Avonds gedineered in Chantilly, vlak bij het hotel, voor ongeveer 2000 francs. Uit 
Holland meegebracht 9000 Franse francs, 5 pond sterling and 910 Canadese dollars. 
Kosten hotel 2560 francs. 
 
Zaterdag 7 Mei 1949  
Om 6.30 opgestaan en om ongeveer 8.15 per autobus naar station St. Lazarre vertrokken, 
waar we 17 kg bananen à 180 francs per kilo gekocht hebben. Kosten bus 1400 francs. 
Om 9.45 uit Parijs vertrokken naar Le Hâvre , waar we om 1 uur aankwwamen. Uit het 
station wandelden we met onze handbagage naar de kade, waar ons schip ‘Scythia’ klaar 
lag. Schip vertrok ongeveer 3 uur. Vandaag nog niet zeeziek geworden. Zwar ge 
pingpongd en om 11 uur naar bed gegaan. Om 2 uur ‘s middags lekker gegeten, evenals 
‘s avonds 7 uur. 
 
Zondag 8 Mei 1949 
Om half 8 misselijk opgestaan. ‘s Morgens niet gegeten en geprobeerd over the geven. ‘s 
Middags opgekikkerd en ‘s avonds vlak voor het naar bed gaan (10.30) flink 
overgegeven. We slapen op een zaal van 24 bedden, steeds 2 boven elkaar. Han en Jan ‘s 
morgens erg beroerd. Wim van Doesburg heeft nergens last van en eet voor drie. Gerrit 
nog beroerder dan Han. ‘s Avonds gezelling gepraat met Frans sprekende Pool en hem 
fotos laten zien. 
 
Maandag 9 Mei 1949 
Enigszins duizelig opgestaan. Goed gegeten. Dit hielp echter weinig. Enige tijd zitten 
lezen en vervolgens met Wim van Doesburg geschaakt en dagboek ingevuld. Geen 
bijzonderheden, behalve dat we ‘s avonds naar een Duitse film geweest zijn, waar niets 
aan was. Klok 1 uur terug. 
 
Dinsdag 10 Mei 1949 
Geen bijzonderheden. Weer een film, getiteld ‘Symbol des Glücks’. We krijgen om 7 uur 
koffie op bed en eten om 9 uur dan. Om 1 uur eten we weer. We krijgen dan om half vier 
thee met krentenbrood, en om 7 uur weer eten. Het eten gaat in 2 afdelingen, de tweede 
een uur later dan the eerste. Wij horen bij de tweede. Klok 1 uur terug. 
 
Woensdag 11 Mei 1949 
Er komt meer wind. Tot nog toe was de zee heel rustig, maar nu begint er iets leven in the 
komen. We hebben al eens in een mistbank gezeten. 
Het tennissen, wat de eerste dagen druk beoefend werd, is afgelopen, daar 2 balletjes 
kapot zijn, and het derde weg is. Tegen de avond veel wind en overslaand water 
(sopatten). 
We hebben al een keer een oefening met zwemvesten gehad. Er zijn 35 reddingboten, die 
we niet hopen the hoeven gebruiken. 
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Vader, Wim van Doesburg, Gerrit, Han, Jan, en ik slapen op kamer B35, de rest op B30. 
Op het schip zijn 6 dekken,  n.l. Boat Deck en A, B, C, D, en E-Deck, waarvan we op 
Boat Deck en A en B-Deck buiten kunnen wandelen, Klok 1 uur terug. 
 
Donderdag 12 Mei 1949 
Opgestaan en geget 1949en. Om  half negen moeten (zoals iedered dag) alle passagiers 
de kamers verlaten tot 11 uur. Dan wordt door de Room Officer alles opgeruimd en de 
kapitein komt inspecteren. Dan kunnen de passagiers terecht in Library, Smoking Room, 
en Lounges.  
‘s Morgens haalt een boot van de Noorse McCormack Line ons in en vaart op korte 
afstand voorbij. De klok wordt nu een half uur teruggezet. Dit moet in totaal 5 uur 
worden. 
 
Vrijdag 13 Mei 1949 
Vanmorgen geschaakt met Gerrit. Gisteravond ook nog naar de film geweest, ‘Abenteur 
in Brasilien’. 
We varen nu de hele dag in een dikke mist, die tegen de avond optrekt. Om de minuut 
loeit de misthoorn. Aan boord zijn 2108 personen, waarvan 1768 passagiers en 430 man 
bemanning. Het schip heeft een tonnage van 19761 ton. 
‘s Avonds om half 10 zien we een vuurtoren op grote afstand.  
 
Zaterdag 14 Mei 1949 
Het is ‘s morgens erg mistig, maar tegen half 11 trekt de mist op. 
We hebben nu de volgende afstanden afgelegd, van ‘s middags 12 uur tot ‘s middags 12 
uur: 

7 Mei 297 mijl 
8 Mei 371 mijl 
9 Mei 376 mijl 
10 Mei 372 mijl 
11 Mei 347 mijl 
12 Mei 355 mijl 
Totaal 2118 mijl 

‘s Avonds varen we de mond van de St. Lawrence binnen. Om 8.30 zingen een aantal 
Hollanders, waaronder ons, vaderlandse liederen. Klok een half uur terug. 
 
Zondag 15 Mei 1949 
We staan om 5 uur op, daar de kust op korte afstand te zien is. Er achter met sneeuw 
bedekte bergen. Dorpjes langs de kust. Later geen bergen meer. Veel bouwland. We 
varen kort langs de rechteroever van de St. Laurens. Om 10 minuten over 11 liggen we 
aan de wal in Quebec, waar 2 sleepbootjes ons heen trekken. 
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Maandag 16 Mei 1949 
Des middags om ongeveer 4 uur her schip verlaten en in de trein gestapt, die ‘s avonds 
om ongeveer 7 uur vertrok. De tocht door Quebec en Ontario vangt aan. Geen beste 
eerste indruk van Canada: veel steenen en bosch. Aan elk klein stationnetje stopt de trein. 
In Winnipeg overstappen, daarna richting Edmonton, waar wij Vrijdagmorgen 20 Mei 
arriveren. Hartelijk ontvangen door Kannegieter en Jo van Doesburg, die met truck ons 
wegbrengen. Des avonds naar Immigration House. Afwisselend eten wij daar en bij 
Kannegieter. Ofschoon huisraad not niet aangekomen, besloten om zo spoeding mogelijk 
naar farm te gaan. Des Zondags in Edmonton naar de kerk geweest. 
Dinsdagmorgen 24 Mei 1949 om ongeveer 7 uur op farm aangekomen, wegggebracht 
door Jacob v.d. Brink en Kannegieter. Jo v. Doesburg bracht Zaterdag aangekochte 
nieuwe tractor daarheen. 
Bij Kannegieter promesse getekend voor $1500, vervallende 23 Mei 1950, rente 5%. Dit 
was restant voor aankoop tractor en disk, rest, te weten $449, door mijzelf betaald, t.w. 
$300 in travelling checks, rest in contanten. 
Na aankomst direct gestart met ploegen, eerst een stukje voor aardappelen en 3 zakken à 
100 lbs gepoot op 26 Mei. Voor onze aankomst was het lang droog geweest, in de week 
van 23-28 Mei was het nat. Vrijdagsavonds lag 15 acres grond zaaiklaar foor tarwe. 
Zaterdags echter te nat voor het zaaien. In den loop van de week met Erickson de 
overeenkomst gemaakt dat hij dit jaar de meadow zal hebben en dat hij dan alles voor ons 
moet zaaien en zorgen dat het zaaizaad ervoor hier komt. Wij betalen het zaaizaad. 
 
Zondag 29 Mei niet ter kerk geweest. Des voormiddags met de jongens gewandeld over 
de gehele boerderij. 
 
30 Mei 1949 
De 15 acres land die zaaiklaar lagen, vandaag ingezaaid met Thatcher wheat; prachtig 
weer om te zaaien; 25 bushel zaaitarwe gehad van Jackson voor $39.50. De vervoerder 
van de Cöop. Assn. Ltd. bracht 2 vaten met 90 gallons purple voor $20.26 thuis. Hij is 
bereid om ons een koe to bezorgen, die Woensdag of Donderdag thuis gebracht zal 
worden. Melkgift ca. 10 quarts, verwachte prijs $150 à $160. Ploegwerk voor haverland 
voortgezet, vrouw en  jongens zaaien groenten in. 
 
31 Mei 1949 
Een brief verzonden aan district agriculturist Mr. J.M. Fontaine in Edmonton. Dit adres 
te danken aan Mr. A.J.C. Charnetski, Livestock Supervisor, Department of Agriculture, 
Edmonton. Mr. Charnetski gaf bij ons bezoek op 23 Mei, tevens twee adressen voor 
purebred Yorkshire gilts, te weten, Mr. N.J. Shopland, Rochester, Alta., and A.E. Pearce, 
Tawatinaw. Tevens deelde Mr. Charnetski toen mede dat Mr. Fontaine Dinsdags in 
Morinville was. 
Voor studie Willem werden op de universiteit aanbevolen de Provincial Schools of 
Agriculture at Vermilion en Olds. 
Feeders Day zal worden gehouden aan de universiteit op 11 Juni 1949. Dr. Clandinin is 
poultry professor aan de Universiteit van Alberta. 
In bovengenoemde brief aan Fontaine hem gevraagd ons 8 Juni to willen bezoeken. 
Indien hem dit niet schikt, hem verzocht ons vóór Vrijdag te willen berichten wanneer 
hem dat wel zou schikken. Ik zal dan Zaterdag naar postkantoor gaan. 



 6 

Verder nog brieven verzonden aan (…) Schuurman, Rotterdam om ontvangst 
connossement te bevestigen, een brief naar Ds. Koekkoek om inlichtingen kerk, een brief 
naar Pels per luchtpost, een brief van Jan aan Wim Spies. 
17 acres land zijn vandaag klaargekomen om in the zaaien met haver. 
Door bemiddeling van Erickson naar Stitsen gegaaan om zaaihaver aan to kopen. Hij 
heeft desavonds met zijn truck 51 bushels zaaihaver, geschoonde, thuis gebracht à 70 
cents per bushel. Hem betaald met 1 cheque van $10, rest $25.70 in contanten, totaal 
$35.70. 
Tevens met hem afgesproken dat hij met ca. 4 weken ons twee Yorkshire zeugen zal 
leveren van ca. 200 lbs. Wij moeten er de prijs voor betalen die hij voor de andere 
varkens krijgt. De zeugen zal hij thuis brengen. 
Des voormiddags op weg naar Busby tevens bezocht MacMillan, deze heeft een 
hamermolen, waarmede hij in loon voor anderen werkt. Bij voldoende hoeveelheid komt 
hij thuis malen, anders bij kleine hoeveelheden kan het bij hem aan huis, prijs 2 à 3 cents 
per bushel naar gelang van hoeveelheid. 
Maandagavond 30 Mei was Jackson hier op bezoek. Om 1  acre met sweet clover te 
bezaaien is nodig 14 lbs. zaad, prijs ervan is ca. 20 cents per lb.  
De wegen lopen hier als onder aangegeven. [Diagram shows north-south roads every 
mile and east-West roads every two miles] 
Om wanden te vullen met stof tegen de koude, bevalt Edwards Sr. aan fibre glass 
insulation; dit is brandvrij, niet vatbaar voor muizen. 
Des avonds nog in kas: $21.88 in contanten, $520 in cheques. 
 
1 Juni 1949 
Ploegen voortgezet. Ingezaaid 16 acres met haver. 
Desavonds komt Jaap van den Brink zeggen dat truck en kist met meubels aangekomen 
is. 
 
2 Juni 1949 
Truck opgehaald en gelost. Wegens misrekening in Holland bij te betalen $120.30. 
Tevens kaartjes van Edmonton tot Busby, warvan wij geen gebruik maakten, ingewisseld. 
Het geld zal aan de Hobokenbank worden overgemaakt. 
 
3 Juni 1949 
Kist met meubelen opgehaald en gelost, gedeeltelijk. Brief van Ds. Koekkoek van 
Edmonton dat wij ons in Neerlandia moeten laten inschrijven. Harm Wierenga bezoekt 
ons over kerk en omtrent emigratie van den  Brink. 
 
4 Juni 1949 
Gedeelte gerstland komt zaaiklaar, geploegd en geëgd. Lossen kist voortgezet. Kist achter 
het huis geplaaatst. Bij Erickson 2 zwarte broedsche kippen gehaald. 
 
5 Juni 1949 
Twee kippen gezet op 30 eieren. Des middags naar kerk geweest in Barrhead. Kennis 
gemaakt met J. van Hemert, 2 blocks west, Barrhead. 
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6 Juni 1949 
Ploegscharen (…) ploeg laten slijpen. Onkosten (…) $2.95. 
Bij Mr. Gibson 50 bs. gerst laten halen, ongereinigd à $1.25 per bs. Ontsmet met 
formaldehyde. Zal morgen door Erickson worden gezaaid.  
Mr. J.M. Fontaine, district agriculturist, bezoekt ons desnamiddags. Hij geeft de 
volgende adviezen: 
In het stuk Barley veld op het noordelijk quarter zaaien: Olli barley, 1 bs. per acre 
(zaaien vóór 15 Juni), sweet clover mixture 10 lbs per acre, creeping red fescue 2 lbs per 
acre. Het klaverzaad etc. dient gezaaid met een grass seeder attachment aan de drill of 
met een cyclone seeder. 
Olli gerst is een 60-dag gerst, rekent echter op 70 dagen. 
De prijs van een cyclone seeder is ca. $3.50. 
Het postkantoor in Busby zal morgen door Mr. Fontaine worden opgebeld waar Olli 
barley te krijgen is. 
H.E. Mirus, 4 mi. West van Busby kan mij zeggen waar ik ca. 600 lbs sweet clover kan 
krijgen, wellicht zijn buurman. Verder kan ik vragen bij Mr. Gibson. De prijs van sweet 
clover zaad bedraagt ca. 10 cents per lb. Ik moet aan het postkantoor te Busby of bij Mr. 
McCoomb opbellen naar Mr. Fontaine of ik sweet clover zaad heb of niet. Het nr. van 
Mr. Fontaine is 28985 Edmonton. 
Wanneer graan as dekvrucht wordt gebruikt (nurse crop or associated crop), nooit meer 
gebruiken dan de helft van het normale zaaizaad. Voor gerst is normaal 2 bs per acre, 
voor haver 2.5 bs per acre. 
Wil men op land waar distels groeien, gerst zaaien, dan doet men dit vroeg (ca. 10 Mei) 
met Olli gerst. Wanneer de gerst dan rijp is, is de distel pas in knop en geeft ons dan nog 
geen zaad. Tegen wilde haver zaait men Olli gerst pas laat omdat deze niet opkont nadat 
de temperatuur ca. 55F is. Dit is omstreeks 15 Juni. 
Zaait men zoete klaver nu in met graan, dan volgend jaar laten groeien tot ze ca. 16 inch 
lang is. Men kan dan hooien, voor zoveel nodig, de rest onderploegen als groen 
bemesting. Het gehooide gedeelte op laten groeien tot een lengte van ca 10 inch, dan  ook 
onderploegen. Na het onderploegen het land zwart houden. 
[Not included here a section on seeding recommendations for pasture for sows and some 
other related information] 
Nog in kas $357.05. 
 
7 Juni 1949 
Broedsche kip geleend van Erickson en gezet op 15 eieren. Erickson begint met zaaien 20 
acres gerst. Wij kochten hiervoor 50 bs zaaigerst van Mr. Gibson á $1.25 per bs, die na 
schoonmaak nog ca. 40 bs opleverde. 
 
8 Juni 1949 
Erickson heeft totaal 20 acres gerst ingezaaid; moet nog hebben voor ca. 10 acres. 
Namiddags naar Mirus geweest op 7 Juni. Deze adviseert mij niet alles te zaaien met 
sweet clover daar dit zaad  nooit meer uit de grond gaat. Hij advisert een deel met rode 
klaver te doen en wisselbouw heermee toe te passen; dit vindt bij mij instemming. Vóór 
den middag by Mr. Schnirer 339 lbs sweet clover zaad gehaald á 10 cents per lb, contant 
betaald. 
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Des avonds naar postkantoor geweeest; kranten uit Holland, een brief van Polderman, een 
van Shopland uit Rochester over varkens.  
Mr. Fontaine had gebeld naar postkantoor dat ik Olli barley kan krijgen bij Steffes Bros., 
1.5 mijl East van Westlock, á $1.25 per bs. Mr. V.  Kelley, Pickardville, heeft 
stamboekbeer. 
Per truck gegaan naar N.J. Shopland, Rochester, en daar gekocht 3 jonge stamboek 
gelten, waarvan een afkomstig van Advanced Registry Sow; deze kost $50, een van 
January farrow $40, een March farrow $35, totaal $125, per kas betaald. 
Op de terugweg zouden wij Olli barley halen in Westlock. Dit geeft moeilijkheden in 
verband met de varkens; we spreken af morgenmiddag weer te komen. 
In Westlock 10 gallons benzine ingenomen voor $3.80 
Tussen Westlock en Pickardville autopech; in Picardville aan reparatiekosten betaald 
$8.15. Auto blijft onregelmatig lopen; 1 mijl voor ons huis stop; met tractor naar huis 
laten halen. Daar ook lichten niet willen branden; vemoeden van kortsluiting. 
Het weer blijft droog tot nu. 
 
10 Juni 1949 
Vandaag het inzaaien van 31 acres gerst beëindigd. In Westlock bij Steffes Bros. Olli 
gerst gehaald. Niet gewogen. In Busby laten wegen bij elevator; slip opzenden aan 
Steffes Bros., Morinville. Eventueel restant geld opzenden naar Morinville. In 
Pickardville nog $5.75 betaald for autoreparatie. Ploegen van perceel op noord quarter 
heden beëindigd. 
 
11 Juni 1949 
Van Polderman ontvangen $72.64 per  post money order; dit is $50 aflossing en $22.64 
rente. Naar Feeders’ Day op de universiteit geweest. Reiskosten per bus $2.45. 
Jo en Jaap zullen volgende week Zaterdagavond kome bij goed weer. 
In kas $133.07. 
 
12 Juni 1949 
Ter kerk geweest in Baptistenkerk en op bezoek by Mirus. 
 
13 Juni 1949 
Naar Busby geweest. Auto met Olli gerst laten wegen. Auto en gerst 9500 lbs. 
Elevatorman zal waarschuwen wanneer permit moet worden aangevraagd om graan te 
kunnen leveren. Des avonds 5 broedsche kippen gehaald (Belrose á $1 per stuk) en gezet. 
Overdag oud hout opgeruimd en gezaagd. Erickson komt Woensdag. 
 
14 Juni 1949 
Getimmerd en opgeruimd. Bij MacMillan gerst laten malen. Vermengd met 100 lbs 
supplement voor de varkens. Het supplement gisteren gehaald in Busby tegen $5.30 per 
100 lbs. 
 
15 Juni 1949 
Erickson zou komen zaaien maar bleef in gebreke. Tractor kapot. Oldenburg brengt 2 
vaten tractorbenzine. Stuurhuis tractor naar Oldenburg gebracht die dit in Edmonton zal 
verzorgen. Oldenburg gaat des Maandags en Donderdags steeds naar Edmonton. 
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Lege auto bij elevator laten wegen; gewicht 6540 lbs. De door Steffes Bros. geleverde 
gerst was dus  9500 - 6540 = 2960 lbs = 64 bs. 32 lbs. 
 
16 Juni 1949 
Bosch ontgonnen. Ploegscharen laten slijpen. Betaald voo 2 maal slijpen á $1.20: $2.40. 
Benzine $3.90. 
 
17 Juni 1949 
Donald Ball aanvaardt geen garantie voor breuk stuurhuis. Onkosten reparatie $10, vracht 
$0.35. 
Erickson start gerst zaaien (Olli barley). 
 
18 Juni 1949 
Nog een stuk land geploegd  om gerst en sweet clover in the zaaien, ook gediskt en 
geëgd. 
Erickson beëeindigt zaaien van een gedeelte van de N. quarter met Olli gerst. 
Stitsen brengt 2 zeugen; hem gedeeltelijk betaald, $60. Met hem afgesproken dat Wim 
hem volgende week zal helpen werken voor $3 per dag met kost en inwoning. Ik zal hem 
Vrijdag rest van het geld brengen. 
Jo en Jaap van den Brink komen des avonds. Jo deelt mee dat Kannegieter meent dat wij 
wat hard van stapel lopen met inzaaien, varkens, en dergelijke. De beloofde $200 heeft 
hij niet meegebracht maar zal deze opzenden. Hij zal truck voor ons verkopen. 
 
19 Juni 1949 
Naar Barrhead ter kerk geweest. Van Hemert wil nog 200 sigaren hebben, hem er 100 
beloofd. Truck met Jo van Doesburg meegegeven. Zal deze nog laten schatten. Minimum 
prijs $1400. 
Op 18 Juni brieven verzonden naar C.J. Zaayer, M. van Dolderen, D.F. v.d. Scheur, 
Bongers, Steffes Bros. (met betaling van zaaigerst), CPR Rotterdam over $120, 
Polderman. 
Aan Jo nog brief meegegeven voor Kannegieter. Manier van boeren verdedigd. 
 
20 Juni 1949 
Zaaien beëindigd van 33 + 8 acres Olli gerst (1 bs per acre). Een zeug afkomstig van 
Stitsen bij McMillan naar beer gebracht. 
 
21 Juni 1949 
Sweet clover gezaaid, niet beëeindigd. Een zeug teruggehaald van McMillan, andere van 
Stitsen er heen gebracht. De eieren van de N.H. Bl. blijken alle vuil te zijn. Een kip gezet 
op 6 kalkoen eieren en een op 13 eieren van Erickson. 
 
22 Juni 1949 
Zaaien beëindigd van 33 acres met sweet clover. Het zaaien is wat onregelmatig gebeurd. 
Op het westelijk deel wat dunner, het oostelijk deel wat dikker. Nadat het lang droog 
geweest is, vandaag enkele buitjes regen gehad. 
Brieven geschreven aan . . . . . 
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23 Juni 1949 
Vandaag bosch gekapt. Zeug opgehaald van de beer bij McMillan. Behalve een cheque 
voor $12, geen cent meer in huis en nog ca $40 schuld aan Stitsen. Van Kannegieter 
bericht ontvangen dat hij geen verdere financiele hulp wil verlenen. Vooruitzichten dus 
moeilijk. Aan de andere kant mooi dat het nu, nadat het erg droog geweest was sedert 
enkele weken, heerlijk geregend heft. Vandaag was het in dit opzicht zeker goed. 
 
24 Juni 1949 
Wim met tractor nar Barrhead gezonden met 500 sigaren. Hij brengt cheque mee voor 
$60. 
 
25 Juni 1949 
Stitsen rest zeugengeld betaald, $42.  
Brief naar Kannegieter verzonden. Geen bijzonderheden daarin vermeld, op de quaesties 
niet ingegaan, algemeen gesteld. Des namiddags hout gezaagd. 
 
25 Juni 1949 
Ter kerk geweest in Baptisten Kerk. 
 
26 Juni 1949 
Erickson bezocht over vee dat op ons land komt. Afgesproken om vanmiddag samen 
heiningen in orde te maken, des namiddags dit gedeeltelijk uitgevoerd. Jongens verder 
asfaltpapier op dak van de schuur gedaan. 
 
