
Canada 6C 
  

Deze dag gaan we ook nog naar 
een glasblazerij......we lopen 
direct naar het achterste 
gedeelte van het gebouw. 
Helaas is de voorstelling 
afgelopen en volgens Ilse is 
deze man beroemd om zijn 
werken. 
We bekijken de vele creaties. 
Een stel zwanen viel me op, 

maar ik bedacht me hoe ik het teer glaswerk op mijn verdere reis 
ongeschonden kon meesjouwen. We bleven toch wel lang hangen in 
die winkel, want ook het kleurenpatroon die de kunstenaar 
gebruikte vond ik mooi. Ten lange leste weer in de auto gestapt. 
Buiten het gebouw twee enorme giraffen (niet echt natuurlijk) en 
een echte toeristenattractie waar een kiekje genomen kan worden 
als herinnering aan deze plek. Op aandringen van Gesua poseerden 
wij een beetje lacherig met als resultaat deze foto. 
  

En dan luitjes, de grote 
verrassing......we gingen terug 
naar de Niagara Falls! 
Opnieuw zag ik het 
majestueuze.....The NF. Lang 
gewacht, stil gezwegen, nooit 
gedacht en toch gekregen! 
We werden getrakteerd op een 
diner in het luxe restaurant. 
Dat lag hoog bovenop een berg. 

Met een kabelbaan, ook al zo geinig, gingen we naar boven. 
Voordat we het restaurant binnen gingen, genoten we van het 
schitterend uitzicht op The Falls. De zon scheen en een prachtige 
regenboog verscheen recht voor ons en eindigde in de watermassa's 
van The Falls. 
Onze tafel was gereserveerd en heeft een panorama uitzicht. Door de 
ober werden we netjes ernaar toe gebracht. Het kon niet op, luitjes, 
zo geweldig hebben de jongelui dat voor elkaar gekregen. We aten à 
la carte en niets was goed genoeg! De rode wijn stroomde rijkelijk en 
tussen het eten door keken we naar de ondergaande zon in The 
Falls. 
Peter moest tussentijds even naar de washroom en kwam rood 
aangelopen van het lachen weer terug. Hij vertelde het ongelooflijke 



verhaal dat in de washroom een man in smoking een song aan 
het neuriën was en al doende de wastafels en toiletten 

schoonhield. Bij 
binnenkomst zei 
hij met enkele 
danspasjes tegen 
Peter 'how are you 
Sir?' en Peter liep 
verbijsterd de 
washroom 
in. Teruggekomen 
kreeg hij 
netjes handsoap in 
zijn handpalm, de 
kraan werd open- en 

ook weer netjes dichtgedraaid, daarna werd een brandschoon 
handdoekje van een stapeltje gevist dat hij met een bevallige 
beweging, na gebruik, in een gesloten bak met klep 
opborg, inmiddels alweer klaarstond met een spuitflesje eau de 
toilette om de handen nog frisser te maken dan fris. Onderwijl heel 
vriendelijk babbelend: 'you enjoy yourself Sir?', 'what are you doing 
tonight Sir?, en nog meer van dat soort gein. Daar had Peter echt 
niet van terug. Totaal overmand door zoveel luchtig verbaal geweld 
voor maar een kleine 'plaspauze', greep hij automatisch naar zijn 
beurs voor een goede fooi, hopende dat daar nog wat behoorlijk 
kleingeld in zat. Met een buiging nam de man afscheid met 'thank 
you Sir, 'have a nice evening Sir' en verliet Peter, totaal in 'het' war 
de washroom, wankelend op zoek naar onze eettafel in dat enorme 
grote restaurant. 
  

Ilse en ik wilden natuurlijk 
weten hoe dat zat met de lady 
washroom en ja hoor, daar 
stond een dame, ook in 
smoking, high-heels en het 
ritueel herhaalde zich. Ilse en ik 
hebben, ietsje verder dan de 
washroom, ons begild, elkaar 
vastgehouden en mij rolden de 
tranen uit de ogen van het 
lachen. 
Haar kinderen waren blij hun moeder en ons zo vrolijk te zien 
hahaha. Ik heb in geen tijden zo gelachen en zelfs nu ik dit schrijf, 
val ik haast van mijn stoel, nu ik de beelden weer voor me zie. 



  

  

Op weg naar huis toch nog 
ff naar Tim Hortons voor 
een King Size café latte 
(voor mij), gebak en Gesua 
liet nog wat lekkers 
inpakken voor ons in het 
hotel, voor het geval ik een 
aanval kreeg van trek! 
Tjonge....en dát na al het 
eten dat ik die dag naar 
binnen heb gewerkt! 

  

Deze dag luitjes, staat nog steeds in mijn geheugen gegrift. Zo 
bijzonder en zo zorgvuldig uitgekozen waar ze ons naartoe hebben 
gebracht. Een dag om nooit te vergeten. 
Vandaar dat aflevering 6 in drie delen is geschreven en ook omdat er 
op deze dag heel veel foto's zijn gemaakt. Ook deze aflevering houd 
ik kort, omdat ik jullie enkele foto's wil laten zien. Helaas, ik moet 
toch een keuze maken. Enne......de Japanners heb ik niet 
teruggezien. Eind goed, al goed. 
  

Wordt vervolgd 
Mila 
 


