
Sydney Hubert Street:    dinsdag 2 maart 2010 

 

Ruim een week in Sydney! Het weer is inmiddels van zeer warm omgeslagen in een 

beetje minder warm en af een toe een buitje. Ik ben tot en met afgelopen vrijdag in 

hetzelfde hostel gebleven en ben vooral bij Luc, Adrian, Sebastiaan en Max geweest. 

De Duitse jongens die ik de tweede dag in Sydney ontmoet heb. Prima jongens en 

het klikt goed.  

 

Vrijdag heb ik Kees Boersma ontmoet, een 

neef van mijn moeder. Hij heeft me om 13.15 

opgehaald bij het hostel. We zijn eerst wat 

dingen gaan doen die hij nog moest doen die 

dag. Naar de gemeente, postkantoor etc. Moet 

nog wel wat wennen aan het verkeer hier. 

Alles precies andersom en dat geeft eerst wat 

verwarring.  

Kees heeft me voor een lunch meegenomen naar een Japans restaurant waar we 

Kyrsti, zijn vrouw hebben ontmoet. Na de lunch hebben we Jasper (10) en Hugo (8) 

van school gehaald en heb ik een balspel met de schoolkinderen op het schoolplein 

gespeeld.  

 

Een meer dan warm 

ontvangst bij hun thuis! Ze 

wonen in de wijk 

‘Leichhardt’ . Zo’n 6 km van 

het centrum van Sydney. 

Na een goede maaltijd zijn 

we een wandeling gaan 

maken door de buurt! Een 

schitterende buurt. Hier zie 

ik geen toeristen. Alleen 

maar Australiërs die buiten 

allerlei dingen doen. Eten 

en drinken, gezellig iets 

drinken of zoals wij een ijsje kopen bij een Italiaanse ijssalon. Het is vrijdagavond, 

een heerlijke zomeravond en we lopen met ons ijsje door een parkje in de buurt en 

zien dat er korte films worden afgespeeld op een groot scherm. We hebben een 

aantal van deze films gekeken. De zon gaat langzaam onder en de saamhorigheid 

onder iedereen is zo te gek! Iedereen is vriendelijk en er hangt een fantastische 

sfeer! Zo relaxt! 



Zaterdagmorgen zijn we eerst met Jasper naar zijn cricketwedstrijd geweest. Cricket 

is een hele grote sport in Australië en ik moet eerlijk bekennen dat ik er nog nooit 

van gehoord had. 

 

 

 

 

 

 

 

Na een tijdje te hebben gekeken zijn Kees en 

ik richting de stad gereden omdat Kees een 

aantal uren moest werken op het 

‘Australian Institute of Music’. Kees en 

Kyrsti zijn beide musici. Kees vertelde me 

dat hij drie weken geleden nog met ‘The 

Beach Boys’ heeft opgetreden in het ‘Opera 

House’ en vroeger ook al eens met Ray 

Carles!  

Zaterdagavond moest Kyrsti optreden met het ‘Australian Brandenburg Orchestra’. 

Ze heeft die dag nog een kaart voor me weten te regelen zodat ik samen met Kees 

naar dit concert toe kon gaan. Na afloop van dit concert hebben we champagne 

gedronken in een lounge room van een luxe hotel in het centrum van Sydney met 

veel leden van het orkest. Hier heb ik een jongen uit Melbourne ontmoet en een 

meisje uit Sydney die volgend schooljaar in Den Haag gaat studeren aan het 

conservatorium. Ze neemt me deze week waarschijnlijk een keer mee om iets van 

Sydney te laten zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zondag ben ik naar ‘Circular Quay’ geweest en heb daar bij de ferry’s en de 

beroemde ‘Harbour bridge’ rondgelopen. Waar ook de ‘Overseas Passenger Terminal’ 

is. Hier komen enorme cruiseschepen aan. Op dat moment lag de ‘Volendam’ (beter 

bekend als ‘Holland America Line’) er uit Rotterdam. 

 

 

Gisteren was het een regenachtige dag in Sydney. Kees moest een uurtje werken 

vlakbij het Opera House en ik heb ondertussen wat foto’s gemaakt bij en rondom 

het Opera House.  

Toen hebben we Jasper en Hugo weer van school gehaald en zijn we naar het 

zwembad gegaan waar Hugo zwemles had en wij wat baantjes hebben getrokken.         

        