27 Juni 1949 
Heiningen gemaakt met Erickson. 
 
28 Juni 1949 
Heiningen gemaakt met Erickson. 
 
29 Juni 1949 
Heiningen gemaakt met Erickson. 
Wat bosch gehakt. 
 
30 Juni 1949 
Bosch gehakken. Des avonds met Mike Borys overeengekomen zijn huis te verplaatsen 
voor $15 en een gat voor hem te graven voor zijn nieuwe huis, groot 28 x 24 x 4.5 ft, 
voor $70. 
 
1 Juli 1949 
Huis verplaatst voor M. Borys. $15 er voor ontvangen. 
 
2 Juli 1949 
Graafwerk verricht voor Borys. 
 
3 Juli 1949 
Bij Mennonieten ter kerk in kamp aan het meer. Flink regen. 
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4 Juli 1949 
Jongens  put in (…) hersteld. Brieven geschreven aan . . . . 
 
5 Juli 1949 
Graafwerk by Borys voortgezet. 
 
6 Juli 1949 
Graafwerk by Borys voortgezet. 
 
7 – 9 Juli 1949 
Graafwerk Borys. 
 
11 Juli 1949 
Voormiddag heining gemaakt. Namiddag graafwerk Borys. 
 
12 Juli 1949 
Graafwerk Borys. 
 
13 Juli 1949 
Graafwerk Borys. 
 
14 Juli 1949 
Graafwerk Borys beëindigd. $70 ontvangen. 
 
15 Juli 1949 
Aangevangen met summerfallow ploegen op Noord quarter, 
Overeenkomst gemaakt met Sylvester om hout op nieuw land op te ruimen voor $100 en 
vier jonge biggen die hij ongeveer eind September – begin October zal leveren. 
Een zeug opniew by McMillan laten dekken. 
 
16 Juli 1949 
Ploegen summerfallow op Noord quarter. Namiddages veel regen na lange droogte. 
 
17 Juli 1949 
Ongeveer de gehele Zondag veel regen gehad. 
 
18 Juli 1949 
Aangevangen met ‘cleanen’ land Sylvester. Summerfallow voortgezet. 
Erickson zal het perceel hooi west  ven het huis maaien, waarvoor wij betalen. Brief 
geschreven aan . . . 
 
19 Juli 1949 
Ploegen summerfallow. Land ‘cleanen’ Sylvester. 
 
20 Juli 1949 
Als op 19 Juli 
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21–22 Juli 1949 
Land ‘cleanen’ Sylvester. Helpen basement maken bij Edwards. 
 
23 Juli 1949 
Hooi ingehaald. Jongens land ‘cleanen’ Sylvester. 
1 acre achter varkensloop bestrooid met 100 lbs ammonium sulfaat. 
 
25 Juli 1949 
Algemene brief geschreven. Aan Pels verzocht mij te zenden of in te lichten: 
[Lijst van twintig dingen die in de meeste gevallen met de zaak in Achterberg te maken 
hebben.] 
Bezoek F.[Frits] W. Schuld en A. [Aart] van Zeggelaar. 
 
26 Juli 1949 
Vertrek F.W. Schuld en A. van Zeggelaar. 
Jongens blokhut aangesmeerd. Brieven geschreven aan . . .  
 
27 Juli  1949 
Bosch ‘cleanen’ Sylvester. 
 
28 Juli 1949 
Electrische heining gemaakt. 
 
29 Juli 1949 
Bosch ‘cleanen’ Sylvester. 
 
30 Juli 1949 
Bosch ‘cleanen’ Sylvester. 
Vanaf 16 Juli nu regelmatig regenachtig, groeizaam weer geweeest; enkele dagen 
ertussen dat het zo ongeveer droog was, de meeste dagen echter meer of minder regen. 
Vanavond nog 200 pounds kunstmest op grassland gestrooid, gedeeltelijk ammonium 
fosfaat, gedeeltelijk 4-12-4. 
 
1 Aug. 1949 
Hout zagen, hooi keren. 
 
2 Aug. 1949 
Disken, distels branden, stroostack opgeruimd. 
 
3 Aug. 1949 
Palen gemaakt voor electrische heining en daaraan gewerkt,  hooi ingehaald. 
 
4 Aug. 1949 
Hout branden Sylvester, hooi ingehaald, geploegd. Wim van huis. 
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5 Aug. 1949 
Twee jongens naar Mike, 10 uur. 
Gewerkt aan electrische heining. 
 
6 Aug. 1949 
Twee jongens naar Mike, 9 uur. Bosch gebrand bij Sylvester. 
 
8 Aug. 1949 
Niet gewerkt wegens regen. 
 
9 Aug. 1949 
Oude heiningen opgeruimd, electrische heining aangelegd. 
 
10 Aug. 1949 
Hout gezaagd, hooi geharkt, bosch gebrand Sylvester. 
 
11 Aug. 1949 
Hout gebrand Sylvester, hooi ingehaald. 
 
12 Aug. 1949 
Wim van Doesburg uit werken. Hout branden Sylvester. Brieven verzonden aan . . . . 
 
13 Aug. 1949 
Kleine karwijtjes wegens regen. Frambozen planten en bessen stekken gehaald bij 
Edwards. 
 
15 Aug. 1949 
Brieven geschreven aan . . . 
Gras perceel west van huis geploegd gedeeltelijk. Jongens bosch gebrand Sylvester. 
 
16 Aug. 1949 
Ploegwerk voortgezet. Namidags helpen hooien bij Edwards. Wim v. D., Gerrit, ik, Han 
en Jan. 
 
17 Aug. 1949 
Gehelen dag bij Edwards helpen hooien. Wim geploegd en gediskt. 
 
18 Aug. 1949 
Wim en Gert namiddags helpen hooien bij Edwards. Wim v. D. disken. 
 
19 Aug. 1949 
Geploegd noord van tarweland. 
 
20 Aug. 1949 
Niet gewerkt wegens veel regen. 
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22 Aug. 1949 
Op Noord quarter summerfallow geploegd, ondiep. Des avonds gestopt wegens zware 
regen. Met koe naar de stier geweest, echter niet gedekt kunnen krijgen?? Onzeker. 
Brieven geschreven aan . . . 
 
23 Aug. 1949 
Nieuwe WC gebouwd. 
 
24 Aug. 1949 
Geploegd, klein boschje gehakken. 
 
25 Aug. 1949 
Geploegd west van huis. 
 
26 Aug. 1949 
Gecultivaterd, geploegd voor summerfallow. 
 
27 Aug. 1949 
Disken, varkenshok met stroo gepakt. 
 
28 Aug. 1949 
Bezoek oom Hendrik. 
 
29 Aug. 1949 
Ploegen. Namiddags Edwards helpen hooien. 
 
30 Aug. 1949 
Geploegd, gediskt. Wim helpen haver maaien Edwards namiddags. 
 
31 Aug. 1949 
Gediskt noord van tarweland en op N. quarter. Anderen stookwerk bij Edwards. 
 
1 Sept. 1949 
Een man gediskt en geploegd, anderen stookwerk bij Edwards. 
 
2 Sept. 1949 
Geploegd, stookwerk bij Edwards. 
 
3 Sept. 1949 
Geploegd, stookwerk bij Edwards. Brief verzonden aan . . . 
 
4 Sept. 1949 
In nacht van 3 op 4 Sept. 1° nachtvorst. Aardappels en bonen licht bevroren. 
Sylvester deelt mee dat biggen geboren zijn. 
 
5 Sept. 1949 
Voorgaande nacht wat zwaardere nachtvorst, doch niet ernstig. 
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Wim v. D. ploegwerk, anderen stookwerk bij Edwards. 
 
6 Sept. 1949 
Naar Edmonton geweest. $120.30 van CPR terug ontvangen. Stookwerk bij Edwards. 
 
7 Sept. 1949 
Gediskt op N. quarter en N. van tarwe. Stookwerk bij Edwards. Druk in tractorbanden bij 
ploegen moet zijn 12 lbs in één tractorwiel en 16 lbs in de band die in de voor loopt. 
 
8 Sept. 1949 
Gediskt, stookwerk en hooien bij Edwards. 
 
9 Sept. 1949 
Geploegd; twee man helpen hooien bij Edwards. 
 
10 Sept. 1949 
Bosch hakken, hout zagen. Gerrit disken bij Edwards. Zeer plotselinge verandering van 
weer. Gisteren nog heet, vandaag koud met kleine sneeuwbuien. 
 
11 Sept. 1949 
Voorbijgegane nacht tamelijke nachtvorst, ijs ter dikte van normaal glas op het water. 
 
12 Sept. 1949 
Voorbijgegane nacht hard gevroren voor den tijd van het jaar; boonen waren gisteren al 
bevroren, aardapapelloof ook bevroren nu and niet rijp graan zoo goed als zeker ook. 
Aardappelen vandaag uitgerooid, oogst slecht.  
Koe naar stier geweest; onbekend of zij gedekt is. 
 
13 Sept. 1949 
Tarwe gemaaid en op schoven gezet. 
 
14 Sept. 1949  
Haver en gerst gemaaid. 
 
15 Sept. 1949  
Haver en gerst gemaaid. 
Twee gedekte zeugen schijnen berig te zijn of hebben biggen afgezet. Mogelijkheid dat 
dit het gevolg is van het eten van bevroren klaver is niet uitgesloten. 
 
16 Sept. 1949  
Regenachtig. Voormiddag rest gemaaide haver and gerst opgezet. Laat in den avond veel 
regen. Een varken berig, de brutale. 
Brieven geschreven aan . . . 
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17 Sept. 1949  
Niet gewerkt wegens regen. Wim en Gert haver en gerst op schoven gezet. Een van de 
zeugen, Stitsen, erg berig. 
 
19 Sept. 1949  
Jongens uit werken. Gediskt op perceel noord van tarwe, gedeeltelijk. Halve dag. 
Namiddags regenachtig. 
 
20 Sept. 1949  
Jongens uit werken. Zelf hout gehakken.  Namiddag  gediskt op noord quarter. 
 
21 Sept. 1949  
Rest gerst gemaaid op zuid quarter. 
Gestart met gerst maaien op noord quarter. Jongens uit werken. 
 
22 Sept. 1949  
Olli gerst gemaaid op noord quarter. Jongens uit werken. 
 
23 Sept. 1949  
Gediskt op noord quarter and noord van tarweland met enkele disk. 
 
24 Sept. 1949  
Gerst gemaaid, tarwe op stack gebracht. Jongens uit werken. 
Bezoek Ds. Hoekstra met H.A. Wierenga. 
 
25 Sept. 1949  
Naar Westlock ter kerk geweest voor eerste keer by Ds. Hoekstra. 
 
26 Sept. 1949  
Gedeelte gerst gemaaid en gestookt. Jongens alle uit werken. 
 
27 Sept. 1949  
Jongens uit werken. Gerst gemaaid en gestookt. 
 
28 Sept. 1949  
Jongens uit werken. Geholpen bij Edwards alfalfa inhalen. Dertien  jonge biggen 
aangekocht van Lunger voor $100. 
 
29 Sept. 1949  
Jongens uit werken.Gerst opgezet. 
 
30 Sept. 1949  
Jongens uit werken. Gerst opgezet. 
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1 Oct. 1949 
Jongens uit werken. Zelf als fieldpitcher gewerkt bij Edwards. Brief verzonden aan  . . . 
 
3 Oct. 1949 
Jongens uit werken. Namiddags hout gehakken. 
 
4 Oct. 1949 
Jongens uit werken. Steenen geraapt. 
 
5 Oct. 1949 
Jongens uit werken. Voormiddag hout gehakken in bosch. Gerst met distels op hoop 
gereden. 
 
6 Oct. 1949 
Jongens uit werken. Gerst overniuw opgezet, distels verbrand. Namiddags kleine werkjes. 
 
7 Oct. 1949 
Sneeuwbuien. Jongens uit werken. Dennetjes gepoot. Kleine werkjes bij huis gedaan. 
 
8 Oct. 1949 
Kleine werkzaamheden. Jongens uit werken. 
Brieven verzonden aan . . . 
 
10 Oct. 1949 
Gedorscht: 138 bs tarwe, 416.5 bs haver. 
Gecultivaterd op N. quarter. 
 
11 Oct. 1949 
Gedorscht: 398 bs gerst van 33 acres, soort OAC 21. 
 
12 Oct. 1949 
Gedorscht: 175 bs gerst, dekvrucht Olli gerst. Jan en Han twee percelen bewerkt met 
springtooth harrow. 
 
13 Oct. 1949 
Kleine werkzaamheden en gemalen. 
 
14 Oct. 1949 
Gemalen en kleine werkzaamheden. 
 
15 Oct. 1949 
Steenen geraapt, gemalen en kleine werkzaamheden. 
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17 Oct. 1949 
Varkenshokken met stroo bekleed.  
15 acres tarwestoppels gediskt, paard opgehaald van Larson. 
Brieven geschreven aan . . . 
 
18 Oct. 1949 
Varkenshokken verder met stroo bedekt, onkruidzaden van het dorschen verzameld om te 
malen voor de varkens, 2000 lbs meel gemengd. 
 
19 Oct. 1949 
Huis met stroo bezet, idem varkenshokken en blokhut. Gemalen onkruidzaden. 
 
20 Oct. 1949 
Bosch gekapt. 
 
21 Oct. 1949 
Gediskt op gerst en  haverveld. Steenen geraapt. 
 
22 Oct. 1949 
Hout zagen en kleine werkzaamheden. 
Geschreven aan . . . 
 
24 Oct. 1949 
Naar Edmonton. Inkopen van schoenen enz. voor winter. 
 
25 Oct. 1949 
Naar Edmonton. P. Elzinga bezocht voor betrekking voor jongens en Bertha. Tevens naar 
arbeidsbureau geweest. Jongens stroohok om put gemaakt en steenen geraapt. 
 
26 Oct. 1949 
Steenen geraapt. Rest gerst en haver land gediskt. 
 
27 Oct. 1949 
Bosch gekapt. 
 
28 Oct. 1949 
Steenen van het land gereden. Geschreven aan . . . 
 
29 Oct. 1949 
Kleine werkzaamheden. 
 
30 Oct. 1949 
Dien Schuld en J. van Ee met vrouw op bezoek geweest. Adres J. v. Ee 10050 – 84 ave., 
Edmonton. 
 
 
31 Oct. 1949 
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Steenen geraapt, varkensheining verbeterd. Geschreven aan . . . 
 
1 Nov. 1949 
Jongens uit werken. Voormiddag bosch gehakt, namiddags steenen geraapt. 
 
2 Nov. 1949 
Jongens uit werken. Voormiddag bosch gehakt, namiddags steenen geraapt. 
 
3 Nov. 1949 
Bertha verhuurd in Edmonton bij P. Amby Lenon 10615 – 81 ave. Edmonton, tegen $40 
per maand. 
 
4 Nov. 1949 
Jongens uit werken. Zelf steenen geraapt met Han en Jan en van het land gereden. 
 
5 Nov. 1949 
3000 lbs varkensmeel gemengd. 
 
7 Nov. 1949 
Hout gehakken. Enkel percelen land gemeten door afpassen. Perceel west van huis 14 
acres, perceel N. van tarweland is 141/2 acres, perceel op N. quarter summerfallow is 
26.5 acres, Hotfield is 4 acres. 
 
8 Nov. 1949 
Jongens uit werken. Naar Busby geweest over zaaihaver en zaaigerst. Namiddags steenen 
geraapt. De eerste week van Nov. ongeveer zomers weer geweest, temperatures van over 
70 F. Laatste nacht heel klein nachtvorstje, vandaag wat kouder, niet vriezend. 
 
9 Nov. 1949 
Jongens uit werken. Geploegd op 8 acres ongemaaid gerstland.  
Geschreven aan . . . 
 
10 Nov. 1949 
Twee jongens uit werken. Steenen geraapt. Mistig weer met lichte vorst. 
 
11 Nov. 1949 
Gerrit uit werken. V.m. hout gekapt, n.m. steenen geraapt. Op de 49 acres het steenen 
rapen beëindigd. 
 
12 Nov. 1949 
Geploegd on N. quarter. Kleine werkzaamheden. Gerrit uit werken. 
 
14 Nov. 1949 
Beer opgehaald by Matt Haisan. Wij mogen die een maand hebben. Gebeerd zeug met 
grove kling, grootste vlek voor linkeroor. 
N.m. steenen geraapt en geploegd op N. quarter rest. Zie 27/12?? 
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15 Nov. 1949 
V.m. watervoren geploegd op N. quarter. Hout gehakken. N.m. geploegd op gerstveld. 
 
16 Nov. 1949 
Gerrit en Willem uit werken. Wim v. D. gaat naar H. Jones (dairy) Sub 24, Edmonton. 
Opgehaald door P. Elzinga uit Edmonton. Vooreerst zal hij 50 dollar per maand 
verdienen met kans op $60.  
Gekocht van Spargo Bros te Alcomdale 10,000 lbs ammonium phosphate 16-20-0 tegen 
den prijs van $57 per ton uit warehouse, levering April. Halen wij eventueel uit waggon, 
dan zal de prijs $55 per ton zijn. 
Geschreven aan . . . 
 
17 Nov. 1949 
Gerrit en Willem uit werken. Kleine werkzaamheden. 
 
18 Nov. 1949 
Regenachtig, verder zeer zacht weer, n.m. onweer. Kleine werkzaamheden. Willem en 
Gerrit uit werken. Stamboekgelt, de ‘brutale’, gedekt. 
 
19 Nov. 1949 
Kleine werkzaamheden. Jongens uit werken. 
 
21 Nov. 1949 
Willem uit werken. V.m. kleine werkzaamheden, n.m. bosch gekapt. Geschreven aan . . . 
 
22 Nov. 1949 
Willem uit werken. Gerrit en ik brandhout gezaagd v.m.; n.m. bosch gekapt. De ‘brutale’ 
gelt vandaag weer gedekt.  (Zie ook 18 Nov.) 
 
23 Nov. 1949 
V.m Busby geweest, n.m. bosch gekapt. Willem uit werken. 
 
24 Nov. 1949 
V.m. bosch gekapt, n.m. kleine werkzaamheden. Willem uit werken. 
 
25 Nov. – 17 Dec. 1949 
Bosch gekapt, hout verbrand, kleine werkzaamheden, varkensvoer gemengd, brieven 
geschreven. Willem uit werken. 
 
[From here on in only ‘unusual’ items are included from the diary. Everything else has to 
do with the weather, pigs, chickens, and seeding or tillage operations.] 
 
8 Dec. 1949 
Sylvester 4 biggen gebracht. 
 
 
14 Dec. 1949 
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Van Donkersgoed en vrouw op visite. 
Willem brengt een vracht alfalfa van Mirus. 
 
16 Dec. 1949 
Van MacMillan gekocht 18 biggen voor $185. Bij aflevering was er een te weining. Een 
des avonds reeds doodgegaan. 
 
17 Dec. 1949 
Willem voor het laatst bij Mirus. 
 
29 Dec. 1949 
Beer teruggebracht naar Matt Haisan. 
 
2 Jan. 1950 
Vier kalkoenen naar MacMillan gebracht foor aflevering. 
 
9 Jan. 1950 
Willem solicitatie brief ingezonden. 
 
27 Jan. 1950 
Van Mirus gekocht crusher met 2 reserve platen, voor 45 dollar, te betalen in zomer of 
herfst. Riem kan geleend worden gedurende winter. 
 
22 Feb. 1950 
Des avonds naar landbouwfilm geweest. 
 
26 Feb. 1950 
Bertha thuis geweest. 
 
9 Mar. 1950 
Des avonds koe melkziekte. Behandeld door veearts uit Westlock. Ingespoten on ca. half 
één des nachts, stond weer op om 4 uur. 
 
12 Mar. 1950 
Beer ziek. Eet gehelen dag niet. 
 
14 Mar. 1950 
Beer nog ziek. Blijkt vlekziekte te zijn. Des avonds door veearts ingespoten. Volgens 
bewering veearts zal beer binnen 2 dagen wat gaan opknappen of dood gaan. 
 
16 Mar. 1950 
Beer schijnt iets beter te zijn. Dronk vanavond 2 L melk. 
 
28 Mar. 1950 
Jongens Bot wezen ophalen bij Mirus. 
 
30 Mar. 1950 
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Paard teruggebracht naar Larson, die er $30 voor terugbetaalt. Tuig mogen wij dan 
behouden. 
 
25 April 1950 
Kaasje gemaakt. 
 
26 April 1950 
Gisteren en vandaag eerste erwten gepoot. 
 
29 April 1950 
Twee man en Han en Jan v.m. bosch kappen. 
 
1 Mei 1950 
Gerrit verhuurd aan Price. Loon zal minstens $80 per maand bedragen. Gerrit 
onmiddelijk vertrokken in den morgen. Zondags heeft hij vrij. 
 
2 Mei 1950 
Gekocht van Spargo Bros. Massey Harris zaaidril, gebruikt, voor $250. $100 direct te 
betalen, rest in de loop van dit jaar. 
Aan Mr. Kannegieter het recht van lien verleend op de truck ($500). 
 
8 Mei 1950 
Wim n.m. loading chute voor varkens gemaakt. 
 
10 Mei 1950 
Wim naar Price. 
 
11 Mei  1950 
Wim bij Price. Hala capucijners gepoot. 
 
13 Mei 1950 
Wim en Han en Jan bij Mirus wortels geraapt. 
 
15 Mei 1950 
Aardappelogen gepoot. N.m. bieten en suikerbieten gezaaid op N. quarter. 
 
16 Mei  1950 
Zaaidril gehaald bij Spargo Bros., Alcomdale. 
 
17 Mei 1950 
Gehelen dag twee man in tuin gewerkt. Kool gezaaid en soyabonen, op Sloughfield.  
1 rij roode kool geen kunstmest gegeven. 
 
18 Mei 1950 
2 man gehelen dag in tuin gezaaid. 
 
19 Mei 1950 
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V.m. in tuin gezaaid, n.m. op N. quarter aardappels gepoot, soyaboonen en koolrapen 
gezaaid. 
 
7 Juni 1950 
Wim naar ploegdemonstratie. 
 
15 Juni 1950 
Andijvie gezaaid en in tuin gewerkt. 
 
16 Juni  1950 
Geconstateerd dat op oostel. Hillfield veel wilde haver and wilde boekweit groeit, 
opgekomen ca 14 dagen na het ploegen. Edwards adviseert nog te bewerken met wire-
weeder. 
 
17 Juni  1950 
N.m. gedeeltelijk met cable weeder onkruid vernield op oostelijk deel Hillfield. 
 
19 Juni 1950 
Nog wat onkruid verdelgd met cable weeder op Hillfield. 
 
21 Juni 1950 
Aardappelen geschoffeld. Komen nu alle behoorlijk op. 
 
27 Juni 1950 
Pomp McCoomb ontvangen. 
 
2 Juli 1950 
Ter kerk geweest in Neerlandia. V.m. Ds. Hoekstra. Bevestiging Ds. Hanenburg. 
N.m. Intrede Ds. Hanenburg. Text Col. 2:1-2. 
 
