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Voorwoord

Wij zijn Albert en Monique, ouders van 4 kinderen en 2 kleinkinderen die allemaal in
Nederland wonen. Wij zijn zelf een aantal jaren geleden naar Spanje verhuisd, met name
vanwege de gezondheid van Albert. Hij heeft eind jaren ´90 een ongeluk gehad waarbij
chemische stoffen zijn lichaam beschadigd hebben en met name kou en vocht spelen hem
parten. Hij was internationaal chauffeur van beroep en autorijden is nog steeds een grote
passie van hem. Monique organiseert graag en reizen is een gezamenlijke hobby.
Na acht keer uitgebreid in de Verenigde Staten gereisd te hebben en daarna al onze
energie en passie te hebben gestoken in onze emigratie naar Spanje, begon het weer te
kriebelen. We wilden weer eens echt samen een mooie reis gaan maken en hoewel
Amerika weer voor de hand lag, leefde er vooral bij Albert nog een andere wens.
In 2009 ging onze zoon Peet naar Australië en hij trok daar ruim vier maanden in zijn
eentje rond, een combinatie van werken en vakantie. Er stapte een jochie van 19 in het
vliegtuig en er kan een man met een grote cowboyhoed terug. Zijn verhalen, zijn
enthousiasme en zijn belevenissen hebben ons aangestoken en we besloten de stap te
wagen.
En zo gingen we eind oktober 2014 naar Madrid om via Qatar in Melbourne te belanden,
waar we een auto huurden om ruim zes weken te toeren in het immense land Down
Under. Op de kaart was het maar een klein stukje van Australië, maar om het te rijden was
het gewoon nog een aardig eind. We kozen er wel voor om niet te haasten, bleven op veel
plaatsen meerdere dagen, huurden af en toe een huis en genoten volop.
Tijdens de reis hielden we een reisverslag bij en schreef Albert zijn Albertje Kretiek
Himself, al hield hij dat niet tot het laatst vol. Zijn gezondheid speelde hem behoorlijk
parten en als het lijf niet wil, produceert het hoofd geen humor meer. De verhalen hebben

we gebundeld tot een prettig leesbaar boek, wat we graag willen delen met wie er interesse
in heeft.
Veel leesplezier,
Albert en Monique
N.B.: alle foto´s van deze reis zijn te bekijken op het blog: Tijmes Down Under
(klik op Fotoverslag)

Copyright: Albert en Monique Tijmes, Macisvenda, 2015

Hoofdstuk 1

Op weg naar Australië
Voor ons vertrek
Terwijl mijn lief een heerlijke Godiva-bonbon in mijn mond stopt, mijmer ik over de
laatste dagen voor ons vertrek. Het waren een beetje vreemde dagen. Ontspannen, want
we waren ruim op tijd klaar met alles, maar ook spannend, want net voor vertrek mocht ik
een fout van de Nederlandse bank richting Spaanse fiscus gaan verklaren en dat heeft ons
best kopzorgen gekost. Kort gezegd was er inkomen doorgegeven wat ik heb helemaal niet
heb gehad (rente in plaats van een verkochte obligatie) en dat ook nog eens drie keer
dezelfde in plaats van één keer. Als er daadwerkelijk belasting over betaald had moeten
worden, had het ons meer gekost dan deze hele reis naar verweggistan. De Rabobank
schreef een excuusbrief, nadat ze lang hebben moeten zoeken waar de fout zat, de Spaanse
gestor liet het boekhoudkantoor een verklaring schrijven en het hele spul met
bewijsvoering werd beëdigd vertaald. En ik zei de gek mocht het, met steun van mijn
maatje, allemaal in het Spaans gaan uitleggen bij de dame en heer in Murcia. Zwaar
examen, dat kan ik jullie wel vertellen, maar toch geslaagd.
Vreemd was het ook wel dat wij voor het gevoel van veel mensen niet alleen het land
uitgaan, maar ook wel héél ver weg. Vooral Spaanse vrienden kwamen massaal afscheid
nemen en we hebben ook nog spulletjes mee voor ons buurmeisje Laura, dat met haar
vriendin voor acht maanden naar Sydney is. Mama Cati is erg blij dat wij even gaan kijken
hoe het met haar meisje gaat, al duurt het een maand voor we haar zullen zien. De laatste
avond voor vertrek brachten we door met onze maatjes Anneke en Marien en met Cock en
Nel. Gezelligheid kent geen tijd, maar toch waren wij als eersten weg. Zoenen, dag, tot snel
en geniet ervan! Zo kregen we ook heel erg veel berichtjes op Facebook en het blog,
evenals WhatsAppjes. Lang geleden dat het zo bijzonder was dat wij op reis gingen. Naar
Amerika viel het niet meer op, op een gegeven moment.

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Ben toch nog wel een beetje pissig zo vlak voor mijn vakantie, de
Spaanse internist vertelde me een beetje teleurgesteld dat ikkus
maar 700 gram was afgevallen. Maar ja, heb me behoorlijk
gedragen de laatste tijd geen gemiesemauw over de nodige
slablaadjes dat ik als afgestudeerd konijntje regelmatig knauwde.
Een schaal vol met gesneden fruit, kaneel en noten dat men ons
geadviseerd hadden werkte voor geen kanten. Dus die 1200 gram

speklappen van laast toen de Frau Holland bezocht zijn te
verwaarlozen. Ik ga het over een andere boeg gooien .......IK GA OP
VAKANTIE......en zie wel waar het schip strand.

Toch zit ik hier achter de knoppenkast met een dilema, waarom
vinden mensen dikke mensen leuk en zitten graag in hun
nabijheid??? Zelfs bij de beroemde dikke en de dunne lachte men het
meest om de dikke toch? Op de meeste plaatse waar ik op
verstevigde stoelen plaatsneem zit men wel snel naast Albertje, niet
omdat hij zo lollig is zeker maar omdat je je naast hem lekker mager
voel toch?
Mij kan het niet meer bommen voorlopig en iedereen met een die-eet
advies wens ik fijne dagen toe want Albertje is pleite die raakt de
komende tijd geen weegschaal meer aan dat ding kan me gestolen
worden. En ja ik weet het is niet gezond zo'n dikke kont en ikkus ga
er heus wel wat aan doen als ik weer in mijn vertrouwde Spanje ben.
Nu staat mijnes fiets voorlopig even gestalt en ga alleen maar
denken aan tasjes sjouwe. Wat wij ooit meegenomen hebben naar de
joe naait et steeds is mij nog steeds een raadsel hoor. Onze twee
tasjes wegen nog geen 20 kg per stuk en mijnes rugbuidel 7 kilo.
Terwijl we voorheen alle 69 kilo´s per reiziger benutte aaaaaiiiiiii ik
heb het door door die 700 gram gewichtsverlies kan ik kleinere
onderboxjes, tieshirts en overhempies meenemen. Eureka iets
afvallen scheelt al gauw wat kilo´s
Ach ik ben zo aan vakantie toe en verlang al naar mijn mietsiebutsie
pajero waarmee ik mijnes schoonheid de skippies kan laten zien
hopelijk staat hij al klaar bij aankomst zodat we gelijk kenne

