
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.  
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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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