3 Juli 1950 
Geschoffeld. Willem bosch hakken. 
 
9 Juli 1950 
Intrede Ds. Hanenburg. 
 
10 Juli 1950 
Boomen gesleept op breekland. [Tot 20 Juli] 
 
13 Juli 1950 
Voor het huis proefveldje voor alfalfa ingericht. 
Boomen gesleept door Han en Jan. 
 
24 Juli 1950 
Heemerych start met bosch breken. 
Aardappelen geschoffeld. 
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26 Juli 1950 
Einde breking. Gebroken bijna 8 acres. 
 
28 Juli 1950 
Distels op order weed inspector uitsnijden. 
 
29 Juli 1950 
Sow thistles uitgesneden. 
 
11 Aug. 1950 
Nieuw land grofste wortels neergehakken om diskklaar te zijn. 
 
14 Aug. 1950 
N.m. met z’n drieen zaaidistels gesneden op Hillfield. 
 
18 Aug. 1950 
Vertrek Edmonton – Iron Springs. 
 
23 Aug. 1950 
Terugkomst uit Iron Springs. 
 
28 Aug. 1950 
Met rootharrow gewerkt op breekland. 
 
4 Sept. 1950 
Bezoek Kannegieter, Jo en Wim van Doesburg. 
 
11-15 Sept. 1950 
Willem geholpen bij Edwards. 
 
18-22 Sept. 1950 
Wim bij Heemeryck voor dorschen. 
 
21-25 Sept. 1950 
Dorschen, hier en bij Edwards. 
 
28 Sept. 1950 
Sneeuw. Heater geplaatst, schoorsteen geveegd. 
Gehelen dag brieven geschreven. 
 
29 Sept. 1950 
Sneeuwerig. Gerrit komt thuis van Price, zoolang niet gedorscht kan worden. 
Wim en Gert loggen gemaakt in bosch. 
 
30 Sept. – 5 Oct. 1950 
Rootpit graven, aardappels rooien. 
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5 Oct. 1950 
Gerrit weer naar Price. 
 
6-7 Oct. 1950 
Dorschen bij Sherman en Edwards. 
 
10 Oct. 1950 
Aardappelkuil verder afgemaakt. Des avonds Wim maar Heemeryck om enkele dagen te 
helpen dorschen. (tot 14 Oct.) 
 
14 Oct. 1950 
Paard en veulen van Sherman ontvangen. 
 
16-17 Oct. 1950 
Aardappels vna het land thuisgebracht, gesorteerd en in kelder. 
 
24 Oct. 1950 
Naar erfhuis geweest bij J. Gerling. Gekocht een cultivator en wat kleiningheden. 
 
26 Oct. 1950 
Drie man bij Edwards geholpen met bouwen van schuur. 
 
28-31 Oct. 1950 
Gerrit bij Edwards. 
 
1-2 Nov. 1950 
Drie man bij Edwards geholpen aan schuur. 
 
3 Nov. 1950 
Naar Edmonton geweest. Gerrit zal Maandag gaan naar Otto Miller, Gen. Del., 
Edmonton, tegen $50 per maand. Koolrapen kunnen worden verstuurd naar Vegetable 
Co-op, Edmonton. 
James Edward begint om 2 uur met combinen Hillfield tot des avonds half 8. 
 
6 Nov. 1950 
Gerrit vertrokken naar Edmonton. 
 
9 Nov. 1950 
Oldenburg meegenomen naar Edmonton ?? lb koolrapen die bevroren waren. 
 
13 Nov. 1950 
Ventilatiepijp in rootpit gemaakt. 
 
14 Nov. 1950 
Sneeuwerig weer. Des avonds Gerrit weer thuis. 
 
16 Nov. 1950 
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Den geheelen dag sneeuw en wind. Erwten gedorscht, boerekool ingehaald, hanen 
geslacht.  
 
26 Nov. 1950 
Gerrit afgerekend bij Price en Lloyd MacMillan bezocht om werk. 
 
22 Nov. 1950 
Verzonden naar Kannegieter ter gedeeltelike betaling van interest: cheque Edmonton 
Produce Comp. $229.08 en money order $50.92. 
Jongens n.m. ‘loggen’ gemaakt. 
 
25 Nov. 1950 
Loggen gemaakt. 
 
27 Nov. 1950 
Twee man gewerkt voor Heemeryck, 2.5 uur à $0.60 per uur. Gerrit heden vertrokken 
naar Tom McMillan. 
 
28 Nov. 1950 
Met vrouw naar Westlock geweest voor tandarts. Afgeleverd een vet varken. 
 
30 Nov. 1950 
Willem helpt Heemeryck hout kappen. 
 
1 Dec. 1950 
Brandhout naar huis gehaald. 
 
4-11 Dec. 1950 
‘Loggen’ gemaakt en naar huis gehaald. 
 
21 Dec. 1950 
Laatste logs uit bosch gehaald. 
 
30 Dec. 1950 
Temperaturen gedurende gehele maand Dec. vrij zacht geweest, ‘s nachts van 15 tot 34 F, 
overdag een enkele maal zelfs tot 40 F. 
 
3-25 Jan 1951 
Logs gemaakt, 11 tot 20 per dag. Een dag 27.  
[Total is 308 logs for 18 days for which numbers were recorded.] 
 
2-15 Feb. 1951 
Logs bij elkaar gesleept. 
 
 
 
23 Feb. 1951 
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Gerst uit granary op Beaverfield gehaald. Zeer veel moeite met sneeuw, dat transport 
belemmert. 
 
2-3 Maart 1951 
Biggen geboren van ‘kleine zeug’, ‘brutale’, ‘scheefsnuit’. 
 
4 Maart 1951 
Oome Hendrik, Jo en Wim v. Doesburg, J. Tollenaar, Jenny en Tietske Bootsma, Bertha 
op bezoek. 
 
5 Maart 1951 
Van de ‘scheefsnuit’ zijn tot heden 3 biggen nog doodgegaan. 
 
10 Maart 1951 
Vanaf vorige week Zondag zeer koud geweest, temperaturen des nachts gewoonlijk 30 
onder nul, overdag 20 to 10 onder nul. Jonge biggen die eind vorige week geboren 
worden, in kistjes gehouden. Een kist, die niet al te best sloot, gaf nog enkele doode 
biggen, eerst toegeschreven aan zwakte, bleek echter koude the zijn. Deze biggen 
gisteren in een kistje bij de kachel gezet in huis, waarna direct beterschap intreedt. 
 
15 Maart 1951 
Hevige sneeuwstorm vanmiddag en vanavond. 
 
22 Maart 1951 
V.m. Wim met James naar Busby geweest om voer te halen. Wegen practisch 
onbegaanbaar, zelfs voor paarden. Weggeweest met team Edwards en stoneboat. 
 
24 Apr. 1951 
Vrouw en Wim naar Westlock geweest voor tandarts. 
 
3 Mei 1951 
In aardappelkuil bleek 20 cm water te staan. Aardappels gedeeltelijk uitgehaald. 
 
13 Mei 1951 
Belijdenis Bertha in Edmonton bij Ds. Van Baalen. 
 
4 Juli 1951 
Logs op zaaghoop gesleept. 
Des avonds Gerrit thuis geweest. 
 
9 Juli 1951 
V.m. naar Edmonton geweest voor permit logs halen. 
 
16-24 Juli 1951 
Price gezaagd. 
 
26 Juli 1951 
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Vrachtauto verkocht aan K. Donkersgoed, Iron Springs. 
 
27 Juli – 3 Aug. 1951 
Lumber naar huis gehaald. 
 
28 Juli 1951 
C. v. ‘t Land en gezin op bezoek. 
 
3–11 Aug. 1951 
Varkenshokken getimmerd, slieten uit bosch gehaald. Gezaagde lumber opgemaakt, ca 
20000 vt en berk. 
 
13 Aug. 1951 
Bij Soloway swather gekocht voor $40 en 40 bs tarwe. 
 
13 Aug. 1951 
Met Stan naar Westlock geweest over aankoop combine. Overeengekomen dat deze 
combine voor maximum 525 dollars in goed werkende staat zal worden afgeleverd 
volgende week en op ons land daartoe beproefd zal worden. Nieuw mes en reserve mes 
worden bijgeleverd. 
Aan Bank vanMontreal cheque  $935 ter incasso afgegeven. Aanvraag gedaan voor farm 
loan improvement ten bedrage van $600. 
 
17 Aug. 1951 
Swather opgehaald bij Soloway en beproefd. 
 
19 Aug. 1951 
Kannegieter en Jo v. Doesburg op bezoek. 
 
20 Aug. 1951 
Naar Westlock geweeest, $600 farm improvement loan overeengekomen. 
 
23 Aug. 1951 
Combine opgehaald en des n.m. beproefd. 
 
24 Aug. 1951 
Jongens naar graan club. 
 
30 Aug. 1951 
V.m. met Stan’s Service gesproken over aankoop kleine truck. 
Distels gesneden op Hillfield. 
 
2 Sept. 1951 
Gerrit thuis geweest. 
 
 
6 Sept. 1951 
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Vrachtauto gekocht  Stan Dunnington á $650, mijlstand 30570. 
 
16 Sept. 1951 
Eerste keer met eigen truck naar kerk geweest. Bezoek de Jong. 
 
18 Sept. 1951 
Scholten uit Iron Springs op bezoek. 
 
25 Sept. 1951 
Gehele dag sneeuwval. Er ligt nu ca 2” sneeuw. Wij hebben ca 2000 bs gerst 
gecombined. Ruim 100 acres  moeten nog gebeuren. 
 
31 Oct. 1951 
Naar Westlock geweest. Drivers licences gehaald. 
 
16 Nov. 1951 
Tractor voor reparatie naar Busby gebracht. 
 
17 Nov. 1951 
Willem tractor uit elkaar gehaald in garage in Busby. 
 
21 Nov. 1951 
Tractor terug. Nieuwe ringen ingezet. 
 
23 Nov. 1951 
Wim en Han naar graan club in Edmonton. Halen resp. 2e en 1e prijs met haver. 
 
26 Nov. 1951 
Boomen gehaald voor pig brooder house.. 
 
27 Nov. 1951 
Begonnen met bouwen pig brooder house. 
 
29 Nov. 1951 
Pomp gezet op put in wei. 
 
1 Dec. 1951 
H.J. v.d. Vliert komt over. 
 
3 Dec. 1951 
Van Ned. Ambassade in Ottawa ontvangen brief betreffende machinerieën. 
 
6 Dec. 1951 
Des morgens vertrek v.d. Vliert. 
 
 
21 Dec. 1951 
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Kolen gehaald in Pickardville. 
 
26 Dec. 1951 
James Edwards en gezin voor Christmas dinner. 
 
28 Dec. 1951 
Naar Westlock geweest. Zo nodig kan crediet tot $1000 worden verkregen voor aankoop 
kunstmest en 250 jonge kalkoenen. 
 
31 Dec. 1951 
Kolen gehaald in Pickardville. 
 
4 Jan. 1952 
Des avonds op bezoek geweest bij Knaga. 
 
7 Jan. 1952 
Aan Mirus brief geschreven van den volgende inhoud: 
“I  read your information about the contract of fish meal. If this is the way in which an 
agreement is carried out, what we made a contract for? 
It has always been the honour of good merchantmen to meet their liabilities in a right way 
and I cannot remember that I ever met manners of this kind. If North West Feed Mills 
want to settle contracts in this way then, in my opinion, they are not worth the name of 
merchantmen and I can find only one word for it, that expresses my thoughts, that is 
“scorn” (my meaning with the word is “diepe verachting”). 
Unless the agreement is carried out perfectly, I should like to ask you to look for us for a 
more reliable supplier. We intend to use quite a bit of feed in future and then we cannot 
have things like these.  
I guess it will not be necessary to add more words to this and I hope my meaning will be 
clear to you. 
It is not my intention to blame you for this, but to give you our opinion about the North 
West Feed Mills, if they go on at this rate. 
Meanwhile we are, 
Yours very truly, 
J.J. v.d. Born” 
 
15 Jan. 1952 
Inhoud van brieven geschreven over kunstmest, aan Consolidated Mining and Smelting 
Comp. of Canada in Calgary, en aan Spargo Bros. in Alcomdale. 
 
17 Jan. 1952 
Inhoud van brief geschreven aan Fontaine: 
”As a result of my Dutch education there are still several Dutch ideas in my mind, which 
are not at all in accordance with the Canadian doctrine. It is not so easy to get rid of 
things which are taught a man in his youth; maybe you can cure me of that Dutch 
sickness. 
One of these days, reading about the use of fertilizers, I thought it might be good to make 
an experimental field on the farm, that might have a more convincing nature than words. . 
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. . . My leading idea is to find out a little bit in how far it is profitable to use potash, lime 
and different quantities of fertilizer. . . .” 
 
24 Jan. 1952 
Brief aan Consolidated Mining and Smelting Comp. of Canada: 
“Received your letter of January 18. We were very glad to see from this letter and from 
the other one, that you take care of the interests of your customers, what mostly is a mark 
of a good businessman . . . .” 
 
30 Jan. – 15 Maart 1952 
Timmeren pig brooder house. 
 
4 Feb. 1952 
Des avonds naar algemene vergadering graan club. 
 
6 Feb. 1952 
Gerrit komt thuis. 
 
8 Feb. 1952 
Gerrit terug naar Edmonton. Naar bank geweest in Westlock voor leening $1100. 
 
19 Feb. 1952 
Des avonds fam. Richards op bezoek. 
 
25 Feb. 1952 
Des avonds naar Reicher geweeest. 
 
26 Feb. 1952 
Pig brooder house  is nu geheel onder dak. Binnenwerk moet nog grootendeels afgewerkt 
worden. 
 
1 Maart 1952 
Naar University dag geweest. Met Dr. Bentley kunstmest proefveld besproken. 
 
4 Maart 1952 
Met vrouw naar dokter geweest inWestlock. 
 
5 Maart 1952 
Voortgezet doktersonderzoek vrouw inWestlock. Maagzuur te laag, galblaas werkt niet, 
een been in de rug niet geheel goed, een paar kleine niersteenen. 
 
28 Maart 1952 
Naar Edmonton veetentoonstelling geweest. 
 
 
29 Maart 1952 
Willem maakt loading chute. 
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1-2 Apr. 1952 
Wim timmert hay rack. 
 
17 Apr. 1952 
Met vrouw en Han naar Edmonton geweest. Afgeleverd 7 zouters. 
 
19 Apr. 1952 
Laatste capucijners ingepoot. 
 
29 Apr. 1952 
Bertha opgehaald in Edmonton. Bij Hayward geweest over berk. 
 
30 Apr. 1952 
Des morgens paard dood gevonden in de schuur. 
 
9 Mei 1952 
Gerrit thuis. 
 
11 Juni 1952 
Aan Pringle’s Hatcheries brief verzonden van volgende inhoud: 
“Now and then it happens that a farmer with his car gets stuck in a mud hole of a country 
road. He will go to a farmer living close to that place and ask him if he is willing to pull 
his car out. After this has been done, the owner of the car will ask how much he owes for 
the work what has been done. Mostly nothing is charged for it, but by asking it, the 
farmer who owns the car shows that he is a well educated man. 
We had an arrangement with Pringle’s Hatcheries that 200 turkey poults would be 
delivered the 23d of May. They had to be paid for in advance, since a farmer cannot be 
trusted. That the businessman does not go away with his money, he has to trust. Can the 
date of the arrangement be changed afterwards? Of course, if this is in the interest of the 
hatchery. Is it necessary to notify the farmer? No. Is it of some importance that the farmer 
has to make a double trip to the railway station through a muddy road, that he has to 
inquire about one and another? No, the farmer customer is there for the interest of the 
businessman of the city. In old times the serf was there for the interest of the owner.  
Is it possible to make some other conclusion? Yes. It is: best leave them to meditation. 
 
21 Juni 1952 
Met jongens naar Rodeo geweest in Edmonton. 
 
22 Juni 1952 
Ondanks zware stortregens en zeer slechte wegen naar Westlock ter kerk geweest.Met 
Ds. Hanenburg over Gerrit gesproken. 
 
 
 
23 Juni 1952 
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Naar Edmonton geweeest om formaliteiten aankomst machinerieën uit Holland te 
vervullen. 
 
27 Juni 1952 
Aankomst machines in Busby. 
 
30 Juni 1952 
In elkaar zetten machinerieën. 
 
4 Juli 1952 
Vertrokken naar Iron Springs voor bezoek C. v. ‘t Land. 
 
7 Juli 1952 
Terugkomst uit Iron Springs. 
 
1 Aug. 1952 
Naar trouwen Wim v. Doesburg geweest. 
 
3 Aug. 1952 
Gerrit komt thuis. 
 
14 Sept. 1952 
Wim v. Doesburg en vrouw met a.s. zwager Laurens en meisje op bezoek. 
 
25 Sept. 1952 
Tot nog toe geen enkele nachtvorst gehad. 
 
21 Oct. 1952 
Naar sale Mirus geweest. Hamermolen gekocht. 
 
6 Nov. 1952 
Aangevangen met wel  graven. Beëindigd op 8 Nov. 
Geheele dag weer mooi weer, temp. ca 45. 
 
21 Nov. 1952 
Gerrit bouwen bij Oldenburg. 
 
26 Nov. 1952 
Han des avonds naar Nicholson, Westlock om daar in de kost te blijven voor bezoek High 
School. 
 
9 Dec. 1952 
Naar uitvoering Messias geweest. 
 
16 Dec. 1952 
Gerrit naar Westlock geweest voor radiator rep. auto. 
 



 34 

20 Dec. 1952 
Met bevroren auto naar Westlock. 
 
2-3 Jan. 1953 
Wim en Gerrit opfokhok kalkoenen bouwen. 
 
4 Jan. 1953 
Eerste hoeveelheid sneeuw van betekenis gevallen deze winter. 
 
22 Jan. 1953 
Berkenhout geleverd in Edmonton. 
 
24 Jan. 1953 
Met Jaap naar tandarts geweest. 
 
2 Feb. 1953 
Varken geslacht. Radio bericht over vreeselijke vloedgolf over Holland.  
2000 vierkante mijlen onder water, all Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden 
overstroomd, dijken op 70 plaatsen doorbroken, bijna 500 dooden, nieuwe storm komt 
opzetten. 
Hier mooi weer, temp. vandaag ca 40 above. 
 
14-16 Feb. 1953 
Gezaagd bij Knaga. 
 
27 Feb. 1953 
Met van Zalen naar Immigration Hall geweest en Form R55 ingediend voor Kalis. 
 
27 Apr. 1953 
Zondag en Maandag Bertha en Wim thuis. 
 
24 Mei 1953 
Wim doet belijdenis. Naar Edmonton geweest. 
 
30 Juni 1953 
Vandaag naar sale  geweest, met bedoeling sproeimachine en/of (???) te koopen. Beide 
dingen gingen echter te hoog in prijs. 
 
1 Juli 1953 
Picnic kerk. Mooi weer. Sylvester hier, zal voor ons sproeien volgende week. Op erf 
onkruid gesproeid. 
 
30 Juli 1953 
Lucas en Arie Hovestad aangekomen. 
 
 
31 Juli 1953 
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Vroeg avond begint een ongekende regenval die zich een groot deel van den nacht 
voortzet. 
 
1 Aug. 1953 
92 jonge kalkoenen liggen des morgens dood geregend in de weide. Rest allemaal in pig 
brooder house gebracht. Kachel aangemaakt om ze vlug te drogen. 
 
16 Aug. 1953 
Bertha en Wim thuis. Van Zalen des avonds op visite. Ook Kalis en Arie Hovestad. 
 
18 Aug. 1953 
Sedert jl. Vrijdag zijn er verschrikkelijk veel muskieten, des avonds en des morgens kan 
men in het veld niet werken vanwege deze dieren. 
 
23 Aug. 1953 
K. Vrieling op bezoek. 
 
5 Sept. 1953 
Met vrouw naar Edmonton geweest. W. v. Doesburg bezocht. Bertha opgehaald, voer 
meegebracht. 
 
14 Nov. 1953 
Des avonds Han geopereerd van blinde darm ontsteking. 
 
11 Dec. 1953 
Nog practisch geen sneeuw. 
 
21 Dec. 1953 
Truck voor Knaga gehaald in Edmonton. 
 
30 Dec. 1953 
Bij Kannegieter $2000 afgelost op boerderij en interest betaald. 
 
2 Jan. 1954 
Kalis op bezoek. 
 
12 Jan. 1954 
Naar Legal geweest om geld zending uit Holland op te halen. 
 
21-22 Jan. 1954 
Onze truck ingeruild voor nieuwe, en truck opgehaald. 
 
3-5 Feb. 1954 
Shingles aan westkant schuur getimmerd, uitbouw gemaakt aan schuurzolder. 
 
 
8-9 Feb. 1954 
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Op schuurzolder kalkoennest gemaakt en enkele betimmeringen. Des avonds James 
Edwards en echtgenote op bezoek. 
 
9 Feb. 1954 
Gisteren en vanmorgen een stukje in de tuin zuid van huis gespit en mest opgedaan.De 
periode van warm en dooi weer gaat nu een einde nemen volgens de radio. De sneeuw is 
practisch geheel verdwenen. 
 
12 Feb. 1954 
De Jong op bezoek. 
 
17 Feb. 1954 
Op bezoek geweest bij de Jong. 
 
6 Maart 1954 
N.m. 1 man en Jaap en Wilco bosch gekapt. 
 
12 Maart 1954 
Lichte brand in werkschuurtje doordat Gerrit blowtorch had laten staan, al brandende. 
Brand dadelijk gebluscht, zoodat schade niet groot was. 
 
15 Maart 1954 
Vanavond bericht ontvangen dat mijn broer Gerrit vorige week in den nacht van Zondag 
op Maandag is overleden in den ouderdom van 44 jaar. 
 
16-18 Maart 1954 
Classis bezoek Edmonton. 
 
16-19 Apr. 1954 
Op bezoek bij C. v. ‘t Land, Coalhurst. 
 
30 Apr. 1954 
Een stamboekvaars gekocht voor jongens. 
 
27 Mei 1954 
Vandaag droog. Alles is modder en nog eens modder. Practisch niemand heeft not wat 
kunnen zaaien. Ook wij hebben van het land voor graan bestemd zelfs nog niets 
geploegd. 
 
7 Juni 1954 
Geheelen dag regen. Alles modder en nog eens modder. 
 
24 Juni 1954 
Wim v. Doesburg met gezin  op bezoek. 
 
 
27 Juli 1954 
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Des avonds zware hagelbui. In de tuin is alles verhageld. Als we een graanoogst gehad 
hadden zou deze voor 100% zijn weg geweest. 
 
18 Aug. 1954 
Busby picnic. 
 
23 Aug. 1954 
Niettegenstaand herhaalde vermaningen en na gewezen te zijn op het zondige van zijn 
weg, heeft Gerrit ons hedenvoormiddag verlaten. Hij heeft geen afscheid genomen. Aan 
den middagmaaltijd hebben wij samen gebeden voor zijn bewaring en redding. 
 