probeere om de linkerkant van de weg te benutte. Al de
werkzaamheden die thuis nog moste gebeure was een aanslag op
mijn welverdiende siësta, de hele dag paraat staan voor het boze oog
is ook een opgave hoor.
Dus als chauffeur van de zuigmachine toerde ik door het hele huis
deed de strijk, hing de was op en haalde hem ook weer af. Zorgde
dat de vriezer leeg kwam en bracht het vuil naar de vuilcontainer
hier onder aan de straat. Tussen de bedrijvigheid door heb ik voegjes
van de douche ook nog vernieuwd. Ja, et leve van Albertje bestaat
niet alleen uit rust, zon en genot. Trouwens gullie hoefe zeker geen
medelije met mij te hebben hoor ik ben ermee onder de panne. Slaap
naast me lieftallige Frau, eet met smaak, en geniet van de dagelijkse
sorres.
Alleen waar ikkus wel moeite mee heb is dat mijn gehoor me in de
steek laat of te wel ikkus blijk een kleppie in de gehoorgang te hebbe
die zo nu en dan niet open staat op de tijden dat Frau et zou wille. En
ja dan is Casa Kretiek te klein en mot mijnes Frau efekens haar stem
verheffe tot ongekende hoogte. Nee ik ga nou zo vlak voor et vertrek
niet mijnes Frau afpiesse en zet hare majesteit liefst effe op een
voetstukje anders sta ik straks alleen in Madrid met met over twee
tassies verspreide kleding. En kom ik in skippieland aan met van de
ballehouders en tanga´s van Frau. Denken ze daalijk dat ik een zo´n
traveltiet ben die graag in mamakleere loop.
O, Ja mochte gullie in mijnes gemauw schrijffoute ondekke kan dat
zeker kloppe hoor ik ben niet zo goed op zo´n knoppe kast met
lettertjes. Sinds ik geleerd heb om met 10 vingers blind te type heb ik
er al last van probeer gewoon te leeze wat er staat.....zo doe ikkus
het ook hik ....mot nog een overhempie strijke en de douche
schoontrekke dus ik ga pleite effekens me trekker starte doei en tot
aan de onderkant .
Gullie motte de garoetjes hebbe van Albertje Kretiek himself

En dan zijn we weg
Na gisteren thuis de boel de boel te hebben gelaten, reden we op ons gemakje naar
Madrid. We hebben er bewust voor gekozen om zelf naar Madrid te rijden, diverse lieve
mensen hebben ons aangeboden ons te brengen. Maar dat betekent dus 4 uur heen, 4 uur
terug, dubbele brandstofkosten en dat over zes weken weer. Het is gewoon goedkoper en
praktischer om de auto in Madrid te laten en we zijn vrij om te gaan en te staan waar we

willen. Toch was het wel vreemd dat je zo´n eind moet rijden om op vakantie te gaan, als
je gewend bent even zo naar Schiphol te rijden. Het alternatief was echter Barcelona en
dat is 5 uur voor ons. Spanje is toch ook een enorm land hoor. Maar wat is het mooi, we
hebben weer genoten onderweg! We verlieten een bewolkte Región de Murcia en hoe
verder we in het binnenland kwamen, hoe mooier het weer werd.
Precies om 2 uur stonden we voor het Hilton Madrid Airport Hotel, waar we voor zes
weken een mooi plekje hebben geboekt in de parkeergarage voor ons Droppie en waar wij
een nachtje hebben geslapen. O ja, en heerlijk geluncht en geweldig gedineerd. Slapen was
wat minder, met name vanwege de gezonde spanning en de wat harde (waar niet in
Spanje?) bedden. Om vier uur vanmorgen waren we klaarwakker en besloot ik maar te
gaan douchen en een lekker kopje thee te zetten. Tenslotte gaat de klok vandaag voor ons
twee uur vooruit en morgen nog veel meer, dus we kunnen maar vast mee gaan bewegen
met de tijd. En zo stonden we om net voor zes uur keurig op tijd bij de shuttlebus die ons
en nog heel wat anderen naar Adolfo Suarez Madrid Barajas Aeropuerto bracht. Mooi bus
trouwens, een hele moderne Mercedes Sprinter, twintigpersoons kwijlbakkie voor mijn
mannetje.
Het blijkt een enorm vliegveld te zijn. De afstanden tussen de terminals zijn gigantisch en
we rijden zelfs nog een stuk over de snelweg van het ene deel naar het andere. Terminal 4
is de internationale terminal voor de intercontinentale vluchten. We checken heel vlotjes
in bij Qatar Airways, waarbij het personeel met name van alliantie-partner Iberia is. We
horen dat onze koffers voor Qatar worden doorgelabeld, dus daar hebben we geen
omkijken meer naar. Bij security mogen de VIP-pers (daar horen wij als business class
reizigers bij) door een aparte ruimte. Super geregeld hier allemaal. We zien achter de
douane heel veel winkels, maar besluiten het shoppen voor Doha te bewaren, tenslotte
moeten we daar zes uur doden. Een treintje brengt ons naar terminal 4S en daar vinden
we al snel de ´sala VIP´ van Iberia. Het hele vliegveld straalt rust en overzicht uit en we
zijn zeer tevreden.
Op vertoon van onze uitnodigingen van Qatar worden we van harte welkom geheten en
kunnen we aan de koffie met wat zoete hapjes. We hebben internet, lezen wat reacties en
nemen de ochtendkranten online door. Raar hoor, zit je op een Spaans vliegveld te lezen
dat onze eigen KLM in zwaar weer zit. De koninklijke trots, door Fransen meegesleurd in
de ellende. Jammer, jammer, erg benieuwd hoe dat af gaat lopen. In La Verdad, onze
Murciaanse krant, lees ik dat er in Jumilla een verdachte van ebola is en dat de man
inmiddels is opgenomen in Murcia. Uit Mali, verkouden, koorts, overgeven. Hoe groot is
de kans? Wel heel dichtbij, maar ik geloof het nog niet zo.

