Brisbane in Australia
Zutphen in The Netherlands
Op donderdag 7 december 2017 komt Olivia Hutley voor 16 dagen naar Nederland. We vertelden
haar vooraf dat het zomer is in Australië, maar winter in Europa. Het is dan koud en vroeg donker en
we drinken warme chocolademelk. Welkom in Nederland.
On Thursday the 7th of December, Olivia Hutley came for 16 days to The Netherlands. We told her
before she came that while it is summer in Australia, it is winter in Europe. It is cold, gets dark
early in the evening and we drink hot chocolate. Welcome to the Netherlands.

Stadsrondleiding door Zutphen
Op de eerste dag geeft Sybolt, secretaris van de
lionsclub Zutphen een rondleiding door de
historische binnenstad. Natuurlijk in het Engelse
taal.
Na afloop drinken we in het oudste koffiehuis van
Zutphen warme chocolademelk met slagroom.
https://www.inzutphen.nl/nl/media
Olivia en Sybolt voor de oude stadswal van Zutphen.
City Tour of Zutphen
On the first day Sybolt, the secretary of the Lion’s
Club, gives a city tour of the historic sites in
Zutphen. Of course in English.
At the end we drank warm hot chocolate and
whipped crème in the oldest coffee house in
Zutphen.

De Bibliotheek van Zutphen in een oude kerk. The library in an old church in Zutphen.
https://www.architectuur.nl/interieur/interieur-bibliotheek-zutphen-door-invorm-architecten/
We bezoeken koffiebranderij De Pelikaan http://www.de-pelikaan.nl/
We visited a coffee roaster, De Pelikaan.

Vandaag bezoeken we een van de mooiste
kerstmarkten in Duitsland in de plaats
Münster, twee uur met de auto. Een
prachtige plaats met veel monumentale
gebouwen en een prachtige oude dom.
Olivia met de gastfamilie Anita (links) en
Paul (onder).
https://www.kerstmarkten.net/kerstmarkt
-munster/#afbeeldingen
Today we visited one of the most
beautiful Christmas markets in Germany,
in Münster. It was a two hour drive in the
car. Munster is a beautiful place with a lot
of old monuments and a nice old church.
Olivia with the host family, Anita (above
left) and Paul (left).

Op zondag kunnen we door de hevige sneeuwval het Openlucht Museum niet bezoeken. Annemijn,
Olivia en Rosanne maken daarom maar een prachtige sneeuwpop en vele foto’s.
On Sunday due to heavy snow, we were unable to visit the open air museum. However, Annemijn,
Olivia and Rosanne had some fun making a snow man and taking photos.
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Deel 2 Jeugduitwisseling Olivia Hutley uit Brisbane Forest Lake met Lionsclub Zutphen.
Part 2 Youth Exchange student Olivia Hutley from Forest Lake, Brisbane with Zutphen Lions Club

Tijdens het bezoek ligt Zutphen onder een dik pak sneeuw.
During the visit there was a lot of snow. See link below.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=lxL7Pabgxa4

We bezoeken Europa’s grootste miniatuur Christmas World bij
Intratuin in Duiven.
We visited Europe’s biggest miniture Christmas market. See link
below.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=M7Gaa4bIh4o

Samen met Wierdy de Haan van de Lions Internationale
Jeugduitwisseling en partner Monique Wijnhoven
bezoekt Olivia Museum More in Ruurlo.
Lions youth exchange officer, Wierdy de Haan and his
partner Monique Wijnhoven took Olivia to visit the
More Museum in Ruurlo.
https://www.museummore-kasteelruurlo.nl/en/

Direct na de lunch bij De Waag in Doesburg ( http://www.waagdoesburg.nl/ ) bezoeken ze het
glasmuseum van de bekende Franse glaskunstenaar Rene Lalique
After lunch at De Waag in Doesburg they visited the glass museum from the famous French glass
maker Rene Lalique.

Op vrijdag reist Olivia alleen met de trein naar Amsterdam. Op het centraal station wacht Rosanne,
dochter van het gastgezin. Samen lunchen ze in de openbare bibliotheek, bezoeken ze de historisch
binnenstad en tenslotte het wereldberoemde Van Gogh museum. ’s Avonds eten ze op de Vrije
Universiteit en komen ze samen met de trein naar huis.
On Friday Olivia travelled alone on the train to Amsterdam.
Rosanne, the daughter of the host family, waited to collect
her at Central Station. They ate lunch in the public library,
visited the historic town centre and the world famous Van
Gogh Museum. In the evening they ate at the Free
University. They then travelled home by train.
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Deel 3 (laatste) Jeugduitwisseling Olivia Hutley uit Brisbane Forest Lake met Lionsclub Zutphen.
Part 3 (last) Youth Exchange student Olivia Hutley from Forest Lake, Brisbane with Zutphen
Lions Club
Op haar tweede dag in Amsterdam bezoekt Olivia samen met
Rita en Rob Hartelman het Rijksmuseum met het
wereldberoemde schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van
Rijn. ’s Avonds varen ze met een rondvaartboot door de
Amsterdamse grachten tijdens het Amsterdam Light Festival.
https://www.rijksmuseum.nl/en
On her second day in Amsterdam, Olivia visited the
Rijksmuseum with Rita and Rob Hartelman, they saw the
world famous painting The Nightwatch by Rembrandt van
Rijn. At night they went on a boat trip through the canals of
Amsterdam during the Amsterdam Light Festival.