30 Aug. 1954 
Naar Westlock geweest voor truck doorsmeren en Wilco inenten. 
 
2 Sept. 1954 
Steenen gebracht in moddergat zuid op de weg en met grader bijgevuld. 
 
4 Sept. 1954 
Meerdere regen buien. Alles modder en nog eens modder. 
 
28 Sept. 1954 
Twee zoons van Van de Voort uit Veenendaal op bezoek. 
 
14 Nov. 1954 
Verloving Bertha. 
 
15 Nov. 1954 
Op zoek geweest naar weggelopen kalf. 
 
17 Nov. 1954 
Tante Aal komt. 
 
21 Nov. 1954 
Vertrek Tante Aal. 
 
22 Nov. 1954 
Kalf dat vorige week was weggelopen opgehaald bij Mr. Kruger, Arvilla. 
 
26 Nov. 1954 
Naar dokter geweest: gebroken ader in kuit van been geconstateerd. 
 
27 Nov. 1954 
Han thuis. 
 
26 Nov. – 3 Dec. 1954 
Binnen geweest in verband met gebroken ader in been.  
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Vanmiddag (3 Dec.) met dames Edwards Sr. en Jr. op bezoek geweest bij James die 
wegens blinde darm operatie in hospital ligt. 
Vrouw en jongens ‘s morgens  met hulp van Walter Knaga verrichten dagelijkse 
werkzaamheden. 
 
4 Dec. 1954 
Jan thuis. 
 
7 Dec. 1954 
N.m. op bezoek geweest bij Arie Hovestad. 
 
11 Dec. 1954 
Han thuis. Huis en pighouse ‘opgebanked’ met zaagsel. 
 
20 Dec. 1954 
Wim komt thuis voor vacantie. 
 
24 Dec. 1954 
Naar Edmonton geweest met Wim. Shingles gehaald. Kannegieter bezocht. 
 
1 Jan. 1955 
N.m. bij boeren noord van ons geweest om onderzoek te doen naar weggelopen steercalf, 
geen resultaat. 
 
25 Jan. 1955 
Naar dokter geweest over mijn been. 
 
14 Feb. 1955 
Pomp motor en pomp jack aangebracht. 
 
16 Feb. 1955 
Naar Edmonton geweest. Kannegieter rest boerderij afbetaald. 
 
21 Feb. – 16 Maart 1955 
Wegens phlebitis in ziekenhuis geweest.  
 
7 Apr. 1955 
Des avonds Jan, Han, Willem en Bertha thuis. 
 
22 Apr. 1955 
Op Woensdagavond 20 April Edwards bezocht ter gelegenheid van zijn verjaardag. Kort 
nadat ik hem verliet is hii onverwachts dood gebleven. 
 
25 Apr. 1955 
Gistermiddag R.J. Edwards Sr. begraven. 
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30 Apr. 1955 
Naar Edmonton geweest, manure loader gekocht. Kannegieter en Wim v. Doesburg 
bezocht. 
 
2 Mei 1955 
Weg hier en daar ‘gedrained’. 
 
12 Mei 1955 
Geploegd op Hillfield door Jaap. Wim opgehaald. 
 
14 Mei 1955 
Mr. Groot op visite. 
 
20 Mei 1955 
Wim werkt aan electrische heining. Jaap beëindigd cultivator werk op Noord Beaverfield. 
 
28 Mei 1955 
Zaaien dooor Han te middderacht geëeindigd. Graan inzaaien is nu klaar. 
 
29 Mei 1955 
Op visite geweest bij Bill Groot. 
 
6 Juni 1955 
Des avonds naar 25-jarige bruiloft van Zalen. 
 
14 Juni 1955 
Bertha getrouwd. 
 
15 Juni 1955 
C. v. ‘t Land op bezoek. 
 
16 Juni 1955 
Wim v. Doesburg en gezin op bezoek. 
 
29 Juni 1955 
Han opgehaald in Westlock. 
 
1 Juli 1955 
Vrouw en kinderen naar picnic kerk. 
 
18 Juli 1955 
Naar Edmonton geweest voor afhalen Ds. Polman. 
 
22 Juli 1955 
Des avonds welkomstavond voor Dr. G.H. Polman. 
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24 Juli 1955 
Intrede Ds. G.H. Polman. 
 
25 Juli 1955 
Naar Bertha geweest voor verjaardagsbezoek. 
 
8 Aug. 1955 
Well besteld aan Glieb in Pickardville á $1.40 per voet voor graven er van, $1.15 per voet 
voor buizen. 
 
20 Aug. 1955 
Glebe eindigt des avonds het maken van de well; deze is 108 voet diep en heeft 60 voet 
casing, kosten van graven $151.20, casing $72, totaal $223.20. 
 
27 Aug. 1955 
Jan en Han op visite naar Bertha. 
 
2 Sept. 1955 
N.m. vertrokken voor trip Banff. 
 
3-5 Sept. 1955 
In Banff bezienswaardigheden bezichtigd. 
 
21 Sept. 1955 
15 kalkoenen zijn vanmorgen door een of ander beest doodgebeten. 
 
22 Sept. 1955 
Coyotes hebben weer 10 kalkoenen doodgebeten behalve die zij hebben meegenomen. 
Blijken onder de heining doorgekropen te zijn in een laage plaats. 
 
8 Oct. 1955 
Wim thuis, opgehaald door Eric Edwards. 
 
27 Oct. 1955 
Pomp geinstalleerd nadat Glebe de well 20’ had uitgediept. Well werkt prima nu en kan 
niet worden leeggepompt. 
 
28 Oct. 1955 
Naar Edmonton geweest. Aan Mocombo Club turkeys verkocht á 40 cts. per lb dressed 
weight. 
Melton bezocht over ruil boerderij, bij Bertha geweest, stockyards bezocht. Inleiding over 
kunstmest ingenomen bij universiteit. 
 
29 Oct. 1955 
Water tank bij nieuwe wel geplaatst en motor bij nieuwe wel gezet. Wim v. Doesburg op 
bezoek. 
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18 Nov. 1955 
Vrouw en Han naar Coalhurst voor trouwerij Bertha v. ‘t Land. 
 
19 Nov. 1955 
Ds. Volten met zoons van Van Doesburg op bezoek. 
 
22 Dec. 1955 
Wim komt thuis. Kolen gehaald. 
 
26 Dec. 1955 
Bill Groot en Bertha thuis. 
 
27 Dec. 1955 
Vannacht sterke drifting. Bill Groot vertrekt te voet naar Busby en verder per trein. 
 
28 Dec. 1955 
‘s Avonds half elf weg opengeploegd. 
 
2 Jan. 1956 
Met Lucas naar Donkersgoed geweest om bouw kippenhok nader te bezien. 
 
9 Jan. 1956 
Naar dokter geweest wegens bloedklont in been. 
 
[11 Jan. – 4 Feb. 1956 written by Han] 
 
15 Jan. 1956 
Vader naar hospital gebracht. 
 
2 Feb. 1956 
Kalf geslacht. 
 
5-10 Feb. 1956 
Blokhut afgebroken. 
 
4 Maart 1956 
Sinds begin ziekte met mijn been weer naar de kerk geweest. 
 
10 Maart 1956 
Vanavond werd onze  hond Prins doodgereden door een vrachtauto die lumber gebracht 
had voor een kippenhok. 
 
17 Maart 1956 
‘s Morgens dochter Bertha geboren. 
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31 Maart 1956 
Sneeuw ligt er practisch allemaal nog van deze winter. Een paar dagen geleden is de 
sneeuwploeg nog langs gekomen om de driften van deze week op te ruimen. Eergisteren 
nam het ons 2.5 uur om de eerste 1.5 mijl te rijden, truck met de tractor er voor. De langs 
de weg opgeploegde sneeuw ligt nog in hooge wallen, hier en daar na het inzakken nog 
wel 1.5 m hoog. 
 
1 Apr. 1956 
Vrouw met Han en Jan en Wilco naar Edmonton geweest: doopen dochter van Bertha. 
 
25 Apr. 1956 
Han voor Knaga naar Edmonton. Wim maakt kuikenvoerbakken. 
 
6 Mei 1956 
Naar dokter geweest in Westlock. 
 
17 Mei 1956 
Naar Edmonton voor graduation Wim. Kuikenvoer meegebracht. Han thuis. 
 
31 Mei 1956 
Desavonds naar graduation banquet Jan geweest. 
 
7 Juni 1956 
Naar ziekenhuis gegaan wegens bloeding. 
 
14 Juni 1956 
Terug uit ziekenhuis. 
 
28 Juni 1956 
Jan komt thuis van school. 
 
2 Juli 1956 
Vrouw en jongens naar picnic kerk. 
 
16 Juli 1956 
Lukas begint met bouw kippenhok. 
 
26 Juli 1956 
‘s Avonds naar Bertha. 
 
15-17 Aug. 1956 
Naar trouwen Jannie v. ‘t Land geweest. 
 
2 Sept. 1956 (Zondag) 
Geheelen dag onafgebroken sneeuw. Niet naar de kerk kunnen gaan. 
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6 Sept. 1956 
Bertha enz. op visite. 
 
8 Sept. 1956 
Bertha en familie Nicolai komen boschbessen plukken. Wim neemt monster haver voor 
kunstmestproef. 
 
24 Sept. 1956 
Naar Edmonton geweest. Jan begint studie universiteit. 
 
18 Oct. 1956 
Gedeelte fondament gelegd voor tweede kippenhok. 
 
27 Oct. 1956 
Wim thuis. Pole auger gehaald bij Edwards en eenige gaten ‘gedrilled’. 
 
1-2 Nov. 1956 
Bosch gehakken langs weg voor toekomstige electriciteit. Han (met zwerende arm) doet 
dagelijksche werkaaamheden, maakt wel schoon met machine van Glebe, na het uithalen 
blijven 3 pijpen achter. 
 
10 Nov. 1956 
Jan thuis. Zolders in kippenhok afgetimmerd. Squeeze in feed kraal gemaakt. Varken 
geslacht. 
 
20 Nov. 1956 
Met W. Howieson naar Edmonton geweest voor shavings. Zonder resultaat. 
 
26 Nov. 1956 
Naar Edmonton geweest met eieren. Han brengt water system West kippenhok in orde en 
maakt 5 gaten voor palen cattle corral. 
 
28 Nov. 1956 
Manure loader op tractor gezet. 
 
29 Nov. 1956 
Bertha thuis. 
 
30 Nov. 1956 
Wax paper op zolder kippenhok gelegd en stroo voor insulatie. 
 
10 Dec. 1956 
Naar St. Albert met eieren. Turkey crates gehaald. 
 
19-20 Dec. 1956 
Han n.m. bosch hakken voor electriciteit aanleg. 
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21 Dec. 1956 
Kortste dag. Zon op 8:48 am, onder om 4:17 pm. Jan komt ‘s avonds thuis. In Holland 
zon op 8:48 am, onder 4:33 pm. 
 
26 Dec. 1956 
N.M. jongens naar Kerstfeest Westlock. 
 
28 Dec. 1956 
Wim opgehaald in Edmonton. 
 
2 Jan. 1957 
Slieten uit bosch gehaald en gedeeltelijk aan cattle yard gemaakt. Des avonds met Harry 
Hersey afgesproken dat hij ons zal helpen bij timmerwerk voor 75 ct per uur. 
 
3 Jan. 1957 
Wim en Jan naar Edmonton gebracht, eieren afgeleverd. 
 
10 Jan. 1957 
‘s Middags naar Westlock geweest. Twee horloges weggebracht voor reparatie, kunnen 
over 3 weken worden teruggehaald. Naar dokter geweest, terugkomen op 12 Febr. 
 
19 Jan. 1957 
Van Platzner 5000 voet lumber gekocht á 30 dollar per duizend voet, 520 voet aan huis 
gehaald. 
 
16 Feb. 1957 
Bertha, Wim en Han thuis. 
 
20 Feb. 1957 
Des avonds bespreking met Ds. Polman. 
 
23 Feb. 1957 
Jaap en Wilco zetten kuikenskachels in elkaar. Pig brooder house ten deele klaar 
gemaakt voor kuikens. 
 
12 Maart 1957 
Gisteren bij Bertha jongetje geboren dat na eenige uren weer sterft, geboorte was 
ongeveer 2 maanden te vroeg. 
 
15 Maart 1957 
Naar Edmonton geweest begrafenis te vroeg geboren kindje van Bertha. 
 
19 Maart 1957 
Han Maandag en Dinsdag naar Edmonton om betrekking te zoeken. 
 
25 Maart 1957 



 45 

Han heeft een betrekking bij de telefoondienst gekregen, $187 per maand met een half-
jaarlijkse verhooging van $11 per maand, en is vanmorgen zijn werk aangevangen. 
 
2-3 Apr. 1957 
Jan komt thuis tot en met Zondag. 
 
8 Apr. 1957 
Jan weggebracht. Weg langs Knaga zeer slecht. 
 
10 Apr. 1957 
Electricien legt draden aan in het huis. 
 
12 Apr. 1957 
Truck ingeruild voor  nieuwe Mercury ’56. Wij betalen $400 toe. 
 
16 Apr. 1957 
Naar Westlock geweest, nieuwe truck opgehaald. 
 
17 Apr. 1957 
Harry begint met werk aan tweede kippenhok. Werklieden van electriciteits maatschappij 
doen eenig werk aan palen voor aanleg electriciteit. 
 
20 Apr. 1957 
Han maakt Case tractor bij Oldenburg. 
 
23 Apr. 1957 
De Boer zal huis wat ‘opfiksen’, kosten ongeveer 200 dollar. 
 
4 Mei 1957 
Naar Edmonton geweest. Wim en Jan opgehaald, 33 jonge haantjes meegebracht. 
 
18 Mei 1957 
Vrouw en Jan naar C. v. ‘t Land in Coalhurst. 
 
22 Mei 1957 
Yearling purebred steer  was sinds Maandagavond spoorloos verdwenen. Jongens thuis 
gehouden en overal gezocht. Des avonds vond Wilco het in de rootpit, waar hij door her 
dak heen in was gevallen. Van Zalen en zoon verven her huis gisteren en vandaag. 
 
27 Mei 1957 
B. Schut, zoon van J. Schut, Rhenen, op bezoek. 
 
6 Juni 1957 
Electriciteits maatschappij doet draden aan palen langs de weg. 
 
14 Juni 1957 
Moes en gezin op bezoek. N.m. jongens naar picnic Busby. 
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1 Juli 1957 
Vrouw en jongens naar picnic kerk. 
 
3 Juli 1957 
W. v. Doesburg op bezoek. 
 
9 Juli 1957 
Pijpen die vorig jaar herfst in de wel waren blijven steken, er nu vandaag uitgekregen, 
verder wel schoongemaakt en geschilderd. 
 
22 Juli 1957 
Timmerwerk kippenhok, begin van derde hok. 
 
31 Juli 1957 
Jongens n.m. naar fair in Westlock. 
 
21 Aug. 1957 
Bertha, Bill, Sam Prins en echtgenote op bezoek. 
 
24 Aug. 1957 
Electriciteit wordt aangehaakt. Willem thuis om te helpen. 
 
2 Sept. 1957 
Des avonds Jack naar Mr. Adkins gebracht voor high school. 
 
14 Sept. 1957 
Met grondverf geschilderd op tweede en derde kippenhok, waarbij Gerrit vandaag helpt. 
 
17 Sept. 1957 
Naar Edmonton en naar Westlock geweest, desavonds gemeente vergadering kerk in 
Barrhead. 
 
22 Sept. 1957 
Op bezoek bij Mrs. Wierenga, Edmonton 
 
25 Sept. 1957 
Jan naar Edmonton gebracht. 
 
5 Oct. 1957 
Sneeuwval is tot vanmorgen steeds doorgegaan, dikke sneeuw driften liggen op het erf. 
Zonder paden te scheppen is loopen zeer moeilijk. Gerrit thuis voor een paar dagen. 
 
6 Oct. 1957 
Niet naar kerk geweest wegens sneeuw. 
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11 Oct. 1957 
Naar Edmonton geweest. Wegen erg modderig.  
311 dz eieren afgeleverd in St. Albert. 
 
13 Oct. 1957 
Gerrit doet belijdenis in First Chr. Ref. Church te Edmonton. Niet naar kerk geweest 
wegens zeer slechte wegen. 
 
19 Oct. 1957 
Jaap thuis. 
 
29-31 Oct. 1957 
Met Harry, Platzner, en James Edwards begonnen om betonnen vloer in kuiken opfokhuis 
te leggen. Afgekregen op 31 Oct. 
 
4 Nov. 1957 
Well digger komt om wel schoon te maken. 
 
9 Nov. 1957 
Cement deksel gemaakt op de kelder water sytem. Han komt thuis een paar dagen. 
 
15 Nov. 1957 
Jaap en Jan komen thuis voor weekend. 
 
17 Nov. 1957 
Naar Edmonton geweest bij Bertha in verband met verjaardag Willem. 
 
20 Nov. 1957 
Water pressure system geinstallerd en electrisch aangesloten. Aanvankelijk een lekkende 
slang tusschen 1e en 2e kippenhok, bij het opgraven het lek gelukkig dadelijk gevonden, 
was een rond gat in de slang, alsof het er in geboord was, diameter 1/4”. 
 
6 Dec. 1957 
Gisteravond kwam Gerrit thuis, was werkeloos in de city. 
 
10 Dec. 1957 
Vette stier afgeleverd voor Bertha. 
 
24 Dec. 1957 
Bill Groot met Bertha en kind, Willem en Han komen thuis voor Kerstmis. 
 
27 Dec. 1957 
Willem met eieren naar St. Albert en voer halen. Jaap en Gerrit verbeteren kippenrekken 
in 2e kippenhok. 
 
30 Dec. 1957 
Op bezoek geweest naar W. v. Doesburg en J. Tollenaar. 
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31 Dec. 1957 
Wim en Dixie weer naar Edmonton. 
 
2 Jan. 1958 
Gerrit timmert deuren voor brooder house. 
 
20 Jan. 1958 
Jan de Kam, die zijn rug beschadigd heeft vorige zomer, zal voorlopig eenige tijd bij ons 
blijven en licht werk verrichten voor kost en inwoning. Gerrit zal deze week een cursus in 
electriciteit volgen in Legal. 
 
29 Jan. 1958 
R. de Jong op bezoek. 
 
5-6 Maart 1958 
Naar classis geweest in Edmonton. 
 
11 Maart 1958 
Naar Edmonton geweest met eieren, auto van Gerrit naar huis gesleept. 
 
15 Maart 1958 
Jan de Kam werkt vandaag voor het laatst hier. 
 
2 Apr. 1958 
Waterleidingen aangelegd in 3e kippenhok. 
 
6 Apr. 1958 
Paschen. Han en Jan gaan vanmorgen vroeg weg, per tractor naar Busby en verder per 
trein. 
 
13 Apr. 1958 
Han doet belijdenis des geloofs. In Edmonton ter kerk geweest. 
 
25 Apr. 1958 
Met vrouw naar Edmonton geweest. Willem komt thuis voor weekend. 
 
16 Mei 1958 
Naar Edmonton geweest met vrouw voor graduation Wim. 
 
19 Mei 1958 
V.m. gezin van Zalen op bezoek. 
 
5 Juni 1958 
N.m. naar Edmonton voor rehearsal trouwerij Wim. 
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6 Juni 1958 
Trouwdag Willem en Dixie. 
 
11 Juni 1958 
Harry, James en R. Thomson werken aan 4e hok. Vanavond zijn de planken op het dak 
bijna opgespijkerd. Vandaag verder 25 hanen geslacht voor verkoop. 
 
13 Juni 1958 
Laaatste dagen veel klachten gehoord over schade door cutworm in tuin en op het veld. 
Ook onze tuin lijdt van de cutworm. 
 
1 Juli 1958 
Dominion Day. Jongens naar picnic kerk. 
 
15 Juli 1958 
Harry gistern begonnen met fundeering voor eierhuis, vandaag cement in de vormen 
gedaan. 
 
21 Juli 1958 
Gerrit werkt aan water system 4e kippenhok. Jaap en Wilco aan muren eierhuis. 
 
25 Juli 1958 
Naar Edmonton met eieren, voer gahaald, met vrouw naar Bertha voor haar verjaardag. 
 
28 Juli 1958 
Naar Fort Sask. met eieren. Cooler gekocht voor eierhuis á $425. 
 
2 Sept. 1958 
Jaap en Wilco weer naar school. Permit aangevraagd voor aanleg electrisch licht in 3e en 
4e hok en eierhuis. Harry begint met graafwerk voor fundeering 5e kippenhok. 
 
6 Sept. 1958 
Kees v. ‘t Land en tante Aal komen hier tot Maandagmorgen. 
 
16 Sept. 1958 
Harry Hersey en James Edwards met Gerrit storten grootste gedeelte van footing voor 
fundeering 5e kippenhok. Met 840 dz eieren nar St. Albert. 
 
27 Sept. 1958 
Harry Hersey werkt hier vandaag voor het laatst. 
 
28 Sept. 1958 
Vandaag Zondag veel regen gevallen, niet naar de kerk geweest. N.m. komt Bill Groot 
thuis met Han. Bertha heeft gistermorgen v.m. 6:03 het leven geschonken aan een zoon. 
Alles wel. 
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3 Oct. 1958 
Twee puppies van Lucie meegenomen naar St. Albert voor verkoop. 
 
14 Oct. 1958 
Met eieren naar St. Albert. Vrouw en Jaap gaan mee naar Bertha. 
Pluto gedekt. 
 
16 Oct. 1958 
W. v. Donkersgoed en vrouw op visite. Hun freezer met inhoud gekocht voor $200. 
Harry Hersey komt afscheid nemen. 
 
28 Oct. 1958 
Des avonds naar trouwpartij Jan v. Zalen en Haitina Elgersma geweest in Neerlandia. 
 
31 Oct. 1958 
Bertha, Bill en kinderen n.m op visite. 
 
14 Nov. 1958 
Met vrouw naar dokter wegens knie-arthritis. 
 
17 Nov. 1958 
Vandaag 43 hanen geslacht en klaar gemaakt voor freezer. 
 
21 Nov. 1958 
Met eieren naar St. Albert. Vrouw en Annie Edwards mee naar Edmonton. 
 
29 Nov. 1958 
Des avonds De Windt op bezoek. 
 
25-26 Dec. 1958 
Han, Jan, Bertha en Bill op bezoek. 
 
21 Jan. 1959 
Naar classis vergadeing in Edmonton geweest. 
 
3 Feb. 1959 
Met 10 kisten eieren naar St. Albert. Vrouw mee op visite naar Bertha. 
 
12 Feb. 1959 
Met Freddie Chalifou overeengekomen dat hij bij ons zal blijven werken voor $75 per 
maand en kost en inwoning, betalingsdatum de 9de van elke maand. 
 
17 Feb. 1959 
Met broedeieren naar Edmonton. Afgeleverd 21 kisten á 30 dz. Jan de Kam gaat mee 
naar arbeidsbureau. Gerrit naar building course in Westlock. 
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21 Feb. 1959 
Jan de Kam zorgt nu geheel voor de kuikens. Fred Chalifou haalt eieren uit en verzorgt 
het voeren van de kippen. 
 
2 Maart 1959 
Met vrouw naar Westlock voor doctor wegens knie. 
 
19 Apr. 1959 
Tusschen kerktijd rijdt Jaap met auto tegen boom aan op fairgound in Westlock. 
Beschadiging truck tot een bedrag van $575. 
 
1 Juni 1959 
J. v. Doesburg en vrouw met Wim v. D. en gezin op bezoek. 
 
19 Juni 1959 
Met eieren naar St. Albert (5 crates) en private customers. Jaap komt met vacantie van 
highschool. 
 
1 Juli 1959 
Vrouw en kindern naar kerk picnic Lac La Nonne. 
 
7 Juli 1959 
N.m. met cand. Hellinga op huisbezoek bij Moes en Zijlmans. 
 
24 Juli 1959 
Met vrouw en Wilco naar Bertha geweest. 
 
3-7 Aug. 1959 
Met Jaap en Wilco naar Coalhurst op bezoek bij C. v. ‘t Land. 
 