Van Madrid naar het Midden-Oosten

En dan is het zover: we gaan vliegen! Als twee renpaarden staan we te trappelen om aan
boord te mogen. Nou, eigenlijk staat er al een hele lange rij klaar om te boarden, maar zijn
wij de eersten die ons melden in de VIP-track en dus ook de eersten die het toestel in
mogen. Zeer tevreden inspecteren we onze plaatsen. Tjonge, de beste business class die we
tot nu toe hadden was die van American Airlines in 2010 naar Miami, maar deze is nog
veel ruimer. We hebben heerlijke brede stoelen. Beenruimte? Ik kan gewoon uitgestrekt
liggen en hou dan nog een halve meter over. De schermen in de stoelen voor ons zijn 19
inch, bijna televisies en de stoelen kunnen volledig plat. Er staan keurig gekoelde flesjes
water in koelvakjes tussen ons in en natuurlijk zijn er kussentjes, dekens, vliegtuigsokken
en een setje met lippenbalsam, parfum en handcreme. Op het toilet vind ik later
tandenborstels en tandpasta in mooie pakketjes, alsmede scheersetjes voor het manvolk.
De catering is beter dan in menig restaurant. We krijgen een welkomstdrankje naar keuze,
waarbij ik erg verrast ben door de lekkere lemon-muntsmaak. Minpuntje: geen nootjes :-)
Als we nog maar net zitten, zo rond half tien al, komt de stewardess, die zich trouwens
keurig met naam voorstelde als onze gastvrouw vandaag, al met de menukaart voor de
lunch. Op mijn vraag hoe laat dat gaat gebeuren, vertelt ze dat we meteen na het opstijgen
al aan de warme hap gaan. Mijn systeem raakt er even danig van in de war, gewend als wij
zijn aan zo rond de klok van twee uur in de middag lunchen. Maar dan beseffen we dat
onze klok een uur is terug gegaan en dat het tijdverschil met Doha dus nu twee uur is. Eer
we aan het hoofdgerecht zitten, is het rond half één en dat is een hele normale tijd om te
lunchen in de meeste landen. Ach, we passen ons aan, go with the flow, het zal wel vaker
moeten de komende dagen. Eigenlijk is het wel fijn, want ik voel de gemiste uurtjes slaap
en kan niet wachten op de siësta :-)
Het gaat er sjiek aan toe. Witte tafelkleedjes, gesteven linnen servetten zo groot als een
theedoek en mooie porseleinen peper- en zoutvaatjes, echte boter en een schaaltje met
harde broodjes worden als eerste gebracht. Er is een keuzemenu, maar Albert en ik gaan
(net als gisterenavond trouwens) voor hetzelfde en zo beginnen we met brocolliaardappelsoep. Als hoofdgerecht kregen we een spies van spicy lemon chicken op een
bedje van risotto. Oef, echt pittig, maar wel erg lekker! Toe had Albert zijn bekende
kaasplankje en ik een friszuur appeltaartje. Albert was wel heel stoer met een glas witte
wijn zo vroeg in de ochtend, maar het smaakte hem best.
Na het eten zijn de luiken dichtgegaan, zowel die voor de ramen als die van de meeste
mensen om ons heen. Albert heeft volgens mij niet eens zo lang geslapen, want die leest
inmiddels het boek van ´Gijp´, maar ik heb nog aardig gerelaxt. Via het
entertainmentsysteem van Qatar ben ik lekker weg gedut op de muziek van Frank Sinatra.
Jeugdsentiment, want in mijn Fiatje 127, waar ik als jonkie in rond toerde, heb ik zijn
muziek volledig grijsgedraaid en ik kan het nog steeds erg waarderen. Inmiddels zijn we
dus weer wakker. Ik heb nog niet echt zin in de films die we gedownload hebben en ook
niet in die op het scherm voor me. Misschien ga ik wat muziek luisteren nog of wat lezen.
Niks moet, alles mag en dat is ook weleens lekker. Op de vluchtinformatieschermen zie ik

dat we inmiddels boven Egypte zitten, bijna bij het Suezkanaal en dat we nog dik 2 uur te
gaan hebben op deze vlucht.

In Doha
Inmiddels zijn we veilig en wel geland en kunnen we zeggen dat Qatar Airways echt zijn
goede naam heeft waargemaakt. Om nog maar niet te spreken over de ontvangst op het
imposante, prachtige, moderne vliegveld, waar ik straks zeker nog even een rondje
winkels ga doen. Maar eerst de business class lounge gezocht voor een lekkere frisse
douche, schone kleren en kop koffie met wat erbij. Het is een lounge die groter is dan het
hele vliegveld van Alicante en er is een zee van ruimte met overal zitjes, internethoekjes en
waar je ook kijkt koffiebarretjes. En alles gratis natuurlijk. Er zijn een paar restaurants,
maar ik denk dat wij voorlopig geen honger meer hebben. In het vliegtuig heeft Albert zijn
tweede kaasplankje op en ik heb een paar zeer smakelijke pasteitjes gekregen.

Albert heeft het werelds hier. Afgelopen weekend was het vloeken en tieren, omdat ze zijn
geliefde Voetbal International niet meer in Spanje vertoonden via Uitzending Gemist.
Geen rechten voor uitzending in het buitenland en dat gebeurt met steeds meer
programma´s. Sherlock Ikke dus weer aan het zoeken naar een omweg en die hebben we
nu via een abonnementje van een paar euro per maand op een Nederlandse server. Dus zit
meneer hier prinsheerlijk op z´n iPad de aflevering van maandagavond te kijken en kan
hij straks in Australië gewoon zijn uurtjes vullen met Nederlandse televisie als hij zich
verveelt (en we goed WIFI hebben). De techniek staat voor niks meer.
Ik heb genoten van een uiterst luxe badkamer met alles erop en eraan, maar was wel blij
dat ik mijn eigen föhn had meegenomen. Die ontbrak dus! Zodra ik mijn kontje gekeerd
had, kwam iemand de badkamer al weer schoonmaken. En in de lounge zelf, werden onze
achteloos weggeworpen fleecevesten direct keurig op een dress-boy gehangen. Oef!

Het is hier even een soort mobiele werkplaats, alle apparaten liggen aan de oplader,
hoewel dat ook wel in het vliegtuig kan. Onze volgende vlucht gaat pas over een uurtje
over 4,5 uur, maar wij vermaken ons hier vast wel. Een wereld apart met al die mannen in

witte lange jurken, maar het heeft wel wat! Ik ga eens wat foto´s zoeken van de afgelopen
dagen en een klein stukje Spaans schrijven voor de amigos in het dorp. See you all soon!