Op zondag treint Olivia met de 21-jarige Sophie van Term heel vroeg in de ochtend naar de meest
zuidelijke stad van Nederland Maastricht. Op het historische Vrijthof staat de grootste kerstmarkt
van Nederland. In de Onze Lieve Vrouwebasiliek steekt ze een kaarsje op, ze draait mee met het
reuzenrad en gaat schaatsen op echt ijs.
On Sunday in the early morning Olivia goes with Sophie van Term by train to Maastricht, a city in
the south of the Netherlands, together with the 21-years-old Sophie van Term. They find the
biggest Christmas market in the Netherlands at the historical Vrijthof. Olivia enjoys a ride on the
Ferris wheel, goes skating on real ice and lights a candle at the Onze Lieve Vrouwebasiliek.

Met Lion Paul van Haandel en Wiesje bezoekt Olivia op dinsdag paleis ‘t Loo in Apeldoorn. Daar
loopt op dat moment de expositie ‘Winterpaleis’ met prachtig
gedekte tafels met kerstserviezen door de eeuwen heen en
schitterend versierde kerstbomen.
https://www.paleishetloo.nl/het-paleis/
With Lion Paul van Haandel and Wiesje, Olivia visits the
former royal palace ‘t Loo in Apeldoorn. They see the
‘Winter palace’ exposition with beautifully set tables and
sparkling Christmas trees.

Op woensdagavond is er het jaarlijkse Lions Kerstdiner, dit jaar in de Hoofdige Boer in Almen. Tussen
het hoofdgerecht en het dessert geeft Olivia een presentatie over Australië, Brisbane en de Leo en
Lionsclub in Forest Lake. Alle gasten zijn na afloop van haar verhaal onder de indruk.
The annual Lions Christmas dinner is on Wednesday evening, this year at the Hoofdige Boer in
Almen. In between the main course and dessert, Olivia gives the guests a presentation about
Australia, Brisbane and the Leo and Lionsclub in Forest Lake. All the guests are impressed by her
presentation.

De laatste dag voor kerst geeft ze op het Baudartius College
in Zutphen opnieuw een presentatie. Dit keer in de klas van
Annemijn, dochter van de gastfamilie, tijdens de Engelse les.
Ook deze presentatie verloopt vlekkeloos. Iedereen heeft
grote belangstelling en na afloop worden er de nodige vragen
gesteld.
’s Nachts tot 1 uur is Olivia bij de volleybalnacht van de
school en de volgende morgen om tien uur is ze te gast bij
het jaarlijkse kerstontbijt ter afsluiting van de eerste helft van
het schooljaar.
On the last school day before Christmas Olivia gives another presentation at the Baudartius College
in Zutphen. This time during the English class of Annemijn, daughter of the host family. The
presentation is flawless. Everyone is very interested and afterwards the students ask Olivia a lot of
questions.
That night, Olivia joins Annemijn in going to the volleyball night at the school and the next morning
she is a guest at the annual Christmas breakfast, completing the first half of the school year.

En dan is het 17-daagse bezoek
aan Nederland alweer voorbij.
Voor de gastfamilie inclusief
dochters Rosanne (uit
Amsterdam) en Annemijn was
het een ongelofelijk interessante
en leuke periode. De familie
heeft heel veel over Australië
geleerd en we hopen dat Olivia
veel over Nederland en Europa
heeft geleerd. Olivia vliegt in
januari van de winter in Europa
terug naar hartje zomer in
Australië. Olivia. Bedankt.

Host family: Anita, Rosanne,
Olivia, Paul en Annemijn

And then the 17-day stay in the Netherlands is over. For the guest family, including daughters
Rosanne (from Amsterdam) and Annemijn, it was an incredibly interesting and funny time. The
family learned a lot about Australia and we hope Olivia learned a lot about the Netherlands and
Europe. In January Olivia flies back to Australia, from the cold of the winter in Europe, to the heat
of the summer in Australia. Olivia. Thank you.
Tekst: Lionsclub Zutphen / Paul Bombeld