19 Aug. 1959 
Op bezoek bij W. v. Doesburg in Leduc. 
 
25 Aug. 1959 
Jaap naar dokter voor neusverstopping.  
 
27 Aug. 1959 
Gerrit en Jan de Kam gaan naar Peace river voor een paar dagen. 
 
1 Sept. 1959 
Jaap en Wilco weer naar school. 
 
17 Oct. 1959 
Vanmiddag naar kerk geweest in verband met huwelijksvoltrekking Gertrude de Jong en 
Bert van Rootselaar door Ds. B. Nederlof. 
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25 Oct. 1959 
Niet naar kerk geweest wegens modderige wegen. 
 
27 Oct. 1959 
Naar classis vergadering in Lacombe. 
 
31 Oct. 1959 
V.m. hout gehakken langs weg door Wilco en mij. 
Vanmiddag Jan de Kam ontslag gegeven, omdat hij opgedragen werk niet meer wilde 
verrichten (egg grading); hij vertrekt meteeen. 
 
16 Dec. 1959 
Vanmiddag met Ds. van Dyken van Neerlandia op huisbezoek geweest in Barrhead bij 
Dieterman en Meeetsma. 
 
21-26 Dec. 1959 
Met Kerstmis zijn Jan en Han thuis geweest tot en met Zondagavond. 
 
29 Dec. 1959 
N.m. met vrouw bij A. Moes op bezoek. 
 
20 Feb. 1960 
Harry Hersey heeft gisteren door onze bemiddeling een betrekking gekregen bij W. de 
Haas, Barrhead, in plumbing en heating en zal midden volgende week ons verlaten. 
 
28 Feb. 1960 
Bertha en Bill op bezoek. Des avonds sterke wind met drifting, waardoor zij overblijven. 
 
2-7 Mei 1960 
Jan en Sophie thuis voor weekend. 
 
9-14 Mei 1960 
Donderdagavond naar graduation van Jaap geweest in Westlock. Jim Lecky brengt onze 
auto, die even Zuid van Trail’s End School bijna in de sloot geraakt was, met zijn cat 
thuis. 
 
15 Mei 1960 
Des avonds in Edmonton naar de kerk geweest waar Jan en Sophie belijdenis des geloofs 
aflegden. 
 
18 Mei 1960 
Truck weigert vanmorgen, olie uit automatic transmission gelekt. Walter Knaga gaat met 
ons met hun truck naar Edmonton. Naar graduation van Jan geweest. 
 
20 Mei 1960 
‘s Avonds 8 uur trouwt Jan met Sophie Dobranski in Chr. Ref. Church door Ds. G. v.d. 
Riet. 
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4 Juni 1960 
‘s Avonds naar trouwpartij A. Hovestad en Jane van Zalen. 
 
22 Juni 1960 
Jack begint eindexamen highschool 
 
6 Juli 1960 
Gisteravond Greg Dank meegebracht, een 15-jarige jongen die in zijn vacantie bij ons 
komt werken. 
 
8 Juli 1960 
Vrouw en Wilco naar trouwen Wilma van ‘t Land. 
Machine voor graafwerk graaft gat voor waterleiding naar huis. 
 
11-12 Juli 1960 
Oome Kees en tante Aal komen op bezoek. 
 
18 Juli 1960 
Des avonds and nachts onweersbuien met regen. Enkel zeer zware hagelsteenen vallen, 
zooals wij ze van tevoren nooit zagen, ter grootte  van appels . Sommige ervan in de 
freezer bewaard. 
 
6-13 Aug. 1960 
Han komt Maandag thuis voor een week. 
 
15-20 Aug. 1960 
Han was Zondagavond weer vertrokken. Bertha en Bill Zondagmiddag hier geweest. 
 
19-24 Sept. 1960 
Maandag 19 September Jaap naar Edmonton gebracht voor aanvang van zijn studie aan 
de universiteit. 
 
3-7 Oct. 1960 
Bertha heeft vorige week Zaterdag een tweeling gekregen, een zoon en een dochter. Alles 
wel. 
 
10-15 Oct. 1960 
Woensdagmiddag met Donald naar de dokter geweest, die zijn elleboog wat uit het lid 
had. 
 
1 Nov. 1960 
Vrouw gaat bij Bertha op bezoek, met eieren naar Edmonton. 
 
24-26 Nov. 1960 
Zaterdagmiddag gebruikte Chevrolet car gekocht in Westlock. 
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28 Nov. – 3 Dec. 1960 
Zaterdagavond ziek geworden, lijkt flu, misschien gecombineerd met overwerkt. Ziekte 
is niet bijzonder erg, maar vervelende knagende hoofdpijn. Geheele week op bed 
gebleven. Private customers overgedaan aan H. Steenbergen, die voortaan een extra prijs 
van 8 cents zal betalen en zelf de grading zal doen. 
 
5-10 Dec. 1960 
Dinsdagnamiddag naar dokter geweest, die pillen geeft tegen flu. Aan het eind van de 
week aardig beter, maar nog niet naar buiten. Pete doet groot gedeelte der egg grading, 
soms met vrouw en soms met Annie. 
 
12-15 Dec. 1960 
Zelf heb ik vandaag (Donderdag) voor het eerst weer wat helpen werken in het egghouse. 
 
23-24 Dec. 1960 
Donderdagavond is Jaap thuisgekomen voor de Kerstdagen, Han op Zaterdagavond. 
 
26 Dec. 1960 
Han en Wilco met eieren naar Edmonton, vrouw en ik naar A. Moes in Jarvey op visite. 
 
2-7 Jan. 1961 
Met arbeiders van Douzieck’s Construction Ltd. overeengekomen op 6 Januari dat zij 
ongeveer 25 acres bosch zullen maaien en oppijlen tegen $18 per werkuur. Prijs zal de 
$15 per acre niet overschrijden. 
 
13-18 Feb. 1961 
Vrouw naar ziekenhuis gebracht voor operatie aan been. 
 
20-25 Febr. 1961 
Vrouw Vrijdag weer thuis uit ziekenhuis. 
 
13-22 Juli 1961 
Maandag en Dinsdag Jaap en Wilco ziek. 
 
31 Juli – 5 Aug. 1961 geschreven door Wim 
 
31 Juli – 22 Aug. 1961 Reis naar Ontario 
Met vrouwen Wilco op reis geweest naar Zuid-Ontario. Maandagmorgen 31 Juli 
vertrokken en desavonds aangekomen by oom Kees en tante Aal, waar wij tot Woensdag 
gebleven zijn. Woensdag van Lethbridge over Medicine Hat en overnacht in Moose Jaw. 
Donderdagmorgen over Winnippeg tot aan Kenora en daar in een hotel overnacht. 
Vrijdag van Kenora over Port Arthur langs Superior Lake tot aan Marathon en daar 
overnacht. Zaterdag verder van Marathon over Sault Ste. Marie en Sudbury en Barrie 
naar Drayton, waar we des nachts om 3 uur by G. Landman in stromende regen 
aankomen. 
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In de week van 7-12 Aug. op bezoek geweest bij W. v. Blijderveen in Elora, bij B. 
Velkdhuizen in Burgessville, bij Jan Rijksen, ook Niagara watervallen bezocht deze 
week. 
Maandag 14 Aug. gegaan naar Jan in Montreal. Daar ‘s Woensdagmorgens weer 
vertrokken, terug naar Drayton, overnacht by G. Landman. Donderdagmorgen nog wat 
fotos gemaakt bij Blijderveen, op bezoek geweest bij Ds. Hanenburg in Holland Marsh 
en deze polder wat doorkruisd en verder de terugweg aanvaard.  
Overnacht  in een motel Zuid van Sudbury. Volgende dag gereisd naar hotel even voor 
Port Arthur, waar witte konijnen achter het hotel rondsprongen. Zaterdags doorgereisd 
naar Brandon en overgebleven bij G. van Donkersgoed gedurende Zondag en Maandag. 
Dinsdagsmorgens uit Brandon vertrokken, ‘s avonds ongeveer 10 uur bij Wim in 
Edmonton, daar koffie gedronken, waarna weer doorgereisd naar huis. 
De totale reis was 6383 mijlen. De laatste dag werd gereisd 799 mijl, een andere lange 
dag was vanMarathon naar Drayton, 740 mijl. 
 
17-23 Sept. 1961 
Jaap is Dinsdag weer naar Edmonton gegaan voor zijn studie.  
Sylvester Haisan zal na het dorschen hier komen werken. 
 
25-30 Sept. 1961  
Sylvester Haisan is Woensdag hier gekomen en wordt belast met eieruithalen en 
schoonmaken, kippen voeren. Overeengekomen loon $100 per maand, alleen dinner hier. 
 
2-7 Oct. 1961 
Zondag 1 Oct. Bertha, Wim en Hans, ieder resp. met echtgenoten op bezoek voor 
Moeder’s verjaardag. 
Donderdag met Mr. en Mrs. Hovestad op tournée geweest in Edmonton. 
 
2-5 Nov. 1961 
Willem en Dixie krijgen deze week, 1 Nov., een dochter, Ann Elizabeth. 
 
25-30 Dec. 1961 
Kinderen allemaal thuis, behalve Jan. 
 
1-6 Jan. 1962 
Bericht gekregen dat Stienstra 27 Dec. overleden is. 
 
15-20 Jan. 1962 
Zaterdag truck ingeruild tegen 1958 Fargo panel  truck. Bijbetaling 750 dollar. 
 
26 Feb. – 3 Maart 1962 
Dinsdagmorgen was het op onze thermometer 36 below. Onze buur, P. Platzner, 
rapporteerde echter 48 below, postmaster in Busby 52 below, Legal corner 52 below, 
Westlock 52 below, radio Edmonton 36 below. 
In de vroege morgen waren 5 van de 11 kuikenskachels uitgegaan, gevolg 123 
verkleumd. Om 3 uur am was alles nog goed, om 7 uur waren ze uit. 
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5-10 Maart 1962 
Jean Beaupré ingesneeuwd, geheele nacht in auto op den weg 1 mijl van haar huis. 
 
6 Mei 1962 
Zondag 6 Mei wegen onbegaanbaar, thuis gebleven van de kerk. 
Met Sylvester Haisan overeengekomen dat hij, zo lang hij geen ander werk kan vinden, 
hier zal komen voor los werrk. 
 
14-22 Mei 1962 
Zaterdagmiddag vertrokken naar C. v. ‘t Land in Lethbridge om 30-jarig huwelijkfeest 
van 20 Mei mee te vieren. 
 
23 Mei – 2 Juni 1962 
Lagers in auto gaan stuk, auto blijft in St. Albert. Wim brengt mij thuis Zaterdagavond. 
 
4-9 Juni 1962 
Dinsdag truck weer opgehaald in St. Albert. Woensdagavond naar Barrhead geweest, 
waar onze predikant, Ds. Walter Dubois, werd geinstalleerd. 
 
18-23 Juni 1962 
Zondagavond brengen Willem en Dixie hun dochter Karen, die gedurende hun vacantie 
hier zal blijven. 
 
16-28 Juli 1962 
Dinsdagavond kwamen Kees van ‘t Land en vrouw en Leen Vogelaar met zijn vrouw op 
visite tot Vrijdagmorgen. Donderdagavond met hen naar de kerk in Neerlandia voor 
installatie Ds. Hollander. 
 
10-22 Sept. 1962 
Dinsdagavond is Jaap meegekomen van Edmonton. 
 
22-27 Oct. 1962 
Woensdag naar classis geweest in Rocky Mountain House. 
Sterke oorlogsdreigingen deze week door spanning Amerika-Cuba.  
 
12-17 Nov. 1962 
Deze week begonnen met het bouwen van een bunkhouse 26’ x 14’. 
 
19-24 Nov. 1962 
Bouwen van bunkhouse door P. Platzner en Gerrit deze week voortgezet. Begin deze 
week is het kippenhok van George MacMillan afgebrand. 
 
24-29 Dec. 1962 
Met Kerstmis zijn Jaap met zijn meisje Avlyn Ellen thuisgeweest en Han. Op de tweede 
Kerstdag was ook Wim met zijn vrouw en kinderen hier. 
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31 Dec. 1962 – 5 Jan. 1963 
Op Nieuwjaarsdag naar Bertha geweest met z’n allen, war verder ook Han en Wim en 
Dixie waren. 
 
21-26 Jan. 1963 
Zaterdag Mike Sandstra en vrouw op bezoek. 
 
4-9 Feb. 1963 
Zaterdag Han en Jaap thuis, installeren electromotor mengmachine gedeeltelijk. 
 
11-16 Feb. 1963 
Vrijdagmorgen bij Wim en Dixie een dochtertje geboren. 
 
25-30 Maart 1963 
Zaterdag Wilco ongeluk gehad met tractor riem, waardoor zijn duim er bijna afgerukt 
wordt. Hem direct naar ziekenhuis gebracht. 
 
31 Maart – 6 Apr. 1963 
Wilco telefoneert elke middag vanuit ziekenhuis. Duim verbetert, het top eind is echter 
zwart en moet er misschien af. 
 
8-13 Apr. 1963 
Goede Vrijdag komen wij over Busby met de truck naar de kerk. De toestand met Wilco 
is nog hetzelfde, met alleen dit verschil dat the doctor nu gezegd heeft dat de top van de 
duim er af moet. 
 
15-20 Apr. 1963 
Donderdag is Wilco thuisgekomen uit Westlock ziekenhuis en Vrijdag overgebracht naar 
Misericordia hospital in Edmonton waar bone specialist Dr. Gort Maandag tot duim 
amputatie zal overgaan. 
 
22-27 Apr. 1963 
Maandag is Wilco’s duim geamputeerd in Edmonton tot iets over het tweede gewricht, 
gerekend vanaf de nagel. 
 
29 Apr. – 4 Mei 1963 
Vorige week een soort ontsteking in kuit van rechterbeen gekregen, doctor schrijft rust 
voor. Been betert niet veel of eigenlijk nagenoeg niets deze week. 
 
6-18 Mei 1963 
Been nu zoowat beter wat pijn betreft. Jack 2 weken thuis geweest.Wilco is Dinsdag 14 
Mei weer terug gekomen uit ziekenhuis. 
 
27 Mei 1963 
Vrijdag sproeit Wim wat onkruid om de gebouwen. 
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23-24 Juni 1963 
Van Zaterdag op Zondag lichte nachtvorst die schade doet in tuinen en ook aan graan. 
 
15-20 Juli 1963 
Han is Dinsdagmiddag thuis gekomen om the helpen met hlooien. 
 
22-27 Juli 1963 
Han is gebleven tot Woensdag na dinner.  
 
12-17 Aug. 1963 
Begin der week steer zwaar gewond door stuk hout onder in het lichaam, aan het eind der 
week aan de betere kant. 
 
26-31 Aug. 1963 
Vorige week Vrijdag gaat vrouw met Moes mee naar C. v. ‘t Land en komt 
Maandagavond terug. 
 
18-23 Nov. 1963 
Vrijdagmiddag president Kennedy van de V.S. door moordenaar doodgeschoten. 
 
22-28 Dec. 1963 
1e Kerstdag op Woensdag. Han, Jan, Jaap en zijn meisje komen thuis. Op 2e Kerstdag 
komt ook Wim met gezin en Mrs. Wierenga. 
 
29 Dec. 1963 – 4 Jan. 1964 
Nieuwjaarsdag is Bertha met gezin thuis geweest. 
 
3-8 Feb. 1964 
Woensdagmiddag Jaap’s toekokmstige schoonouders op bezoek gehad. 
 
24-29 Feb. 1964 
Donderdagavond Bertha en Bill Groot, Wim en Dixie and Jaap en Avlyn thuis voor 
verjaardagviering. 
 
2-7 Maart 1964 
Vrijdagavond jong stierkalf verdronken in water tank. 
 
9-14 Maart 1964 
Vrijdagavond is Bertha’s schoonvader, Mr. S, Groot plotseling overleden. 
 
16-21 Maart 1964 
De dag van de begrafenis van S. Groot. 
 
23 Maart – 4 Apr. 1964 
Deze week creamery in Westlock afgebrand. Zaterdagavond verlaat Zijlmans onze dienst. 
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4-9 Mei 1964 
Zondagavond Han en Jaap en Avlyn op visite. 
 
11-16 Mei 1964 
Jaap thuis van Dinsdag tot Vrijdag. 
 
18-23 Mei 1964 
Op Vridag trouwt Jack met Avlyn Ellen in Lacombe. 
 
15-20 Juni 1964 
Wim met gezin op bezoek op Zondag. 
 
29 Juni – 4 Juli 1964 
Han is deze week thuis met vacantie. Hij bouwt de cattle scale op. 
 
6-11 Juli 1964 
Han is deze week thuis tot Vrijdagmiddag, Jan met vrouw en kinderen komt 
Donderdagavond thuis. 
 
13-18 Juli 1964 
Jan en gezin hier tot en met Vrijdag. Dinsdag heeft Jan met Wilco hooi gebaled op 
Northfield. 
 
20-25 Juli 1964 
Van vorige week Vrijdagavond tot Maandagmorgen Kees van ‘t Land en Aal op bezoek. 
Jan komt Dinsdagmiddag afscheid nemen en gaat weer terug naar Florida. 
Mr. en Mrs. Nicholson op bezoek. 
 
14-19 Sept. 1964 
Gert is vorige week met 14 dagen vacantie gegaan. 
 
28 Dec. 1964 – 2 Jan. 1965 
Met Kerstmis Bertha en gezin op bezoek., Nieuwjaar Jaap en vrouw. 
 
8-13 Feb. 1965 
Zaterdagmorgen ware wegen sterk geblokkeerd. Daar Mrs. Knaga naar ziekenhuis moet, 
kwam sneeuwploeg Zaterdagmiddag echter al. 
 
15-20 Feb. 1965 
Knaga en zijn zoon waren op weg om Mrs. Knaga te zien, die in Edmonton geopereerd 
was. Zij konden op de terugweg niet verder komen dan Legal corner, waar zij de nacht 
overbleven in de snoepwinkeol van het service station, met ongeveer 20 anderen. 
Zaterdagmiddag zijn ze teruggekomen over Westlock. 
 
22-27 Maart 1965 
Vorige week heeft vrouw nieuw gebit gekregen. 
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12-17 Apr. 1965 
Vrijdag Bertha met gezin op bezoek. Zaterdag Aart van Zeggelaar met vrouw en zoon 
Henry met diens vrouw en kind. Dinsdag nieuw gebit gekregen in boven part  mond. 
 
19-24 Apr. 1965 
Zondag 20 April Wim met Dixie en kinderen op bezoek. Wilco doet op dien dag 
geloofsbelijdenis in Westlock bij Ds. Dubois. Paaschdag. 
 
14-19 Juni 1965 
Gerrit Maandagmorgen vertrokken naar BC, wenschte verandering. 
 
28 Juni – 3 Juli 1965 
Dinsdag 29 Juni eindigt Wilco zijn examen Senior High School 
Gerrit thuis van Donderdagavond tot Zaterdagnamiddag. 
 
12-17 Juli 1965 
Boerderij opgegeven for sale, $60,000, machinerie en kippen inbegrepen. 
 
19-24 Juli 1965 
Wilco is Maandagmorgen met vacantie gegaan naar Flin Flon in Manitoba tot en met 
Vrijdag 30 Juli. Dit is uitruiling van leerlingen van high schools, georganiseerd en 
betaald door de regering. Wim met gezin deze week hier vanaf Maandagavond. 
 
16-21 Aug. 1965 
Dinsdag komen twee bijenzwermen in de muren van ons huis. Miss Ericson zal in 
September komen helpen. 
 
30 Aug. – 4 Sept. 1965 
Maandag is Martha Ericson hier begonnen te werken. 
 
13-18 Sept. 1965 
Vrijdagavond komt Gerrit thuis uit BC, die zijn hand beschadigd had daar. 
Enkele laat-broed zwaluwen vlogen deze week pas uit, waardoor de ouders ook 
genoodzaakt waren te blijven. Ze hadden het wellicht niet best gedurende de koude 
sneeuwerige dagen. 
 
20-25 Sept. 1965 
De  hierboven genoemde zwaluwen Maandag voor het laatst gezien. 
Vrijdagavond en nacht heel wat sneeuw (1.5-2”) met nachtvorst. Graan is er practisch 
nog zoowat niets gedorscht tot nog toe. Wat zal er komen van de record crop? 
 
18-23 Oct. 1965 
Deze week begonnen met bouw 6e kippenhok. Morris Wiliams bouwt. 
 
13-18 Dec. 1965 
Vrouw vertrekt Zaterdag met Han per vliegtuig voor bezoek Jan in Florida. 
 



 61 

20-25 Dec. 1965 
Zaterdag 1e Kerstdag was er geen kerk. Wilco en ik naar Bertha geweest voor Kerstmis. 
 
27 Dec. 1965 – 1 Jan. 1966 
Wilco is gedurende 2 weken thuis geweest doch gaat Zaterdag weer naar Edmonton. 
 
3-8 Jan. 1966 
Vrouw is Maandagnacht weer in Edmonton aangekomen van Florida end Dinsdagavond 
mee naar huis gekomen. 
 
17-22 Jan. 1966 
Woensdag naar classis geweest. 
 
7-12 Feb. 1966 
Woensdagavond naar poultry meeting in Edmonton geweest om te komen tot oprichting 
van marketing board. Vrouw en Martha naar planetarium. 
 
28 Maart – 2 Apr. 1966 
In het 6e kippenhok komt deze week de zolder er in. 
 
2-7 Mei 1966 
Van winter vorige week zijn we zoowat zoo in zomer gestapt deze week. Geheele week 
warm weer, laatste 3 dagen soms 80 tot 85. 
Wilco is Zondagavond thuis gekomen voor den zomer. Ds. Dubois heeft Zondag bekend 
gemaakt dat hij het beroep naar Mountain Lake, Minnesota aangenomen heeft. 
 
13-18 Juni 1966 
Zondag 12 Juni neemt Ds. Dubois afscheid van onze gemeente met text Ps. 35:4. 
 
4-9 Juli 1966 
Deze weke Vrijdag begonnen met beton vloer in 6e kippenhok. 
 
25-30 Juli 1966 
Vrijdagmiddag komt Willem met gezin voor vacantie. 
 
1-6 Aug. 1966 
Willem heeft bij afladen hooi geholpen, verder deden Wilco en Mike Lakusta het 
hanteeren van de balen. Willem met gezin Woensdagmiddag vertrokken. 
 
8-13 Aug. 1966 
Vloer in 6e kippenhok ongeveer afgemaakt en wat wiring gedaan voor licht. 
 
15-20 Aug. 1966 
Cages for 6e kippenhok worden nog niet geleverd wegens vertragingen in Oost Canada. 
Jonge hennen leggen al ongeveer 20% buiten wat veel moeilijkheden brengt. 
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5-10 Sept. 1966 
Donderdagmiddag heeft Bertha een dochtertje gekregen, 7 lb 7 oz.  
P. Tazelaar Woensdagavond en Donderdag voormiddag op bezoek. 
 