Qatar Airways, een wereld van luxe en
comfort
En dan ben je ineens aan de andere kant van de wereld. Ik besefte het pas echt toen we op
de flight information-schermen zagen dat we de evenaar over vlogen. Nog nooit was ik zo
zuidelijk en zo ver oostelijk op deze wereldbol als nu en ook nog nooit zo ver van huis.
Bijzonder gevoel! En als ik nu buiten kijk door het enorme raam van onze hotelkamer,
voel ik me een beetje in Spanje, want ik zie achter de gebouwen heuvels en een enorme
uitgestrekte groene vlakte met hier en daar wat huizen. Maar de eerste indruk was even
New York, vanwege de stroom gele taxi´s die hier beneden aan ons voorbij trekt. We zitten
eerste klas: recht tegenover de luchthaven, de twee bruggen over de weg heen lopen
rechtstreeks de terminals in. Rechts zit de domestic terminal van Qantas en links terminal
2 voor de internationale vluchten. Het gebouw lijkt amper veel groter dan dat van Alicante
bijvoorbeeld.
Heel anders dan de luxe en pracht en praal van Doha Hamad International Airport. Daar
brachten we gisterenavond (eh, ochtend … eh eergisterenavond of zo) onze tijd door in de
business class lounge van Qatar Airways. Geen zaal zoals elders, maar een complete
vleugel van de luchthaven alleen voor de premium reizigers. Je wordt onderaan een
roltrap opgewacht om je boardingpassen te laten scannen en kom je in een ruimte waar je
nogmaals jezelf mag melden. En dan kijk je je ogen uit. Een gigantische watervlakte met
borrelende fonteintjes, er omheen talloze zitjes met informatieschermpjes, stopcontacten
en flesjes water met overal toesnellende jongemannen om je te voorzien van drankjes en
zoetigheid. Lekker om even te bloggen, Facebook te bekijken, telefoons op te laden en
zoals ik al schreef: Voetbal International te kijken. En douchen natuurlijk, maar dat had ik
al verteld.

Rond een uur of acht begonnen de maagjes wat te knorren, dus begaven we ons naar het
restaurant, één van de drie die horen bij dezelfde premiumvleugel. We aten er een heerlijk
licht gerecht, Albert aan de fillet steak en ik aan een perfect gegrilde zalm. Glaasje witte
wijn erbij, broodjes, water en allemaal zonder bijbetaling. Die tickets zijn duur, maar je
hebt er ook echt wel wat voor. Ha, wij vroegen de ober netjes om de rekening. Niks
gewend.
Vooral onderweg: wat een verwennerij en wat een luxe. Weer zo´n zelfde grote stoel, nu
weer op rij 2 maar aan de rechterkant van het toestel en geen kant-en-klaar eten met
karren die door het gangpad worden geduwd. Nee, bij Qatar eet je voorin het toestel à la
carte. Wanneer jij wil. En zo zie je de een aan het ontbijt, de andere aan een volledige
warme maaltijd en kan je tussendoor lekkere gerechtjes bestellen wanneer je maar trek
hebt. We gingen pas om 1 uur ´s nachts vliegen en waren echt behoorlijk moe van het
wachten, dus hielden we het bij een kopje rooibosthee met een koekje.
En toen begon het pas echt! We kregen bij binnenkomst allemaal een mooie grijze pyama
uitgereikt en natuurlijk twijfelden we of die ons wel zouden passen. Ik had zelfs mijn eigen
pon ingepakt. Om niet helemaal voor aap uit de toiletten te komen, liet ik Albert wijselijk
eerst gaan. Nou, hij verzoop er nog net niet in, maar het was ruim genoeg allemaal. Toen
durfde ik ook! Wel hartstikke komisch hoor, al die grijze pyamapakken bij elkaar, maar de
meeste mensen droegen ze wel.
Enne … toen kwam die stewardess ook nog vragen of ze ons bed mocht opmaken. Tuurlijk
lieverd, wat een service. mooi dekbedje erop zodat je zacht ligt, extra kussentje, dekentje
erbij en de stoel 180 graden plat. Zo plat dat ik als notoire buikslaper gewoon mijn eigen
houding kon vinden en snel in slaap viel. Net zo snel was ik trouwens bijna weer wakker,
want het werd een beetje behoorlijk turbulent en dat is een heel raar gevoel hoor. Een
deinend cruiseschip is vreemd, maar dat gehotseklots in de lucht slaapt gek. Dus weer in
de half-zittende houding, muziek van John Denver op de oortjes en warempel, ik zakte
weer weg. Mijn lieve wederhelft snurkte zo een uurtje of vijf aan een stuk weg en ik was zo
af en toe wel wat wakker, maar heb toch zeker een uurtje of zeven geslapen zo alles bij
elkaar. Meer dan de helft van de lange vlucht dus, die toch uiteindelijk dertien uur en tien
minuten duurde.
We vlogen van het donker naar het licht toe over India, Indonesië en veel meer
welklinkende bekende namen. We namen een lekker ontbijt, voor Albert gegrild
kipworstjes met champignons en wat meer decoratie en voor mij een ultiem lekkere
gerookte zalm met omelet en tuinkruiden. Tjonge, vijfsterren! We vermaakten ons verder
met lezen en kletsen.
Had ik de film Hartenjagen gedownload op mijn iPad, is het weer echt Nederlands hoor.
Binnen de korste keren een heftige sekscene, daar kijk je toch niet naar met al die mensen
om je heen? Je schaamt je dood, dus maar weer het boek in. Albert heeft Gijp en Kieft
gelezen, ik ben bezig met een boek over de Aboriginals en eerste Engelse konolisten hier

Down Under. Een uurtje of twee voor de landing hebben we de menukaart er maar weer
eens bij gepakt en bestelden we nog een lekkere kop tomatensoep voor ons allebei en voor
Albert kaasplankje nummer zoveel en voor mij een zoete witte chocolademousse met
mangosaus.

Aan de andere kant van de wereld

En toen waren we dus in Melbourne. We gingen vlot door immigrations, maar moesten
wel even in de aparte rij voor de declaratie van goederen. Houten klompjes als souvenir
mag, maar je moet ze wel aangeven. Nou waren die rijen er gewoon niet, het was
hartstikke rustig. Anders dan in Qatar trouwens waar het rond middernacht nog wemelde
van de vertrekkende vluchten tot diep in de nacht en waar de hele wereld aan ons voorbij
trok. Hier is het allemaal wat rustiger. We sjouwden onze reistassen richting het Parkroyal
Melbourne Airport hotel, waar alle autoverhuurders trouwens onder blijken te zitten en
checkten in.
En toen was het even over met de pret. Net als in Madrid bleek mijn credit card niet te
werken en dan gaan de bellen rinkelen. Eén keer kan, maar twee? Het hotel weer betaald
met Alberts Mastercard en direct naar boven om te Skypen met de Rabobank in
Nederland. Na de bekende verificatievragen werd ik al snel teruggebeld dat de kaart
geblokkeerd was wegens fraude en dat ze me gingen doorverbinden met de Rabobank
Servicedesk. Ja hoor, bedragen vanaf 28 oktober opgenoemd en daar bleken naast de
tolwegen naar Madrid en wat andere dingen die me bekend voor kwamen ook een aantal
totaal onbekende bedragen te zijn afgeschreven. Sh*t! Balen! De kaart wordt dus definitief
geblokt en een nieuwe kaart wordt naar ons adres in Spanje gestuurd. Gevraagd of ze daar
dan toch maar even mee willen wachten, ik bel in december wel een keer terug.
Gelukkig hebben we nog een Mastercard én een Visakaart van Albert met allebei
behoorlijke kredietlimieten erop, maar dat mag ook wel, want vandaag wordt er een paar
duizend euro geblokkeerd voor de borg van de autohuur. De Nederlandse pinpassen
werken hier hopelijk ook goed en we hebben nog onze Spaanse Visa Electronkaarten. Geld

genoeg op de rekeningen, maar dus wat meer opletten met wat we met kaart betalen en
wat niet. Enne … ik loop al met mijn eigen credit card rond vanaf voor ik mijn lief ken en
nu ben ik een beetje afhankelijk. Dat is even wennen voor me hoor :-) Klus voor vanavond:
alle accomodaties laten weten dat de garantie voor de boeking met een geblokkeerde kaart
is gedaan, zodat ze ons kunnen bellen als ze een ander nummer willen hebben. Eerst maar
eens een Australische SIM-kaart scoren en wat meer shoppen vandaag. Heb er zin in!

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Ja echt allememagies wat heb ikkus motte afzien op de reis naar
skippiecountry, bijna 24 uur tussen mensen die toevalligerwijs
dezelfde kant op plegen te gaan. Na zo,n 6 uur lande we in ariebieren land Qatar. Je weet wel die country waar over een paar jaar
midden in de zomer het WK voetbal gespeeld gaat worden. Bij het
uitstappen van de plain sloeg nu de 32 graden in de avond mij al om
de oortjes en most gelijk happen naar lucht terwijl het hier ook
gewoon oktober is. Kan je nagaan als in juni gespeeld mot worden,
dan kenne ze de spelers wel zuurstoftankies op hun rug hangen. Nee,
ik verveel me niet in zo´n plain, je krijgt met grote regelmaat een
happy en wat te kanen en tja mijn oogjes zijn niet voor niks zo goed
ik mot die loopsevrouwe die de drankjes verzorgen ook in de gate
houwe. Met een gerechtigd stukje ervaring mag ikkus uwes
meedelen dat er best wat rondloopt waar ik met wat maatjes best
een avondje zou wille stappe. Niet dat ik niet alleen durf hoor maar
sommige van die hupsedeerntjes speake een littelbitje engels en sta je
gauw met een bekkie vol.
Na de tusse landing om van plain te wissele rent meer als de helft
van de medevliegers op de uitlaatpotjes af, alle meegekome water
mot hier achtergelate worden. Nee, Albertje heeft aan boord al een
watertje gedaan en de afzuig laten werken. Op de
plainparkeerplaats ben ik achter moeder de Frau aangehuppeld die
na tig keer vraage net deed of zij de weg wist. Ikkus als de eeuwige
sjouwezel, met het geluk dat de grote tassies door het personeel
wordt overgeladen, zweete me na een paar meter al de kleere. Het
regeloog had besloten dat de vessies ook mee moste in de plain,daar
he je alleen maar last van toch?
Na een nodige douche voor Frau benne we effekes gaan internette
want gullie daar waar je bent, motte toch weette waar we uithange.
Ook et buikie kreeg weer wat en daarna effies mense kijke.

Allememagies wat een hoop manne in jurke hier met theedoeke zo
groot dat ze ook als tafelkleedje gebruikt kenne worde. En als je 1
arie-bier ziet loope er vaak tig arie-duskes er achter aan. Dat is wel
et mooie van zo´n arie-biereland om een hoop fraukes te magge
hebbe, alleen mij zou et niks lijke ik heb er aan 1 genoeg. Kan haar
vaak al niet begrijpe laat staan tig.
Eigenlijk is zo´n verplaatsing wel een heel gedoe zeg en ben er geen
fan van. Al dat gesjouw en gedoe voor een welverdiende vakantie,
gelukkig hoefe we niet na 3 weken alweer naar huis. Albertje is
trouwens de evenaar gepasseerd op grote hoogte dus Neptunes kon
alleen maar naar bove kijke en denken daar gaat Albertje Kretiek
Himself in de plain.
Zit trouwens nog steeds te bedenke naar een leuke, aardige,
passende, warme, gelijkende bijnaam voor mijnes eega voor deze
reis. Zat al een bietje te denken aan:
• douwnunder-mo
• kangeroo-mo
• mo-ondertje
• Hey-Mo
Je zal wel denke waarom mot dat lieve meissie nou een bijnaampie
hebbe kijk das nou Rottjeknors luister maar naar een Rotterdammer
en er hangt al een bijnaampie aan je pantalonneke. En uit de bodem
van mijn hart ken ikkus uwes meedelen dat ik het goed, vriendelijk
en niet hatelijk bedoel. Nee Albertje is een net ventje dat de komende
tijd besteed aan het opvoede van Aussies. Mot toch wat te doen
hebbe op deze trip waar ikkus alleen maar links mag rijde. Nog 1
nachie slaape en dan gaan we onze rijezel ophaale bij zijnes baasie
en gaan we uwes inlichte over hoe en waar en wat we beleefe hier in
ondersteboveland.

Ben trouwens wel geschrokke hoor, van al die aanmeldingen om ons
te kenne volge. Regelmo heeft al gezegt dat et mij geld gaat koste
want als er meer dan 100 abonnementjes zijn, ikkus zeker twee
prijze mot koope. Dus maak me gek, meld je aan. Ikkus mot gullie
nou verlaate want mijn buikie rommelt en ikkus denk dat ik zo de
pot in kan. Natuurlijk pas nadat ik plechtig heb beloofd dat ikkus
eerst opsta voordat ik doortrek, anders wordt mijn bipsje aan de pot
vastgezooge en ken ikkus niet mee op vakantie. O ja, voor ik het
vergeet, ze hadden zelfs een bedje voor me in de pleen en daarbij
kreeg ik mijn eigenste piesemaatje in mijn eigenste maat. Gaat die
sjouwfeur van de pleen toen ik me te ruste had gelegd over zo´n
verschrikkelijke hobbelweg rije. Heb ik hem ff op aan gesproke, zegt
die dat ze dat in de lucht turrebullensie noemen. Nou, lag ikkes mooi
te stuiteren in mijn bedje, wat die sjouwmefrau zo mooi voor me had
opgemaakt.
Garoetjes van Albertje Kretiek Himself vanuit opzijnkopland