19-24 Sept. 1966 
In het begin der week was er nog één paar oude zwaluwen met eenige pas uitgekomen 
jongen, aan het einde der week waren ze echter weg. 
Nachtvorsten zijn er tot nog toe niet geweest, bloemen enz. zijn overal nog prachtig; 
bladen aan de bomen beginnen te verkleuren. 
 
10-15 Oct. 1966 
Vorige weke Vrijdag voor eerstekeer over nieuwe highway gegaan die west van 
Morinville loopt. 
 
21-26 Nov. 1966 
Deze week Don Pearson, gehuwd met Amy Wever, een RCMP man, in Edmonton 
doodgeschoten, Zaterdag in Neerlandia begraven. 
 
28 Nov. - 3 Dec. 1966 
Martha Erickson krigt rijbewijs op Donderdag. 
 
19-24 Dec. 1966 
Wilco, Morris Boonstra en Walter Knaga halen mest uit kippenhok 4 en 2 west. 
 
16-21 Jan. 1967 
Koekoek in Rhenen 90 jaar geworden. Eierprijs vorige week Vrijdag gedaald tot 28 
cents. 
 
1 Apr. 1967 
Zaterdag 1 April om 5:30 trouwt Han met Audrey Pawliuk. 
 
17-22 Apr. 1967 
in Zuid Alberta heeft het deze week nog weer enkele dagen behoorlijk gesneeuwd, 
volgens radio ongeveer 30 inches, hier en daar driften tot 15 voet hoog. Heel wat jonge 
kalfjes moeten overstuur gegan zijn volgens radio. 
 
24-29 Apr. 1967 
InZuid Alberta schijnt het de geheele week nog door te sneeuwen. Het verkeer schijnt zo 
ongeveer lam gelegd te zijn tegen het einde der week. 
 
1-6 Mei 1967 
In Zuid Alberta is vorige week ongeveer 3 voet sneeuw gevallen. Lethbridge en 
Nobleford schijnen het zwaarste getroffen te zijn, ook de omgeving van Pincher Creek. 
Vandaag, Mei 1, helicopters, ook een paar van the U.S., helpen hooi uitstroooien. 
Volgens rapporten staan hoopjes vee bij elkaar, some tot hun schouders in de sneeuw. Er 
worden zware verliezen onder het vee verwacht, speciaal onder de kalveren. 
Landwerk is nog nergens gebeurd van wat ik gehoord of gezien heb. 
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8-13 Mei 1967 
In het Zuiden begin der week nu weer ongeveer 1 voet sneeuw. 
Wilco en Bert de Kam installeren deze week de cages in 6e hok. 
 
15-20 Mei 1967 
Zaterdagmiddag eerste zwaluw gezien, op het Sunfield. Zondagmorgen 21 Mei waren er 
twee paar op ons erf aangekomen. 
 
5-10 Juni 1967 
Deze week ongeveer 1000 jonge hennen in cages geplaatst. Deze week was ook de 
oorlog tusschen Israel en de Arabische landen. 
 
26 Juni - 1 Juli 1967 
Zaterdag met vrouw en Wilco naar game farm geweest. 
 
31 Juli - 5 Aug. 1967 
Woensdagmorgen met vrouw weggegaan voor trip over Jasper, Lake Louise, Rogers 
Pass, Crowsnest Pass, Pincher Creek, Coalhurst. De trip was erg mooi en is vlot verlopen, 
zonder auto-stoornissen. 
Vermeldingswaardig op de trip waren Golden, Revelstoke, Rogers Pass, de berg 
gezichten, Crowsnest Pass, mountain slide in Frank (1903), het vuile Natal van de kolen, 
de steile heuvel vanuit Rossdale naar Warfield. Onderweg bezoek gebracht bij P. 
Tazelaar in Vernon, bij W. Lucas in Kelowna,, waar wij overnachtten, bij W. van 
Donkersgoed in Kelowna, die Vrijdagmiddag met ons uitging om ons hier en daar wat te 
laten zien (zelf kersen geplukt voor 5 cts. per lb). Daarna even aangegaan bij L. Vogelaar 
in Pincher Creek. Zondags overgebleven by zwager Cees v. ‘t Land in Coalhurst vanwaar 
wij Maandagmorgen op huis aangingen en om half vijf daar aankwamen. Totaal gereden 
mijlen 1749, betaalde aan benzine $41.20 plus gebruik eigen tank ongeveer $10, bijna 2.5 
cts per mijl. Mijlenstand bij vertrek 87172, bij thuiskomst 88922. 
 
7-19 Aug. 1967 
Wilco en Gerrit gaan Dinsdagmorgen met vacantie naar BC tot volgende week Zaterdag. 
 
21-26 Aug. 1967 
Gert en Wilco Zaterdagmiddag ongeveer 4 uur veilig weer thuis. 
 
25-30 Sept. 1967 
Dinsdagmorgen is Wilco weer vertrokken voor zijn studie, waarmede tevens een einde is 
gekomen aan zijn werktijd op de boerderij. Onze laatste zoon heeft hiermede eigenlijk 
afscheid genomen van het boerderij leven en zijn wij zonder kinderen thuis overgebleven, 
man en vrouw. 
 
9-14 Oct. 1967 
Bert de Kam is verleden week Zaterdagmorgen hier komen werken en verder deze volle 
week. 
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16-21 Oct. 1967 
Bert de Kam is Dinsdag en Vrijdag voor de eerste keer meegeweest naar klanten in St. 
Albert. 
 
6-11 Nov. 1967 
Gert en Wilco Zaterdag thuis. 
 
15-20 Jan. 1968 
Deze week Vrijdag Martha’s moeder geopereerd in borst. 
 
22-27 Jan. 1968 
Deze week crises met Amerikaans schip Pueblo, genomen door de Noord-Koreanen. 
 
22-27 Apr. 1968 
Dinsdag zijn Bertha en Bill Groot thuis gekomen van een 3-weeks bezoek aan Holland. 
 
6-11 Mei. 1968 
Bert deze week naar zijn homestead. 
 
13-18 Mei 1968 
Dinsdagmorgen eerste paar zwaluwen gezien. 
 
20-25 Mei 1968 
Grote boschbranden teisteren Alberta, waarvan verscheidene buiten controle. 
 
3-8 Juni 1968 
Deze week Robert Kennedy doodgeschoten in Los Angeles. 
 
10-15 Juni 1968 
Vridag lichte nachtvors hier en daar. Bij Martha bevriezen tomaten corn, enz. in de tuin. 
 
1-6 Juli 1968 
Woensdagavond installatie Ds. Drijfhout in Barrhead. Vrijdagavond welkomstavond in 
Westlock. 
 
15-20 Juli 1968 
Bert de Kam gaat Zaterdagmiddag voor een week vacantie. 
 
22-27 Juli 1968 
Gras wordt gemaaid deze week en is Zaterdag klaar voor baling. Contracter vraagt 
toestemming om Zondag te balen, wat door mij niet wordt toegestaan. 
 
29 Juli - 10 Aug. 1968 
Zondag Han en Jaap met gezinnen op bezoek. 
Woensdagmiddag met vacantie gegaan, eerst naar Innisfail en daar overgebleven bij 
Mike Sandstra, daarna over Banff, Rogers Pass, overgebleven iets Zuid van Revelstoke in 
canping ground, volgende dag naar Kelowna en den nacht bij W. van Donkersgoed. Daar 
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Zaterdagmorgen om ongeveer 10:30 weg gegaan naar C. van ‘t Land in Coalhurst en daar 
des nachts om ongeveer 2 uur aangekomen. Maandagmorgen om ongeveer 10:30 vandaar 
over Drumheller, Stettler, Camrose, en Edmonton naar huis.  
Mijlenstand bij vertrek 39356, bij aankomst thuis 40963, gereden 1607 mijl. Wij gingen 
met gevulde benzine tank van huis, hebben voor $33.85 aan benzine bijgekocht, veelal 
tegen gallon prijs van 46 cents, bij terugkomst was tank nog halfvol. Kostprijs in benzine 
was dus ongeveer $2.30 per 100  mijl. 
De trip verliep zonder veel stoornis, even een vapor lock na een stop even buiten 
Revelstoke. In Kelowna was het heet, des avonds om 10 uur  not 81. Van Kelowna naar 
Coolhurst onderweg onweersbuitjes, in Coalhurst droog. Op weg van Edmonton naar 
huis vrij veel regen. 
 
30 Sept. – 5 Oct. 
Bert de Kam werkt deze week voor het laatst. Martha wenscht 10 dollar per week meer, 
wij bieden aan 4.5 meer, tot 48. Wellicht gaat zij ons binnen 14 dagen verlaten. 
 
7-12 Oct. 1968 
Lichte sneeuwval nu en dan deze week en regen, alles is modder, wegen soms haast 
onbegaanbaar. Er is nog maar weinig oogstwerk gebeurd. Walter Knaga helpt hier deze 
week gedurig. Wilco thuis van Vrijdagavond tot a.s. Maandagavond. 
 
14-26 Oct. 1968 
Op 15 Oct. bloedader gebroken in been. Veroorzaakt wat pijn in het begin en zwelling in 
been; wegens gebrek aan hulp echter door gewerkt. Toen het regenachtig was, is Walter 
Knaga gedurig komen helpen maar toen het droog werd, moest hij weer thuis aan het 
werk. Mijn vrouw en ik moesten het toen alleen doen en hadden het daarmee razend 
druk, bovendien nog onder de extra zorg van een gezwollen been, dat stil zitten 
vereischte. 
 
28 Oct. – 9 Nov. 1968 
Laatste 2 weken zeer druk geweest. Annie Edwards heeft Martha’s werk overgenomen, 
maar ontbrak nogal eens wegens huwelijk van haar jongste dochter en het overlijden van 
haar 83-jarige moeder. Mrs. Platzner is een paar dagen komen helpen; ook kwamen de 
jongens van Edmonton soms op Zaterdag helpen voeren.  
Met gezwollen been maar door blijven werken, ofschoon dit af en toe wel eens wat 
zorgen baarde wegens zwelling. Tegen het einde der laatste week begon echter 
verbetering in te treden. 
 
11-16 Nov. 1968 
Annie Edwards en Walter Knaga werken hier deze week, zoodat alles marcheert, al zijn 
we nog wel erg druk met onze 8 á 9000 kippen. 
 
18-23 Nov. 1968 
Met been gaat het nog niet al te best. Onder de enkel hebben zich een paar open wonden 
ontwikkeld, die nogal wat pijn veroorzaken. 
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25-30 Nov. 1968 
Wilco koopt zijn eerste car, een Volkswagen, voor $1600. 
Deze week valt Bob Leahy van een truck af, schedel breuk, levensgevaarlijk. 
Been toestand als vorige week. 
 
2-7 Dec. 1968 
Bob Leahy is deze week gestorven op Dinsdag. Vrijdag begraven. 
 
9-14 Dec. 1968 
We moeten heel hard werken om alles wat recht te  houden, de nachten zijn soms maar 
heel kort voor mij. 
 
23-28 Dec. 1968 
Woensdag Kerstmis; naar Bill en Dixie voor supper. Donderdagmiddag naar ziekenhuis 
voor been operatie op Vrijdag. 
 
29-31 Dec. 1968 
Vrijdagvoormiddag 27 Dec. been operatie ondergaan voor verwijdering van spatader. 
 
1-31 Jan. 1969 
De eerste paar dagen na de operatie was alles wel, doch daarna begonnen zich teekenen 
van infectie te vertoonen, vooral aan de twee insnijdingen bij de enkel en ook, zij het in 
geringer mate, bij de top insnijding boven aan het been. Dit verhinderde de genezing en 
veroorzaakte dat ik, in plaats van een week, zooals oorspronkelijk gezegd was, tot 31 Jan. 
in het ziekenhuis moest blijven en toen was de laatste wond juist boven de enkel nog niet 
geheel dicht. 
Dit veroorzaakte thuis nog al wat zorgen bij het werk, te meer daar het de geheele maand 
Januari bijzonder koud bleef, vaak tot 30 tot 40 below. Gedurende de tijd dat ik weg was 
kwamen Wilco en Gert thuis gedurende weekends. Het peddelen werd door Wilco 
verzorgd, waarbij Han soms ook hielp, terwijl Gert dan thuis hielp met Walter Knaga bij 
het verzorgen van de kippen. Annie Edwards deed de eieren van Maandag tot Vrijdag. 
Zaterdag kwam Mrs. Platzner. 
 
1-8 Jan. 1969 
Dinsdag en Vrijdag ben ik weer mee geweest met eieren verkopen, Dinsdag met Pete, 
Vrijdag helpen Wilco en Pete. Het lopen gaat aardig goed, been is des avonds licht 
gezwollen. 
 
8-15 Jan. 1969 
Zondagavond 8 uur is Mrs. Edwards gestorven, oud bijn 79 jaar, Woensdag begraven. 
Gerrit is nu ook weer een paar weken thuis, na het opgeven van zijn studie. 
 
15-22 Jan. 1969 
Been is des avonds meestal vrij sterk gezwollen 
 
10-15 Maart 1969 
Aanvraag voor natural gas ingediend deze week. 
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16-26 Apr. 1969 
Wilco eindigt Vrijdag zijn eindexamen aan de universiteit in Edmonton. 
 
28 Apr. - 3 Mei 1969 
Dinsdag 29 April eerste paar zwaluwen gezien in St. Albert. 
 
5-10 Mei 1969 
Maandag eerste zwaluwen gezien op onze boerderij. Wilco is deze week en vorige week 
naar Wisconsin geweest voor trip. Heeft besloten te trouwen op 22 Aug. 
 
19-31 Mei 1969 
Donderdag 29 Mei naar graduation Wilco geweest. Hij heeft first class honors, 4 cijfers 8 
en 4 cijfers 9. 
 
2-14 Juni 1969 
Van Woensdag op Donderdag 11-12 Juni vrij wat nachtvorst, bij Bill Groot tot 21 above. 
Aardappelen daar allemaal bevroren. Bij ons heeft de vorst maar lichte schade gedaan in 
de tuin. Donderdag familie picnic in park in Zuid Edmonton. 
 
16-28 Juni 1969 
Het huis is onder dak, voorloopige wiring en plumbing zijn gedaan. 
 
4-9 Aug. 1969 
Wilco is deze week thuis vanaf Dinsgavavond tot Zaterdagavond. Veel tijd verloren met 
lekkende wateraansluiting naar nieuw huis. 
 
11-23 Aug. 1969 
15 Aug. ‘s avonds trouwt Wilco met Audrey Hogenes in Second Chr. Ref. Church, 
Edmonton. Weer was goed die dag. 
 
25 Aug. - 1 Sept. 1969 
Vacantie week vanaf Dinsdag. Trip gemaakt over Jasper, Banff, Radium Hot Springs, 
Fort Steele, Crowsnest Pass, Lethbridge. 
 
16-20 Sept. 1969 
Met de bouw van ons hieuwe huis is het nogal langzaam aan gegaan. Deze week is de 
vloer in de basement klaar gekomen en de stucco is aangebracht deze week. Cupboards 
zijn er al even in. Van Zalen heeft wat schilderwerk gedaan een paar weken geleden. 
 
23-27 Sept. 1969 
In ons nieuwe woonhuis is deze week gas fornuis aangebracht en de watergoten. 
 
29 Sept. - 11 Oct. 1969 
Aan het huis niet veel gebeurd deze week dan wat schilderwerk en tegeltjes in de keuken. 
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22 Oct. – 1 Nov. 1969 
Vorige week is het natural gas ingelaten, de meter aangebracht, j.l. Maandag heeft de 
electricien de kachel aangestoken, Donderdag linoleum gelegd, Zaterdag heeft de 
plumber afgewerkt. 
Donderdagmorgen is Willem even thuis geweest. Hij is nu in California, maar moest hier 
komen voor het afnemen van een examen. 
 
3-8 Nov. 1969 
Na veel gedraal is het huis deze week klaar gekomen behalve storage room beneden. 
Laatst was electricien, allerlaatst een paar slangen voor de septic tank. Van Vrijdag op 
Zaterdag eerste nacht er in geslapen. 
 
1-6 Dec. 1969 
Vrijdag oude huis verplaatst naar Noorden van bunkhouse. 
 
22-27 Dec. 1969 
Met Kerstmis hebben Bertha, Han, Jaap, en Wilco met gezinnen Christmas dinner hier. 
 
1-3 Jan. 1970 
Wilco en vrouw zijn 1 Jan. vertrokken naar Edmonton om vandaar 2 Jan. vroeg weer naar 
hun woning in Madison, Wis. te vertrekken. 
 
21-24 Jan. 1970 
Russell Thomson maakt slaapkamer voor Gerrit in basement. 
 
23-28 Febr. 1970 
Bertha met man en kinderen en Jaap komen met vrouw en kind Zaterdag op 
verjaardagsvisite. 
 
25 Apr. – 1 Mei 1970 
Electrisch orgel gekocht deze week, wordt Zaterdagavond opgehaald bij Bertha die het 
tijdelijk had gehuurd. 
 
3-8 Mei 1970 
Zaterdag 8 Mei eerste paar zwaluwen gezien op onze boerderij. 
 
24-30 Mei 1970 
Gerrit vertrekt Vrijdag 29 Mei voor een 4-weeksche vacantie trip naar Holland. 
 
29 Juni – 3 Juli 1970 
Gerrit is Zaterdag avond weer in Edmonton aangekomen van zijn bezoek aan Holland en 
Zondagmiddag door Jaap weer naar hier gebracht. 
Dinsdag was een echte Hollands regendag, den geheelen dag door regen. 
 
13-18 Juli 1970 
Gijsje Nijboer en Cor van Selm op bezoek vanaf vorige week, blijven tot Maandag over 
een week. 
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20-25 Juli 1970 
Vrouw is Dinsdag tot en met Vrijdag met Gijsje Nijboer en Cor van Selm naar Jasper 
geweest. Bertha heeft met de auto gereden. 
 
27 Juli – 1 Aug. 1970 
Maandag zijn Gijsje Nijboer en Cor van Selm weer naar Holland vertrokken. 
 
17-29 Aug. 1970 
Wilco en vrouw zijn een paar dagen thuis geweest, Woensdagmiddag 26 Aug. picnic 
gehad met kinderen in Edmonton. 
 
31 Aug. – 5 Sept. 1970 
Woensdagavond kinderen en Kees van ‘t Land en tante Aal thuis voor viering 40-jarige 
bruiloft. Willem laat slides zien van zijn reis in Europa. 
 
14-19 Sept. 1970 
Oude van Doesburg en vrouw en Wim van Doesburg en vrouw Donderdagmiddag op 
bezoek. 
 
21-26 Sept. 1970 
Donderdagmiddag nieuwe truck opgehaald; de koop had reeds op 3 Juni plaats gevonden, 
maar aflevering was steeds vertraagd. 
 
9-14 Nov. 1970 
Boomen zijn mooi met al de ijzel er aan. 
 
23-28 Nov. 1970 
Dinsdag heel wat sneeuw en wind. Kon ‘s avonds niet thuis komen van St. Albert, kwam 
vast te zitten in opgewaaide sneeuw ongeveer een halve mijl oost van Busby. Truck daar 
gelaten en ‘s nachts bij Stan Munro gebleven. Volgende morgen heeft Gert met de tractor 
mij opgehaald en de truck getrokken.  
 
21-26 Dec. 1970 
Gerrit heeft Woensdagmorgen de truck door de drifts helpen trekken tot Busby. Des 
nachts bij Bertha overnacht, daar het onmogelijk was terug te gaan. Donderdagmiddag 
teruggegaan; de laatste 1.5 mijl was nog niet uitgeploegd en met de tractor moest de truck 
naar huis worden geholpen. 
Kinderen waren van plan thuis te komen op Zaterdag 2e Kerstdag; des middags om half 2 
werd de weg pas opengeploegd. Kinderen zijn toen Zondagmiddag gekomen. 
 
11-16 Jan. 1971 
Donderdagavond gaf motor van well het op, we trachten er mee naar Westlock te gaan, 
maar konden niet verder komen dan 1/4 mijl van huis. Met behulp van tractor zelfs niet 
weg te krijgen. Counselor getelefoneerd  die om ongeveer 5 uur de sneeuwploeg hier had. 
Gerrit heeft ‘s avonds well motor in Westlock laten maken, het had nieuwe brushes 
nodig.  
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15-20 Feb. 1971 
Zeer veel griep in St. Albert, slechts een enkel gezin is vrij. 
 
22-27 Feb. 1971 
Zaterdagmiddag Bertha, Bill, Dixie, met kinderen (Wim was ziek), Han en Jaap, allemaal 
met kinderen, op verjaardag visite. 
 
12-17 Apr. 1971 
Zaterdag groep kinderen van St. Albert om kuikens te zien. Verder met hen naar Edwards 
en naar Fesyk geweest om kalveren en biggen te zien en in Busby school voor pet 
animals. 
Vrijdag eerste robin hooren zingen in St. Albert. 
 
26 Apr. – 1 Mei 1971 
Dinsdagmorgen 3 uur Eric Edwards sterft onverwachts na vanaf Zaterdag in her 
ziekenhuis te zijn geweest. Leeftijd bijna 53 jaar, wordt Zaterdag 1 Mei begraven. 
 
21-26 Juni 1971 
Han en Audrey komen Zaterdag om ons te vervangen gedurende 3 weken vacantie. 
 
5-24 Juli 1971 
Maandagmiddag vertrokken voor vacantie trip, stortbui in Edmonton at Northgate. Over 
Jasper naar BC; eerste nacht in campground at Valemount, regent geheelen nacht. 
Dinsdag op bezoek bij Donkersgoed en R. de Jong. Woensdagmorgen over grens US bij 
Cascade to Spokane , Missoula, Butte, Whitehall, highway 287 to Yellowstone Park, 
stayed at south exit during night, rain and thunder. Daarna over Landor naar Rawlins, 
Laramie, Boulder, waar wij Vrijdagavond 8:15 aankomen.  
Bij Jan gebleven tot Dinsdagmorgen. Over Sterling, Omaha, Highway 80 tot Stuart, dan 
highway 6 to Adel, from Adel to Ogden, Fort Dodge, in Webster City parking ground 
overnacht, over highway 20 en 69 en 3 naar Hampton, Waverly, highway 63 naar Nashua 
Church, over 18 naar Madison, waaar wij Donderdagavond ongeveer 7 uur aankomen. 
Bij Wilco gebleven tot Dinsdagmorgen. Vandaar over Lacrosse, Rapid City, Buffalo, 
Billings, Lavison, Hallowton, Moore, Great Falls, Sun River naar Alberta border, 
Donderdag ongeveer 4 uur bij Kees en Aal. Zaterdagavond thuis. In totaal min. 5000 mijl 
gereden. 
 
25-31 Juli 1971 
Mooi warm weer deze week. Jan met gezin hier tot Maandagmorgen 2 Aug. Zaterdag 
picnic in Mayfair camp Edmonton. 
 
2-7 Aug. 1971 
Dinsdagavond omgeving Morinville geheel uitgehageld, hagelsteenen zo groot as kersen. 
Wij hebben heel wat hooi liggen, het afwerken gaat niet best met dit soort weer. 
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13-18 Sept. 1971 
Vrijdagmorgen zag ik nog een paar zwaluwen op het draad zitten met een armoedig 
gezicht, vermoedelijk laat broed, de rest was vorige week al vertrokken. 
 