Hoofdstuk 2

Victoria
Eerst maar eens gaan winkelen
31 oktober 2014

Jetlag, dat is het! Tjonge, wij zijn al úren wakker, om precies te zijn vanaf een uur of vijf
vanmorgen, omdat we gewoon niet meer konden slapen. Ik dan, tenminste. Ik zag het
licht worden en genoot van het uitzicht op de vliegtuigen die begonnen op te stijgen. Niet
lang daarna was Albert ook op en we besloten de auto wat eerder te gaan halen, wat geen
probleem hoeft te zijn met de huurdagen, omdat we ook al op de avond voor de
terugbrengtijd gaan inleveren.
We hebben geen ontbijt in het hotel besteld, want wij zijn wel goed, maar niet gek.
Gewoon geen zin om voor de schaarse ontbijtjes waar wij voor gaan 35 dollar per persoon
neer te tellen. Dat is gewoon 25 euro de man. Nee, wij storten ons honderd meter verder
in de drukte van de luchthaven en eten dan voor 30 dollar samen een lekker warm broodje
en daarbij een flinke sterke beker koffie. Nog duur, maar ja … een mens moet eten.
Daarna zetten we koers naar het kantoor van Europcar onder ons hotel. De dame verwerkt
daar de voucher van Autoeurope en we betalen de lokale taxen en de huur van de Garmin
bij. De extra bestuurder krijgen we als korting . Altijd spannend, zo´n auto ophalen, want
wat krijg je mee? Geen keuze deze keer, er stond maar één 4WD uit de hoogste klasse
klaar. Stoer, met een echte Skippy-bar en zo´n bovenwater-uitlaat. Niet nieuw, want hij
heeft al dik 54000 op de teller staan, maar wel lekker ruim en hoog. Het is een Mitsubishi

Challenger, blijkbaar in de klasse van de Pajero, al kenden wij deze niet. We zien er
onderweg heel wat rijden.
Nadat we de koffers opgehaald hebben in de hotelkamer, gaan we op weg. Albert rijdt
natuurlijk en ik stel de Garmin in op Westfields Shopping Centre in Geelong. Het lijkt ons
wat rustiger om daar te gaan shoppen dan in Melbourne zelf en het ligt op onze weg naar
de Great Ocean Road. Albert heeft zijn zinnen gezet op Sketchers en daar zit een winkel
van in die mall. We kijken onze ogen uit. We rijden al vlot de stad uit over de meest linkse
van vier rijbanen en zien dan een dor en droog platteland, wat niet veel anders toont als
bij ons, alleen veel vlakker, al zijn er wel heuvels te zien aan de horizon. Veel grote SUV´s
op de weg, monsterlijk mooie trucks en veel bedrijvigheid in de vorm van bedrijven en
winkels.
In de stad toont vooral heel gezellig. Het barst van de winkels, café´s, barretjes en
vermaak. Oude gebouwen met mooie kerken, dat maakt het sowieso heel anders dan het
Amerika waar we zo aan gewend waren. We zijn een beetje overdonderd door al het
nieuwe, maar hebben het reuze naar onze zin. Na een dik uur komen we aan in de mall in
Geelong, waar Albert niet één paar maar twee paar Sketchers-instappers met memory
foam koopt. Ik kan het niet laten en koop een paar zwarte instappers ook met dat foam. Ze
wegen niks, dus kunnen makkelijk mee :-)
De volgende stap is een bezoekje aan de telefoonwinkel van Telstra, want we hebben een
datacard nodig voor onze MIFI-router, waardoor we met de telefoons, laptop en iPads ook
online kunnen als we geen of slecht WIFI hebben. Voorwaarde is natuurlijk wel een
mobiel netwerk, anders houdt alles op. En we krijgen al klachten dat ons autootje nog
steeds in Doha staat, maar zonder verbinding kan mijn telefoon ook niet vertellen waar we
werkelijk zijn. Voor Alberts iPhone kopen we ook een SIM-kaart, zodat we een Australisch
nummer hebben waarop we gebeld kunnen worden en natuurlijk ook mee kunnen bellen.
We gaan straks alle accomodaties even mailen over de problemen met de creditcard, zodat
zij ons kunnen bellen als ze een andere kaart als garantie willen gebruiken. We worden
vriendelijk te woord gestaan en ze zeggen dat binnen een uur alles moet werken, zonder
pincodes.
Op naar de volgende missie: een nagelsalon. Ik erger me al dagen aan mijn nagels, die ik
zonder fatsoenlijke vijl niet schoon kon houden in het vliegtuig. Mijn nagelbedden zijn
nog vrij kort, niet gek na jarenlang bijten en ik kan door mijn nagellak heen de vuile
randjes zien. Brrr …. heel erg vind ik dat. De nagellak is gechipt, ziet er niet meer uit, er zit
een scheurtje in een nagel, allemaal bah en ergernis. Gelukkig kan ik meteen in een stoel
met massage (laat maar uit), voetjes in een badje en twee Vietnamese juffies die in slecht
Engels vertellen wat ik moet doen. In de bak, uit de bak, handjes aangeven, in het lampje
en ondertussen kletsen met de gezellige jongedame naast me. Want kletsen kunnen ze
hier, heb ik al gemerkt. Allemaal interesse in waar je vandaan komt en wat je gaat doen.
Zonder veel opgepropte en gemaakte oh´s en ah´s, gewoon recht voor zijn raap en het lijkt
zeer gemeend. Ik kan het niet omschrijven, maar het voelt goed hier. Het woord gezellig

heb ik nooit kunnen koppelen aan ons toch zo geliefde Amerika, maar hier komt het
steeds weer terug.
De dorpen waar we later doorheen rijden zien er gezellig uit, met veel eetgelegenheden,
barretjes, drive thru coffee-dingetjes (yes!) en leuke huizen. Het winkelcentrum is gezellig,
wat rommeliger en minder strak dan bij ons in Spanje, maar ja, gezellig, dat is het woord.
Het food court waar we wat kip met een beetje patat eten, allemaal gezellig. Relaxt,
niemand lijkt haast te hebben, je wordt rustig geholpen, er is tijd voor een praatje,
gezellig!! We sluiten onze winkelmiddag af met een bezoek aan de Big W, waar we wat
toiletartikelen, een kleed voor over de bagage in de auto, een mooie grote koeltas op
wieltjes en nog wat klein spul inslaan. O ja, en een kussen voor mij, want ik kan niet
zonder ´moppie´. En terwijl ik roze nageltjes met Shellac kreeg, kreeg Albert alle mobiele
apparatuur aan de gang. En ik heb weer krediet, want we blijken hier goed terecht te
kunnen met onze Spaanse VISA-debetkaarten en Albert heeft dus de rekening gevoed toen
we weer internet hadden. Kan hij schrijven over Mometkrediet.

We zetten koers naar de beroemde Great Ocean Road, waar we vanaf Torquay over heen
rijden. Tijd voor bewonderende kreten en verbaasde blikken. Albert stuurt zich ongans
aan die grote bak, want de ene bocht volgt na de andere en het verkeer rijdt nog aardig
door hier. Het is best druk, maar het valt ons op dat hier echt gedacht is aan toeristen,
want werkelijk overal kan je stoppen om de zee in te duiken, op het strand te wandelen of
gewoon te genieten van het uitzicht. En genieten is het. Wat een waanzinnig mooie
rotspartijen, grote opspattende witte golven in echt turquoise water van de Zuidelijke
Oceaan. Wij begrijpen direct dat deze route samen met de door ons 3 keer gereden
Highway 1 in de USA in de top 5 van mooiste scenic routes ter wereld staat. Weergaloos
genieten!!
We zijn te moe om uitgebreid te stoppen en te fotograferen, de pijp is echt leeg na drie
dagen reizen en we willen alleen nog douchen, de bagage sorteren en weer netjes in de
auto krijgen en dan wat eten en slapen. Het hotel Waterfront Motor Inn in Apollo Bay

vinden, stelt niks voor, want het is gewoon op de Great Ocean Road nummer 193 en
Debby ontvangt ons heel hartelijk. Ze wil ons zelfs meteen verse melk voor de koffie en
thee geven, maar die gebruiken wij helemaal niet. Als ik vraag naar de wasserette krijg ik
een ziplockzakje met waspoeder mee. Zo lief!! Boven (dat is het enige nadeel, 1 hoog met
trap) komen we in een frisse, gezellige hotelkamer met tweepersoons eettafel,
tweezitsbank en een Queenbed, waarin we vannacht echt heerlijk hebben geslapen. Er is
een koelkast, magnetron en koffie- en theezetspul. De grote flatscreen is nog niet aan
geweest. We hebben een klein zitje buiten op het balkon met ´a view to a kill´ over de
oceaan.
We eten om de hoek bij de Dragon Bay Inn, de Chinees om de hoek. Tjonge, als er zo´n
Chinees bij ons in de buurt zat ging Albert er elke twee weken eten, zegt hij. Het was
inderdaad heerlijk, ik had vooraf garnalen in knoflook met broccoli en peultjes en als
hoofdgerecht zoet-zuur varkensvlees. Albert had mini-loempias met chilisaus en
biefstukreepjes in knoflook-chilisaus. Samen met de heerlijke nasi een koningsmaal, wat
we afsloten met een bolletje ijs met wilde bessen. Het enige vreemde was dat alles in
bakjes zat en je geen borden kreeg. Met stokjes misschien handiger, maar wij aten met
mes en vork. En toen? Was het negen uur in de avond en zijn we als een blok in slaap
gevallen!

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Zit ik dan om half vijf in de morgen klaarwakker een bietje naar de
donkere zee te kijken waar ik trouwens alleen het water hoor
aanspoelen, zo donker is et. De eerste dagen zo na een lange vlucht
ben ikkus helemaal van de kippeleg en weet mijn lichaam niet meer
hoe laat et is. Ben er niet bang over hoor gaat vanzelf over. Mijn
eigenste Mo hed er ook last van en die ligt nou met een pilletje voor
de rugpijn de boompies door te zagen zodat de mevrouw aussie van
hier een warme winter krijgt. Mijnes regelmo heeft het voor elkaar
hoor alle tassies zijn doorlopen en de over twee tassies verspreide
kleertjes zijn nu weer setjes geworden. Ze weet nu weer waar alles is
en das voor hares kupke een hele geruststelling. Ik zit er niet zo mee
hoor, ik ben hier in gewoon de pakezel die alles naar de eerste
verdieping mot brenge en straks een groot gedeelte weer naar
beneden. Ach zo blijf je aan de wandel en mag je soms als zijn hare
Mo het beaamt effekens op bed meekijke.
Ik mot eigenlijk eerst de regelneven en nichten op zo´n
pleenregelbureau is effekens me complimente geefe. Door hunnes en
hares inzet lande en stijge de meeste pleens netjes op tijd op. Ik heb

dat gisteren op onze slaaptorenkamertje eens zitten bekijke want we
hadden uitzicht op de inkomende en vertrekkende pleens. Ikkus was
geheel onder de indruk en keek met bewondering naar de op
dezelfde baan landende en vertrekkende pleens, nee druifke niet
tegelijk maar ommestebeurt natuurlijk. Ach ik mot je ook alles
uitlegge toch?
Na een bakkie en een broodje op het pleenstation benne we onze
koets weeze hale bij de Hondon rental car van hier. Een aardigste
mevrouw ontving ons met een vriendelijke how are yoe. Na wat
papierwerk mochte we naar ons vervoermiddel loope om te kijke
waar ie stond. Effekens om de koets heengeloope en toen onze tassies
in het boven de garage liggende hotel gehaald. En toen op weg,
zittend aan de andere kant van de wagen benne we op pad gegaan.
Al snel had ikkus door dat ik niet de enigste was die op de
bijrijderskant zat en door een knappe kop uitgedachte formule
gelukkig allemaal aan die kant een stuur e.d hadde. Rijd een stuk
gemakkelijker omdat ze ook afgesprooke hadde om links te drijfe. Is
wel vreemd en door gelijk te gaan shoppe midden in een stadje ga je
gelijk gewend op weg. Al mot ik wel effe melde dat we op weg naar
onze huidige slaapplaats reede bij elke bocht, mijnes Frau een natte
gil gaf. Dat menske had et niet meer jo, mag ze eindelijk aan mijn
kant zitte hed ze nog geen wiel om in te bijte terwijl ikkus wel
doodleuk mijnes eigenste commentaar gaf op haar rijstijl. Mot je ook
eens doen, op een rusttig tempo over zo´n bochte weg rijde en dan in
1 keer een pakeerplaats oprijde. Nou ben ik ook de kwaaiste niet
hoor maar na deze ingreep ga ik als de shop weer opengaat bij de
plaatselijke kinderspelshop een plastic stuurwielke koope en plak
deze aan Mosite. Het et menske toch wat om hande al stelt et niks
voor.
Nou ik zo over dat links rijde praat met gullie zie ik zelf een
voorlichtingsfilmpie in mijnes kop opduike. Met als titel links is links
ook al bedoel je rechts. Over het links rijde kome we weer vanzelf
terug in het vervolg van de rondtoer. Maar wat mij opvalt is dat
hier alles links gebeurt. Men loopt hier links van de weg of links in
het shoppinggebeure. Men loopt links door de deur naar binnen en
de roltrappen stap je links op om naar boven of beneden te gaan. Als
je naar de pisbak loopt in de shoppinghal loop je links je draait links
naar de piesbak en piest links uit het potje. Jaa eerlijk alleen de
linkerkant is nat aan de muur, je houd het niet voor mogelijk maar
waar is waar. Als men hier water in de gootsteen laat weglopen