29 Nov. – 4 Dec. 1971 
Deze week mix mill geinstalleerd bij zesde kippenhok. 
 
13-31 Dec. 1971 
Buitengewoon druk geweeest deze dagen, het werk kan eigenlijk niet bijgehouden 
worden. Tot en met eerste Kerstdag (dit was 30 below) vaak wind en sneeuwstormen met 
fijne sneeuw, kippenwater gedurig bevroren. Tenslotte een zware kou gevat die me met 
de kerstdagen op bed hield.  
Wilco en gezin met Kerstmis over geweest. 
Omstreeks Kerstmis veel zieke menschen. 
 
1-8 Jan. 1972 
Maandag 3 Jan. kinderen, kleinkinderen op bezoek. Veel menschen nog ziek: kou, griep, 
sommigen longontsteking. 
 
9-15 Apr. 1972 
Vrijdag 14 Apr. eerste robin hooren zingen in St. Albert. 
 
8-13 Mei 1972 
Dinsdag eerste zwaluw gezien op boerderij, eenige dagen later dan in andere jaren;  nog 
een paar dagen later waren er een heele boel. 
 
15-20 Mei 1972 
Zaterdag naar C. van ‘t Land gegaan die met zijn vrouw de 40-jarige echtvereeniging 
vieren. Han en zijn vrouw helpen thuis het werk doen. ‘s Maandags 22 Mei weer 
teruggekomen. 
 
22-27 Mei 1972 
Zeer bewogen week: in nacht van 23 op 24 Mei raakt Gerrit geheel in de war; na overleg 
met politie, Willem, dokter, enz. wordt hij in Westlock naar ziekenhuis gebracht. Hij 
blijft daar tot Zondagavond en gaat dan met Albert Moes naar diens boerderij. Han, Jaap, 
en Willem helpen ons. 
 
29 Mei – 3 Juni 1972 
Trui Schuld en Harriet Schuld op bezoek, gaan Donderdagmorgen weer weg. 
 
5-21 Juni 1972 
Gerrit is slechts enkele dagen bij Moes geweest, en komt dan weer thuis. Het gaat in zijn 
geheel redelijk goed. 
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26 Juni – 1 Juli 1972 
Gedurende deze latste weken ben ik over- en overdruk geweest, meestal gewerkt tot 10 of 
11 uur in den avond en kan nog het werk niet af. George Lecky, een jongen van ongeveer 
15 jaar, komt hier gedurende zijn vacantie. 
 
3-8 Juli 1972 
Nog steeds ten achter met mijn werk, veel eieren moeten nog behandeld, boekhouderij is 
nog 14 dagen ten achter. Ook in de kippenhokken is nog veel ongedaan. Walter 
MacDonald en Jim Lecky doen nieuwe shingles op hokken 1 en 2. 
 
10-15 Juli 1972 
Van Zondagavond tot Woensdagavond Jan Hovestad en vrouw uit Rhenen op visite 
gehad. 
 
17-29 Juli 1972 
Zaterdagmiddag Arie Hovestad met zijn vader en moeder om afscheid te nemen. 
 
4-9 Sept. 1972 
Maandag waren alle zwaluwen er nog maar Dinsdag was de groote hoop weg. Eén paar 
was achtergebleven, was er Vrijdagmorgen nog. 
 
16 Oct. – 25 Nov. 1972 
Overdruk geregeld, boeken zijn ten achter, het werken met Gerrit is zeer moeilijk. Van 17 
Nov. tot en met 24 Nov. is hij in University Hospital geweest voor onderzoek. 
 
11-31 Dec. 1972 
Nog steeds groote moeite om het werk bij te houden, boeken zijn heelemaal ten achter 
nu. 
 
1-7 Jan. 1973 
Maandagavond van 1 op 2 Jan. begint blizzard condition die voortduurt tot volgende 
nacht. Eerste week van Jan. niet weggeweest. Vrijdagmiddag om ongeveer 4 uur komt 
sneeuwploeg om weg vrij te maken. In den loop van deze maand Jan. zeer druk geweeest. 
 
1-10 Feb. 1973 
Woensdag 10 Feb. het verkopen van eieren van huis to thuis overgedaan aan een zekere 
Mr. Goudreau. Een ulcer aan mijn rechterbeen dat zich sedert midden Januari begon te 
ontwikkelen en sedert dien erger is gaan worden, dwong mij er toe. Gerrit en Jaap doen 
vandaag, 10 Feb., de laatste peddeling. 
 
19-24 Feb. 1973 
De laatste paar weken in huis zittend doorgebracht met het been omhoog. Het ulcer is vrij 
pijnlijk en van vooruitgang is zeer weinig te bespeuren. 
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26 Feb. – 3 Maart 1973 
Op 70ste verjaardag geen bezoek gehad. Jaap en vrouw waren er vorige week geweest. 
Han belde Maandagavond van Lethbridge. Aal en Kees van ‘t Land belden op verjaardag. 
Woensdagavond kwamen Bertha, Willem en Dixie. 
 
5-10 Maart 1973 
Het ulcer is aardig dicht gegroeid deze week, het is nog niet heelemaal gesloten, maar het 
schiet aardig op. Onder de huid, tusschen ulcer en enkel, wordt het ook beter.  
 
12-17 Maart 1973 
Ulcer is bijna dicht nu. 
 
19-24 Maart 1973 
Ulcer aan been was heelemaal dicht aan het begin der week. Dinsdag voor het laatst er 
mee naar dokter geweest die echter voorzichtigheid aanraadt, aangezien het nieuwe 
weefsel nog zwak is. 
 
26-31 Maart 1973 
Been niet zo goed deze week, wat geloopen en dat schijnt niet goed te zojn. 
 
1-7 Apr. 1973 
Vrijdag 6 April naar ziekenhuis gegaan ten gevolge van lichte beroerte. Donderdag 19 
April weer thuis gekomen. 
 
23 Juni – 8 Sept. 1973 
Het bijhouden van dit dagboek is wat in de slof gebleven deze zomer. Het is een 
wondermooie zomer geweest, zeer groeizaam, heel vaak warm en droog gedurende de 
werkdagen en heel vaak regen gedurende de weekends, speciaal de z.g. lange weekends. 
 
10-15 Sept. 1973 
Begin der week onweer en heel wat regen, Donderdag sneeuwbuien. De meeste 
zwaluwen zijn nog juist op tijd vertrokken. Twee paar zijn achtergebleven, die jongen 
hadden. De jongen van het eene paar in brooder house zijn net uitgevlogen, die van het 
andere paar in de chop granary zijn nog klein en in het nest. 
 
17-22 Sept. 1973 
Zwaluwen met jongen zijn nog steeds hier. 
 
24-29 Sept. 1973 
De zwaluwen zijn Zaterdag 29 Sept. blijkbaar vertrokken naar betere oorden. 
 
25-29 Dec. 1973 
2e Kerstdag alle kinderen en kleinkinderen van Edmonton op bezoek (16 kleinkinderen). 
Bill Groot laat slides zien van hun trip naar Oost Canada. Wilco heeft getelefoneerd 
vanuit Delaware. 
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1-5 Jan. 1974 
Laura Groot en Ingrid Tensen zijn enkele dagen hier om te helpen. 
 
23 Feb. 1974 
Gezin van Jan arriveert hier. Wij kopen mobile home om in te wonen voor $6000. 
 
1-16 Maart 1974 
Flinke sneeuwstorm op 14 Maart, met veel wind. De radio maakt het aflassen van veel 
vergaderingen, veilingen, enz. bekend, alle scholen in Camrose gesloten, geen taxi 
verkeer daar, enz. 
 
22-27 Apr. 1974 
Zondag 21 April eerste eenden gezien. Maandagavond 22 April eerste robins gezien. 
 
29 Apr. – 4 Mei 1974 
Dinsdag 30 Apr. bericht ontvangen dat van de tweede koppel kuikens, waarvan enkele 
dagen heel wat doodgingen, de oorzaak is longontsteking. Van de eerste koppel gingen er 
vorige week plotseling bijna 400 dood. Na onderzoek van voer blijkt dat daarin te veel 
sulfur was, hetgeen vergiftiging veroorzaakt heeft. Medicijnen meegebracht van veearts 
in Westlock. 
 
6-11 Mei 1974 
Geheele week regen buien. Op het land valt nergens iets te beginnen. Het graan dat 
vorige herfst ongedorscht op het land is blijven liggen, ligt te verrotten en loopt uit in het 
zwad. Gezaaid kan ook niet worden. 
 
3-12 Juni 1974 
Dinsdag 5 Juni 11 Aberdeen Angus vaarzen gekocht á $165 per stuk op Auction Mart. 
 
8 Juli – 9 Sept. 1974 
Het bijhouden van dit dagboek is wat in de slof gebleven deze zomer. 
Jan heeft ons gras gemaaid en het in hooi balen gekregen behalve het Hillfield dat 
gedeeltelijk door George Fedorovitch is gedaan. 
La Forge Bros. hebben een nieuwe wel gemaakt, die zeer goed schijnt te zijn. 
De groote hoop zwaluwen is al vertrokken, er vliegen nog enkele zwaluwen rond, jongen 
van een laatbroed, die eind Aug. uitgevlogen zijn. Het is zielig de beestjes te zien in 
koude en nattigheid en nog te trachten een vlieg of een muskiet te vangen. 
Dinsdagmorgen 11 Sept. staat het te sneeuwen, lichte sneeuwval. Enkele zwaluwen 
vliegen nog triestig rond in de sneeuw. 
 
9-29 Sept. 1974 
Dit dagboek niet geregeld bijgehouden. 
 
1-5 Oct. 1974 
Jan timmert meest van de week aan het welhuis van de nieuwe wel. 
 
 



 75 

20 Oct. – 3 Nov. 1974 
Weer mooier dan voorspelling, gehele week prachtig mooi zonnig warm weer. Haast niet 
te geloven zoo mooi voor den tijd van het jaar. Zondagmiddag 3 Nov. nog een poos op 
een stoel buiten gezeten om te genieten van het zonnetje. 
 
1-9 Dec. 1974 
Gerrit heeft in het begin van deze week een voetganger aangereden in Edmonton, wat 
hem en ook ons eerst nogal zorgen baarde. De verwondingen schijnen nogal wat mee te 
vallen. 
 
9-15 Dec. 1974 
Vrijdagmiddag waren James en Annie Edwards hier op visite en ben ik met James naar 
het vee op de breaking wezen zien, waar allen nog rustig liepen te grazen. Zondags niet 
naar de kerk geweest wgens sneeuwdrift op de wegen. 
 
26 Dec. 1974 
Famliy reunion gehad in Trinity Church, Edmonton, waar alle kinderen en kleinkinderen 
aanwezig waren, behalve Gerrit die zich niet lekker gevoelde en thuis bleef. Zaterdag 28 
Dec. Gerrit naar ziekenhuis gebracht in Westlock. 
 
1-7 Jan. 1975 
Gerrit is nog steeds in het ziekenhuis, zijn toestand is nogal eens veranderlijk. 
 
25 Jan. – 1 Feb. 1975 
Gerrit nog in Edmonton. 
 
1-15 Feb. 1975 
Vrijdag 14 Febr. komt Gerrit weer thuis. Zaterdag voelt moeder zich niet erg goed, gemis 
aan moed, terwege drukte, weet er zelf geen verklaring voor. 
 
16 Feb. – 28 Maart 1975 
Op 20 Febr. is de oudste zoon van Trui Schuld in Holland plotseling overleden, oud 41 
jaar. 
 
14-19 Apr. 1975 
Vrijdagavond 18 April, eerste koppeltje eenden naar het Noorden zien vliegen. 
 
18-25 Aug. 1975 
Willem en zijn gezin laatste helft der week hier geweest. Wilco en gezin waren er 
Zaterdag. Willem is Zondagavond vertrokken. 
 
1-7  Sept. 1975 
Wij zien maar 5 zwaluwen meer; gewoonlijk was er een heele zwerm, de lucht schijnt 
haast vreemd leeg nu, de anderen zijn zeker al vertrokken. 
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8-13 Sept. 1975 
Vorige Vrijdag avond gevierd 45-jarige bruiloft met kinderen en kleinkinderen in Sands 
Restaurant in Edmonton. Waren er allemaal, behalve Jaap en gezin; Jaap studeert nu in 
USA. Oom Kees and tante Aal met Wilma en Mike Sandsta waren er ook. Kees en Aal 
gaan mee naar Busby en zijn daar gebleven tot Maadagavond. 
Enkele laatbroed zwaluwen zijn toch nog hier met hun ouders op Sept. 9. 
 
7 Oct. 1975 
K. Vrieling en vrouw op bezoek. Hun tegenwoordig adres is Abbotsford, BC. 
 
13-18 Oct. 1975 
Wilco belde deze week dat hij een huis gekocht had in Fort Saskatchewan. 
 
3-8 Nov. 1975 
Het vee redt zich nog geheel op de weide, zonder bijvoer van hooi. Aan één steer wordt 
wat gerstemeel bijgevoerd omdat hij binnenkort geslacht moet worden. 
 
7 Nov. 1975 
Des avonds 25-jarig bestaan van onze kerk gevierd in Lutersche Kerk, Barrhead. Bertha 
met Laura and Bill Groot, onze Willem en Wilco met vrouw waren er ook. 
 
29 Nov. – 26 Dec. 1975 
2e Kerstdag bij Bertha geweest, waar kinderen en alle kleinkinderen ook waren, behalve 
Jan en zijn gezin.  
 
28-31 Dec. 1975 
Maandag Hans met vrouw en kinderen hier. 
 
7 Jan. 1976 
Deze Woensdag de boerderij overgedaan bij lawyer in Westlock aan Jan. 
 
1-27 Maart 1976 
Gerrit begint wat moeite te krijgen met kortademigheid, gisteren is hij voor het eerst naar 
de dokter geweest. 
 
5-10 Apr. 1976 
Vrijdag 9 April pony gekocht op sale van W.W. Young voor $65. 
Eerste robins (2) vandaag gezien op quarter van Knaga, zuid van ons. Zaterdagavond 
voor het eerst kikkers hooren zingen dit jaar. 
 
12-17 Apr. 1976 
Zondag 25 Apr. Laura Groot doet geloofsbelijdenis in Trinity Church. 
 
26 Apr. - 8 Mei 1976 
Maandag 26 Apr. eerste zwaluwen gezien op boerderij, een mannetje.Woensdagavond 
waren er 2 zwaluwen. 
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1-19 Juni 1976 
Zaterdagmorgen 19 Juni naar Lethbridge gegaan in verband met de verjaardag van Han. 
In Waterton Park geweest, waar LeeAnn, de oudste van Han, ging parkeeren. Zondag in 
the 1ste kerk van Lethbridge Cand. Stewart gehoord over 1 Thess. 1. Maandag bij Kees 
van ‘t Land geweest. 
 
5 Aug. 1976 
Des nachts om 11:45 sterft Gerrit in het Alberta Hospital te Oliver bij Edmonton, in zijn 
slaap, zittend in een stoel. Ik ben alleen thuis met Laura Groot, Bertha’s dochter en werd 
te middernacht hierover opgebeld. De voorziening voor alles vraagt heel wat zorg. 
Moeder was 25 Juli voor 4 weken naar Holland gegaan en is 21 Aug. teruggekomen. 
 
23-31 Aug. 1976 
Tante Aal schreef dat ze in het Zuiden hagel gehad hadden, dat 75% van de oogst 
weghagelde. 
 
4-5 Sept. 1976 
Kees v. ‘t Land en tante Aal komen hier en gaan Maandagvoormiddag 6 Sept. weer weg. 
 
11-23 Oct. 1976 
Wilco en Audrey zetten tiles aan in keuken van trailer. 
 
25 Oct. – 6 Nov. 1976 
Nagenoeg elke dag heb ik nog iets in de tuin kunnen spitten. 
 
20 Nov. – 4 Dec. 1976 
Jan heeft een Charolais steer geslacht op 18 Nov. Geslachte steer zag er goed uit wat 
vleesch en vet betrof. Had enkel de laatste weken een keer per dag wat gerstemeel gehad, 
verder niets dan gras. Zijn geslacht gewicht was 720 lbs. 
 
6-11 Dec. 1976 
Maandagvoormiddag fijne sneeuw, wat de geheele dag doorgaat en een aardige laag 
sneeuw brengt, waardoor de jongens van Jan voor het eerst deze winter hun snowmobile 
kunnen gebruiken. 
 
10-30 Jan. 1977 
Volgens kranten hebben ze in Amerika een winter zooals ze het tot nog toe nooit gezien 
hebben. Zelfs in Miami hebben ze sneeuw gehad, ook in Florida. Bovendien een tekort 
aan natural gas, waardoor fabrieken en scholen op veel plaatsen gesloten moesten 
worden. TIME vermeldt zelfs gevallen van personen die doodgevroren zijn. 
 
19-26 Maart 1977 
Zondag 20 Maart een heele koppel spreeuwen gezien op de boerderij van G. Riopel, een 
paar dagen later bij ons ook een koppeltje gezien. 
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28 Maart – 2 Apr. 1977 
Jennifer Groot en Janet Visser logeeren hier deze week tot en met Vrijdag. Vrijdagavond 
komt Bertha samen met Jaap en Avlyn hen ophalen. 
De geheele week zijn er al kraaien en heele koppels spreeuwen. 
 
8 Apr. 1977 
Goede Vrijdag. Volgens nieuwsberichten op de TV was het vandaag 78F in Edmonton. 
Er werden opnamen vertoond van dames aan het zonnebaden in hun briefs en met bloote 
beenen in de parken in Edmonton. 
 
17-23 Apr. 1977 
Harriet Moes is in ziekenhuis in Edmonton met gezwel in hersenen, dat volgens de dokter 
kanker is. Haar toestand is volgens de dokters uitermate ernstig. 
Vrijdagavond eerste robin horen zingen in de verte in bosch. Zaterdagmorgen ook robins 
gezien langs de weg. 
 
24-30 Apr. 1977 
Overal omheen zit het nu vol met zingende robins. 
Dinsdagmorgen ook enkele blackbirds (red-winged) gezien langs de weg. 
 
1-7 Mei 1977 
Op 2 Mei tegen den avond eerste zwaluwen gezien op boerderij, 3 stuks bij elkaar. 
 
15-21 Mei 1977 
Zondagmiddag 15 Mei regen, regen, en nog eens regen, koudachtig. De regen gaat des 
nachts over in sneeuw, er was vanmorgen, Maandag, ongeveer 4”, struiken met nog 
dunne takken lagen gebogen tot ongeveer aan de grond toe, alles zat volop in blad en kan 
de zware last van de sneeuw bijna niet dragen. De robins zingen niet. 
De sneeuw is een paar dagen later weer geheel verdwenen. 
 
29 Mei – 11 Juni 1977 
Zaterdag 31 Mei waren Oom Kees en tante Aal 45 jaar getrouwd. Vrijdag naar 
Lethbridge gegaan, waar wij bij Han gebleven zijn tot Dinsdagmorgen. Zaterdag 11 Juni 
heeft Willem het puingras in de tuin gesproeid. 
 
12-30 Juni 1977 
Dinsdag 14 Juni is J. van Doesburg en vrouw uit Holland hier op bezoek geweest met 
zoon Wim en zijn vrouw. 
Op 19 Juni naar Han geweest in verband met zijn verjaardag. Als cadeau een electrische 
grootvadersklok gegeven. Han zal dit jaar weer naar Edmonton komen wonen. 
 
27 Juli 1977 
Woensdag is J. Hovestad uit Rhenen met vrouw hier op bezoek geweest met zoon Arie en 
vrouw Jane uit Fort Saskatchewan en een paar kinderen. Jaap met vrouw en kinderen zijn 
hier voor een paar weken. 
Erwten om te eten uit de tuin hebben we nu, 28 Juli, met heele hopen. 
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28 Juli – 6 Aug. 1977 
Naar Wilco’s verjaardag geweest, hem een picnic table gegeven. 
 
6-27 Aug. 1977 
Bill Groot, Bertha met enkele kinderen (Helen, Marian en Jennifer) zijn dit jaar naar 
Holland geweest. Willem met zijn gezin verblijven een zekere tijd in Oregon in de USA 
(hij heeft een sabbatical year). Han heeft weer werk bij de AGT in Edmonton en heeft 
daar weer een huis gekocht. De verkoop van zijn huis in Lethbridge vlot nog niet erg. 
 
6-16 Sept. 1977 
Op 22 Augustus is Bartus Veldhuizen, Burgessville, Onrario, plotseling overleden. De 
rouwbrief kwam hier ongeveer 2 Sept.; 9 Sept. de weduwe geschreven. 
Vrijdag 9 Sept. lette ik op zwaluwen maar zag er geen een meer. In het begin  van de 
week waren ze er nog wel. 
 
24 Sept. 1977 
Zondag 24 Sept. waren we op visite bij Bertha. Toen we Zondagsmorgens weg gingen 
goot her hier. Wij waren in Edmonton des middags in de kerk, toen het buiten 
stortregende, wat zich in de kerk op het dak daarvan duidelijk liet horen. 
 
3-8 Oct. 1977 
Zondagavond 2 Oct. familie bij elkaar bij Jan en Sophie in huis voor het vieren van 
Sophie’s en Moeder’s verjaardag. 
 
6 Oct. 1977 
Een brief verzonden aan Evert van den Born, Tulsa, Oklahoma. Ingesloten fotos van oude 
overgrootmoeder uit Huizen, grootvader Jan van den Born, van ons zelf en van molen in 
Achterberg. 
Jaap en Avlyn hier voor moeder’s verjaardag. 
 
23 Oct. – 8 Nov. 1977 
Zondagmiddag was Aart van Zeggelaar en vrouw hier met Henry. 
 
7-13 Nov. 1977 
Remembrance Day (11 Nov.) zijn Wilco met vrouw en kinderen hier geweeest. In April 
verwachten zij een volgende kleine. 
 
28 Nov. – 3 Dec. 1977 
Maandagavond 29 Nov. komt Willem hier ‘s avonds op bezoek. Hij is voor een 
sabbatical jaar in Oregon, VS. maar moet hier voor zijn werk een paar dagen in 
Edmonton aan de universiteit zijn. 
Moeder gaat 1 Dec. voor een paar dagen bij Bertha op bezoek. 
 
4-17 Dec. 1977 
Verleden Zaterdag gevallen in de sneeuw bij het afgaan van de oprit bij Jan’s huis en voet 
erg verstuikt, zoodat ik de eerste dagen niet kan loopen en maar veel in huis blijf. 
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25-31 Dec. 1977 
Zondagavond 25 Dec. bij Jan geweeest voor supper. Maandag 26 Dec. rustig thuis 
geweest, geen visites. Dinsdag 27 Dec. allemaal bij Wilco in Fort Saskatchewan. 
Kinderen waren er allemaal behalve Willem die in de States is. Van de kleinkinderen 
Laura, Donald en Jennifer Groot, de kinderen van Hans, Dougie van Jan en de kinderen 
van Wilco. Jan en  Sophie en moeder en ik er samen heen geweest in één auto. 
 
1-7 Jan. 1978 
Jan. 3 begrafenis van Jimmy Young, die zichzelf met een skidoo heeft doodgereden tegen 
een power paal, ongeveer tegenover Jim Lecky des avonds 30 Dec. 
 
15-22 Jan. 1978 
Zaterdag 21 Jan. Wilco en gezin op bezoek. Zondag 22 Jan. Jaap en gezin hier. 
 
1-4 Feb 1978 
Febr. 1 naar bank geweest in St. Albert, $13,000 savings bonds in ontvangst genomen en 
gedeponeerd in safe box Nr. 5, key 23. Safe is in naam van ons beiden, ook Willem 
gemachtigd om te openen. Key 23 is in middellade schrijftafel. Verder meteen met 
moeder naar Bertha geweest. 
 
19-26 Feb. 1978 
Zondag 19 Febr. naar Han geweest in verband met Audrey’s verjaardag op 15 Febr. 
 
26 Feb. – 4 Maart 1978 
Zondagavond zijn kinderen allemaal hier met aangetrouwden behalve Willem die in US 
is, voor viering van mijn 75ste verjaardag wat een mooie avond wordt. Maandagmorgen 
belt Willem op vanuit Oregon, USA. 
 
12-18 Maart 1978 
Bij Vander Leest op bezoek na kerktijd op 12 Maart. 
 
26 Maart – 1 Apr. 1978 
Moeder verleden week Donderdag vertrokken om met Bertha en Jaap en Bill Groot en 
enkele van hun kinderen om Willem te bezoeken in Oregon. 
 
16-30 Apr. 1978 
Zondag 30 April naar Jaap geweest voor zijn verjaardag die op a.s. Maandag valt. Andere 
kinderen uit Edmonton waren daar ook. Voormiddags naar Maranatha kerk geweest, des 
avonds naar 1st Church. 
 
1-14 Mei 1978 
Jan en Sophie met hun kinderen schijnen het kerkgaan helemal op te geven. Waar dat met 
hun gezin heen gaat, het schijnt heelemaal voor de wereld te worden. 
 
30 Mei 1978 
Des voormiddags worden we opgebeld door Margo de Jong dat Mrs. Van Zalen in 
Holland gestorven is. Ze waren daar naar toe en zoowat meteen toen ze er waren had 
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Mrs. Van Zalen een hemorrhage. Ze kwam terecht in het ziekenhuis in Dokkum. Daar 
werd uitgevonden dat zij leukemia had. Na enkele dagen kwam er iets verbetering, ze 
herkende weer menschen en kon yes en no zeggen. Nadien heeft ze weer een hemorrhage 
gehad die ze niet overleefd heeft. Het lijk is per vliegtuig naar Canada gekomen en hier in 
Westlock is ze begraven. 
 
2-9 Juli 1978 
Zondagavond 9 Juli komt Bertha en haar man met Peter Brons, zoon van Jan Brons, 
Zwartebroek en gehuwd met Marrie Ramshorst (dochter van Nen’s zuster Eef en haar 
man Ramshorst in Nijkerk). Verder een broer van Marrie, Lubbert Ramshorst en zijn 
vrouw hier op bezoek. 
Maandagmiddag 10 Juli komt Cees van ‘t Land en Aal met Riek van ‘t Land hier, met de 
bedoeling om volgende dag naar Banff te gaan. In de namiddag ontwikkelen zich 
onweersbuien, die zware regen brengen; in de voornacht wordt het nog erger met nog 
zwaarder regen, de barometer gaat nog verder terug. In plaats van naar Banff besluiten 
Cees en Aal om maar terug naar huis te gaan. De radio vermeldt dat het in Edmonton 
catastrofaal is, sommige underpasses tot 4 ft water, bruggen gesloten, enz., menschen 
aangeraden thuis te blijven. Volgens radio hadden ze in in Edmonton 10 cm water gehad. 
Veel basements volgeloopen met water, heel veel water schade hier en daar, wegen heel 
bemodderd. 
 
9-29 Juli 1978 
Dinsdag maar gebruikt om office wat schoon te maken, anders werkte ik elke dag in de 
tuin. Dinsdag 25 Juli naar Bertha’s verjaardag geweest, een doos met stainless steel 
messen voor haar meegenomen. 
 
30 Juli – 5 Aug. 1978 
Deze week komt Jaap om nieuwe shingles op office te zetten, wat hij afkrijgt en begint 
met nieuwe tiles tegen het plafond te zetten binnen. 
 
7-12 Aug. 1978 
Vrijdag komt Jaap het plafond in de office afmaken. Het had een poos gelekt en er was 
een groot gat in, maar dat is nu allemaal weer in orde. 
 
14-19 Aug. 1978 
Jan en Sophie met Terry en Dougie zijn met vacantie, fair in Westlock. 
 
1-9 Sept. 1978 
Nog zwaluwen gezien op 7 Sept. Er wordt gebouwd aan het 7e kippenhok. Het dak is er 
op, de shingles nog niet helemaal. 
 
10-23 Sept. 1978 
Er vliegen nog zwaluwen rond. Misschien zijn dat jongen, gisteren zag ik er een paar op 
een power line zitten, die de gele randen nog om hun bekken hadden. 
Op weg naar Busby nog enkele zwaluwen gezien, juist oost van Knaga op Woensdag 13 
Sept. Donderdag 14 Sept. zaten er enkele op de power line juist Zuid van Pipke. Op de 
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terugweg van Busby vlogen ze daar nog wat rond. Op de boerderij is er geen een meer te 
zien. 
Moeder deze week van Dinsdagmorgen to Donderdagavond bij Bertha. 
 
15 Oct. 1978 
Bij Bertha geweest waar de andere kinderen ook kwamen voor de uitgestelde viering van 
moeder’s verjaardag. Volgens Bill Groot hoopte hij de volgende dag zijn laatste 
aardappelen to oogsten. 
 
15 Oct. – 5 Nov. 1978 
Van Zalen is nu in hospital wegens maag ulcer. 
 
5-12 Nov. 1978 
Van Zalen deze wweek nog in ziekenhuis. Zaterdagmiddag Jaap en gezin en Han en 
gezin op bezoek. Han brengt ziijn trailer hier om bewaard te zijn wegens gebrek aan 
ruimte bij hem thuis. Moeder heeft haar ulcer nog aan haar been. 
 
12-19 Nov. 1978 
Van Zalen is nu in Royal Alex hospital in Edmonton. X-rays geven aan dat er een ulcer 
in zijn onderlijf is en dat hij een operatie moet hebben.  
Brian van Wilco wordt aan zijn been geopereerd en moet 6 weken in het gips blijven er 
mee.  
De kwaal van Van Zalen blijkt te doen te hebben met kanker. 
 
26 Nov. – 2 Dec. 1978 
Bertha en Bill Groot hier op bezoek. 
 
16-23 Dec. 1978 
Donderdag 21 Sept. [Dec.?] naar St. Albert geweest en daar de Gervais family bezocht. 
Vrijdag er weer heen geweest en enkelen bezocht. Soms moeite om de adressen te 
vinden, het weer was donker met wind en sneeuwerig, maar vroeg weer naar huis gegaan, 
de wegen zijn hier allemaal erg glad. 
 
24-31 Dec. 1978 
1e Kerstdag moeder en ik bij Willem geweest, des v.m. naar West End Church waar Ds. 
Pols preekte over de eerst verzen van John 1. Treffend vond ik daar ook dat het ‘Eere zij 
God’ daar door de geheele kerk in het Hollandsch werd gezongen, waarvan volgend jaar 
een record van gemaakt moest worden voor mooi. 
 
1-31 Jan. 1979 
Bertha en Jaap en Avlyn brengen Jennifer en Jackie en Chris hier om een week te 
logeren. 
 
1-28 Feb. 1979 
Op mijn verjaardag waren des avonds Bertha met Bill Groot en Bill en Dixie hier. Wilco 
en Audrey Zaterdagmiddag en laat middag Han en Audrey. Zondagavond Jaap en Avlyn. 
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18-25 Maart 1979 
Zondag 18 Maart neemt Ds. J. Visscher  afscheid van gemeente te Westlock. Hij zal in de 
loop van de week naar Kentville gaan. 
 
25-31 Maart 1979 
Jaap en Avlyn naar Vancouver. Chris bij ons deze week. 
 
15-21 Apr. 1979 
Paaschzondag 15 April Bill en Dixie met Mark en Elaine op bezoek. Moeder gaat mee 
met hen naar Edmonton met de bedoeling om morgen naar Bertha te gaan en samen wat 
nieuwe kleren te gaan koopen in verband met haar reis naar Holland over ruim een 
maand. 
Bij het verhuizen van hennen wordt Jan in zijn oog gekrabd door een hen. Het was juist 
dicht bij zijn neus, nog in het oogwit. Doug heeft hem dadelijk naar de Emergency van 
hospitaal in Edmonton gebracht waar het nagekeken en behandeld is. Het is niet in het 
gevaarlijkste van het oog geweest zoodat het gelukking nogal meevalt en hij weer naar 
huis kon komen. 
 
4-19 Mei 1979 
Donderdag 17 Mei eerste zwaluwen hier gezien. 
 
30 Mei 1979 
Dinsdagmiddag 30 Mei moeder naar Willem gebracht. Woensdagmiddag om 2:05 pm 
zou ze met Karen per vliegtuig naar Holland gaan. Trip van Moeder en Karen naar 
Holland is goed verloopen. Moeder is geheele maand Juni in Holland gebleven en 1 Juli 
weer terug aangekomen in Edmonton. Willem heeft haar dezelfde avond hier naar Busby 
gebracht. 
Het bijhouden van dit dagboek is eenige tijd in de slof gebleven. Ik schrijf dit des avonds 
23 Juli. 
 
23 Juli – 27 Sept. 1979  
Ik schrijf dit des avonds Sep. 27. Met Van Zalen is het tobben gebleven. Vorig jaar 
omstreeks Nov. is met een operatie zijn maag en zijn milt weggenomen, een poosje 
geleden is gezegd dat hij kanker heeft aan zijn lever. Hij is veelal thuis verpleegd door 
zijn dochter Kathie, hij is brood en broodmager en het is eigenlijk verwonderlijk dat hij 
nog leeft. Zijn geestelijk leven is soms nog wel eens wat twijfelachtig, over het algemeen 
kan hij des nachts slecht slapen en slaapt dan vaak meer overdag. Een paar dagen geleden 
kreeg hij ineens erg pijn en is toen naar het ziekenhuis gebracht in Westlock; het bleek 
echter verstopping (constipation) te zijn, wat ze nog weg konden werken. 
In onze kerk te Westlock is candidaat van der Wekken beroepen, die dit beroep heeft 
aangenomen en in Westlock wil komen wonen, waar deze week een huis voor hem 
gevonden is. 
 
27 Sept. – 8 Oct. 1979 
Van Zalen leeft nog, we gaan er meestal elke week even heen. Als je hem ziet, zou je 
haast zeggen hoe kan het dat hij nog leeft. Vrijdag 5 Oct. zijn we even bij hem geweest in 
het Westlock Hospital. Op de deur van zijn kamer was een klein briefje: “sleeping”. Een 
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verpleegster ging nog even kijken maar hij sliep nog. Wij liepen even in zijn kamer, hij 
werd juist wakker. Zijn verstand was nog uitstekend, hij kende ons nog best en kon ook 
nog wel praten, maar het vermoeide hem gauw, zei hij. Eigenlijk verlangde hij wel naar 
het einde. 
Gisteravond tijdens supper vloog er plotseling een patrijs door de voorruit van onze 
trailer, die aan splinters kapot ging. Met tobben een andere ruit er voor gekregen. De 
patrijs heeft nog kans gezien te ontkomen, hoewel Dougie van Jan nog getracht heeft hem 
te vangen. Het had wel geschenen dat hij wat hoofdpijn van zijn ongeluk had. 
Moeder’s verjaardag is vorige week Zondag bij Bertha gevierd geworden, waar kinderen 
en kleinkinderen bij elkaar kwamen. Karen van Willem en Mark Wierenga hadden ons 
beiden opgehaald en er naar toe gebracht. Jan en Sophie hebben ons opgehaald en thuis 
gebracht. Des voormiddags waren we in de West End kerk geweest. 
 
8-20 Oct. 1979 
Met Van Zalen is het bergaf blijven gaan. Donderdag 18 October, des avonds kwart voor 
acht is hij gestorven. Dinsdag 23 Oct. zal hij begraven worden. 
Donderdageavond 18 Oct. zijn Wilco en Audrey en kinderen hier op visite geweest. 
In de loop der week is candidaat Denis Van der Wekken, de toekomstige predikant van 
onze kerk, met zijn gezin in Westlock aangekomen, Zondag 20 Oct. was hij met gezin 
toehoorder in de kerk onder het gehoor van Ds. Boonstra van Edmonton, die over her 
verbond preekte naar aanleiding van een text uit Hebr. 6. 
Dinsdag om 2 uur begrafenisdienst J. Van Zalen Sr. naar aanleiding van Ps. 27 en Hebr. 
8:18-einde, geleid door Ds. Vriend van Neerlandia. Op kerkhof neemt Cand, Vander 
Wekken de leiding over. Het weer was goed op kerkhof, geen wind en zon begon juist 
goed door te breken. Er was heel wat volk, funeral home was ongeveer vol. 
 
21-31 Oct. 1979 
Zaterdagmiddag 27 Oct. kwam Jaap, die ons des avonds meenam naar Edmonton, om 
daar 31 Oct. de herdenkingsdienst van de Reformatie in het Auditorium in Edmonton bij 
te wonen op Zondag. Willem bracht ons Zondagavond dan weer thuis. Bertha en Bill 
Groot en Dixie kwamen ook mee naar Busby. Ds. Henry De Moor van 1e Kerk van 
Edmonton deed de preek, waarin hij sterk de nadruk legde op de wijze dat het kerkelijk 
leven zijns inziens zou moeten worden hervormd. 
 
7-21 Nov. 1979 
Willem en Dixie, Bertha en Bill Groot vertrekken voor een bezoek aan Australie. 
 
25 Nov. – 1 Dec. 1979 
Zaterdagmiddag komen Wilco met gezin en Han met gezin. 
 
15-31 Dec. 1979 
Ik zei pas tegen de postmaster met zo’n mooie dag: “De winter is over”. “Ik zou the 
jacket nog maar niet verkopen”, zei hij. 
1e Kerstdag hebben we dinner gehad bij Jan en Sophie; 2e Kerstdag is Jaap hier geweest 
met Jackie en Chris en Jennifer van Bertha. Zaterdagmiddag is de gehele familie bij 
elkaar geweest bij Han in Edmonton. Ze waren er allemaal behalve Laura en Donald. Han 
en Audrey hadden het wondervol voor elkaar, eigenlijk werd er een weelde 
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tentoongespreid in huis, die wij als ouderen ons haast niet kunnen voorstellen, as we aan 
onze jonge jaren  terugdenken, een weelde waarnaar onze jongere menschen streven en 
die wel eens een van de grotote oorzaken van de tegenwoordinge inflatie kan zijn. En wat 
zal de wereld van nu gaan brengen? Zijn de teekenen der tijden begonnen vervuld te 
worden en gaat de wereld dictator antichrist langzamerhand te voorschijn komen? 
Vanmorgen 31 Dec. vertelt de radio dat de Russische troepen Afghanistan binnengerukt 
zijn. De Rus doet heel verstandig, van zijn kant gezien, niet te veel tegelijk, practisch 
zonder oorlog, en bezet zoo, stukje bij stukje, strategische punten in het middenoosten. 
 
4-16 Feb. 1980 
Wij hebben hier eigenlijk nog niet zoo’n winter meegemaakt, zoo matig. Maar het is nu 
midden Febr., gaan we nog wat strengs krijgen? Moeder is Maandag met Jan meegegaan 
naar Bertha en vandaag, Vrijdagavond, weer met Jan teruggekomen. Han en Audrey met 
kleine Craig komen hier des namiddags. 
 
18-23 Feb. 1980 
Vandaaag is het stemmen voor de landregering. De hoofdcandidaten zijn Trudeau voor 
Liberals, Joe Clark voor Progressives, Broadbent voor NDP. 
De stemming werd gewonnen door Trudeau, bijna geheel met stemmen uit het oosten 
(Ontario, Quebec, enz.). Uit het westen kwam zoo goed als geen een liberale 
vertegenwoordiger. 
 
25 Feb. – 1 Maart 1980 
Aan de westkant van de office in de zon zitten al heel wat bijen buiten; zoodra ze gaan 
vliegen en in de schaduw komen is het mis met ze. Ze vallen dan in de sneeuw en zijn 
gauw dood. Enkele bijeneters, (chickadees) eten er trouw van dan, het hollandsche woord 
voor hen (bijenvreters) geeft dus wel iets aan van hun aard. Gedurende de jaren dat wij in 
Canada zijn hebben we zoo’n matige winter eigenlijk niet meegemaakt. Eenige tijd 
geleden toen ik ‘s morgens de mail haalde, zei ik zoo voor de ardigheid tegen de 
postmaster ”De winter is over.” “But do not sell your jacket yet”, zei hij tegen me. Nu heb 
ik pas tegen hem gezegd dat ik er “stuck” mee ben, dat niemand het meer koopen wil. 
Zaterdag 1 Maart was Han hier met zijn gezin voor mijn verjaardagsvisite nog. Zaterdag 
1 Maart was het zelfs buitengewoon mooi, ongeveer lenteweer, de kinderen speelden 
buiten. 
 
2-14 Maart 1980 
Van Zaterdag op Zondag (2 Maart) was het een groote verandering. Zondag den geheele 
dag sneeuwstorm en veel koeler met heel veel wind. Wilco met gezin kwam er echter 
evenwel nog door voor verjaardagsvisite. Wij waren niet naar de kerk gegaan vanwege 
het weer. 
 
15-31 Maart 1980 
Vanmiddag, 26 Maart, zijn Bertha en Bill Groot op bezoek geweest. 
Onder onze trailer is een skunk die we al enkele keeren hebben gezien, en die we oook 
wel wat kunnen ruiken aan de zuidkant. 
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23 Apr. – 17 Mei 1980 
In April kon men in Westlock soms al jonge vrouwen in zonnekleding zien en in Mei is 
het al vaak zomersch heet geweest. 
 
19-31 Mei 1980 
20 Mei is het referendum in Quebec geweest over de zaak die de provinciale regering 
daar had voorgesteld om gemachtigd te worden om te onderhandelen over 
onafhankelijkheid van die provincie. De bevolking stemde met 3 tegen 2 tegen dat 
voorstel, wat in het algemeen veel verlichting gaf. Tegelijkertijd werd echter veel op 
grondwetsherziening aangedrongen.  
Begin van deze week is Ted, de broer van Annie Edwards, die daar in de kost was en 
altijd zo dronk, plotseling gestorven. Hij wordt 23 Mei in Busby begraven.  
Laura Groot kwam hier 23 Mei. Op 24 Mei gaat ze met Moeder naar Moes. 
 
1-7 Juni 1980 
Moeder is naar Edwards voor een vergadering van het Women’s Institute. Ze is maar 
gaan loopen, om er heen te rijden over  die modderweg is wat erg riskant. Om even over 
5 uur (zomertijd) weer stortregen uit Noord richting. Moeder was intusschen al thuis 
gekomen. 
 
8-14 Juni 1980 
Zatrerdag 14 juni zijn Bertha en Bill Groot 25 jaar getrouwd. 
 
1-19 Juli 1980 
Ik schrijf dit Zaterdagmiddag 19 Juli. Gisteravond is Jaap met zijn vrouw en Jackie nog 
hier geweest, een paar dagen geleden Wilco met vrouw en kinderen, verleden Zondag 
Han met vrouw en kinderen, daarvoor Willem, Bertha, enz., dus we heben nogal eens 
bezoek gehad. 
 
19 Juli – 26 Aug. 1980 
7 Aug. in de nacht in de washroom een “mild stroke” gehad. De bloeddruk was veel te 
hoog geworden door een te ruim gebruik van zout. Ernstige verlamming heeft gelukkig 
niet plaats gevonden, ik kan echter wel voelen dat het mijn spreekvermogen wat 
aangetast heeft, ook mijn energie, als nu schrijfwerk is ook moeilijker. 
 
27 Aug. – 8 Sept. 1980 
Vrijdag 5 Sept. was de dag dat wij 50 jaar getrouwd waren. Overdag hebben we geen 
drukte gehad, des avonds waren de kinderen allen bij elkaar met ons bij Jan en Sophie in 
huis. Jaap was er niet, die was in Grand Rapids voor het voortzetten van zijn studies, 
maar die telefoneerde des avonds nog. Het was een wondermooie avond, van verveling 
was geen enkel oogenblik sprake. Eerst was er een korte maaltijd. Jan begon was het 
spelen van een paar records van hymns gezongen op vroegere parties, die erg mooi 
klonken. Er werden verder slides vertoond van dingen in vroeger jaren die vaak veel 
vrolijkheid gaven. Daarna werd nog weer heel wat gezongen, waarbij Bertha speelde op 
de piano van Jan: eerst enkele Hollandsche school versjes uit vroegere jaren, daarna heel 
wat hymns. Jan nam dat meteen op op records; een oogenblik later konden we ons zelf al 
weer hooren van de records. Alles bij elkaar een wondermooie avond.  
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In de Zondagdienst is ook 50-jarige herinnering herdacht. De dominee preekt over een 
gedeelte van John 5:6, “Do you want to be healed?” In de koffiekamer werd gefeliciteerd 
en toegezongen. Onze kinderen waren eenstemmig van oordeel dat onze predikant de 
dienst goed ingedeeld en verricht had. Zijn preek werd ook gunstig beoordeeld. Na de 
dienst zijn we allen  nog een poosje bij elkaar geweest bij Jan en Sophie in huis, 
Maandagavond zijn James Edwards en Annie en Pete Platzner nog bij ons geweest en dat 
was dan wel het einde van het feest. 
 
26 Sept. – 18 Oct. 1980 
Ik ben in deze tijd in het Misericordia hospital geweeste om geopereerd te worden aan de 
prostate gland, wat plaats gevonden heefd door Dr. Ramage op Woensdag 1 Oct. des 
morgens om 8:30 en duurde ongeveer 1 uur en kon ternauwernood gevoeld worden met 
plaatselijke verdooving. De nazorg in het hospital als blaas flushes, enema, en dergelijke 
veroorzaakten meer pijn dan de operatie zelf. Thursday 9 Oct. weer thuis komen, Jan en 
Sophie haalden op. Moeder was zolang in Edmonton geblevem, eerst bij Han en Audrey, 
later bij Willem en Dixie. Ik heb wel aardig gewicht verloren, en gevoelt ook zwakker, de 
eerste twee weken moet ik het heel gemakkelijk nemen volgens de dokter en niet 
inspannen. 
Maandag Thanksgiving, 13 Oct. begint het te regenen, nu ik dit schrijf, des namiddags 
4:40 regen gemengd met natte sneeuw.  
Wilco met gezin waren hier op bezoek na supper.  
 
19-26 Oct. 1980 
Deze week regelmatig nachtvorsten, doch overdag droog. Hier en daar wordt iets 
gedorscht doch niet veel. Zondagmorgen 26 Oct. ligt er een aardig laagje sneeuw. 
 
Oct. 27 – Nov.   [Last diary  entry]  
Het laagje sneeuw was met een paar dagen weer verdwenen. Gauw daarna kwam er iets 
warmere dag met vrij sterke wind, waardoor het gauw wat opdroogde. En het bleef droog 
tot en met Woensdag 5 Nov. Maar Donderdag 6 Nov. was het weer mis. Een donkere 
betrokken lucht met regen. 
 
[Dad died in his sleep during the night of 9 November 1980 and was buried in the 
Westlock cemetery] 
 