draait het links om, trek je de pot met je eigenste afval door…..draait
ie links weg. Echt alles ja echt….gaat de linker kant op.
Nog iets moois thuis heb ikkus vaak koppijn nee niet van de drank
maar koppijn die hoort bij me ziekte, hier heb ik ondanks mijnes
verkeerde slaaptijde nog geen druppie koppijn gehad. Nou ben ikkus
niet voor 1 gat te vange dus heb ikkus er een theorietje over. Veel
fraue in Europa hebbe graag linksgedraaide yogurt je weet wel van
de activiaspul wat goed is voor de darmflora volgens de reclame.
Die maakpiepels van de yogurt zijn zo gek nog niet en volgens mij is
dat spul hier uitgevonde. Want Albertje al zeg ikkus het zelf geniet
hier op het potje ook van een makelijke darmflora. Hij draait hier
links naar buiten en ontvangt geen weerstand van rechts. Heerlijk
dat opzijnkopland ik ben er pas maar geniet met volle teuge. Ze
hedde hier zelfs een dorpschinees die een goed kommetje eette op
tafel zet. Alleen vergeete die spleetjes dat Albertje niet met stokkies
eet en doordat we alles in kommetjes kreege ik love mijnes bord
behoorlijk most lepele.
Effekens terug op het koetsje, wat een een gaafe bak hebbe we zo,n
zoef met een echte skippiewegduwrek voorop. Voel me zo me het
rijde een echte boskenijneranger op outbek toer. Begrijp nu dat onze
grote kind Pietje na zijn rugzaksjouw reiske naar hier een
gedaantewisseling heeft gekreege. Et manneke ging als 19-jarig
jochie van huis met een traantje in de ooghoekjes bij het afscheid op
de pleenstation. En kwam met boshoed en haar onder zijn kin weer
terug en nu jaren later is hij nog steeds outbekpiet. Dus mochte
gullie mij vinde verandere, ikkus is dan niet de enigste. Ikkus rijd nu
stoer door de glooiende landschappe met, nee he aan de linkerkant
de ocieaan.
Strakkies doe ikkus mijnes outbek broek weer aan en gaan in et
plaatsie hier een brekkie eten. Ja lieve knoppekastkijkers een brekkie
is hier een ontbijt. O jee ik ben aan et verandere ik ga nu al
Aussieslulle. Effies wachte er zit een knoest in Mo der
boompie……………..zo daar ben ikkus weer ik ga nog effies naast mijn
reismootje legge en doe ik net of ikkus nog niks gepent he….. dus als
ie wil reageren doe et dan zachies en ga je zo slaape weltruste en
bedenk gerust aan de andere kant van de kloot waakt Albertje
Kretiek Himself over uwes. Dus lieffies snaveltjes en oogies toe want
gullie zijn vast heeeeel erg moe.
De garoetjes van mij howwwdoeiiii

Albert heeft blijkbaar midden in de nacht zijn blog al geschreven, wat mij volledig ontgaan
is en ik was rond half zes weer wakker. Helaas krijgen we twee koude, regenachtige en
winderige dagen. Jammer, jammer, maar we wisten van tevoren dat dit geen Zuid-Spanje
is, al is het hier voorjaar. We zijn dus voorbereid met lange broeken, warme vesten en
regenjassen met fleecevoering. We gaan zo eens een plaats zoeken voor een ´brekkie´ en
dan wat boodschappen doen, zodat we niet elke dag buiten de deur ons eten hoeven te
gaan zoeken. We hopen op nog wat redelijk weer, zodat we vandaag veel foto´s kunnen
maken en de koala´s kunnen gaan bezoeken hier een stukje verderop.

Koala´s kijken en regen in het regenwoud
1 november 2014

Op de bank, onder een dekentje, met de verwarming aan! Jawel, we zijn op zomervakantie
Down Under. Werd het gisteren zomaar nog 33 graden hier, vandaag is de knop om. En
niet zo´n beetje ook. Het werd niet warmer dan 13 graden vanmiddag en het heeft
gehageld en gehoosd. Maar gelukkig scheen ook af en toe de zon en waren wij voor de
echte heftige buien al klaar met ons programma van de dag.
Na het schrijven van de blogs vanmorgen, besloten we de was tot morgen te laten wachten
en vandaag maar eens boodschappen te gaan doen en kijken waar we verder zin in
hadden. In elk geval in ontbijt, want we hadden nog helemaal niks in huis en ons verblijf is
meer een motel dan een hotel en eten hoort er niet bij. Verder prima hoor! We zagen op
een paar honderd meter van huis een markt opgebouwd worden en daar tegenover het al
eerder door Debby aangeprezen Bay Leaf Café wat ik ook op Tripadvisor had gezien. Tijd
voor brekkie, zoals ze hier zeggen. Lieve oudere dames, een beetje donkerbruin sfeertje,
veel relaxte types, gezinnetjes … alles op het gemakje aan. Valt me nog mee dat er
niemand in pyama was gekomen. We kregen allebei een ´long black´, lekkere stevige

zwarte koffie. Ik nam melk en Albert verse sinasappelsap, Lekkere melk hier, niet zoet,
gewoon goed. Mijn Turks brood met ei en bacon was heerlijk, net als de bacon and eggs
met mushrooms en toast van Albert. Daar kan je de dag mee beginnen! Na een tweede kop
koffie zagen we dat de markt weer grotendeels was opgeruimd, gewoon teveel wind om de
tent overeind te houden.

Omdat we toch echt geen zin hadden in een hangdag, zijn we in de auto gestapt en richting
het Otway National Park gereden. Mooie route en op de slingerweg naar het park toe, zag
Albert plotseling een koala in de boom zitten. Niet eens zo hoog, wiegend op een tak. Het
beestje zag ons, keek ons even aan en viel toen weer gewoon in slaap. Dit schijnen gewoon
enorm luie beestjes te zijn. We konden prima foto´s van hem maken met de kleine
camera, want ik had geen zoomlens op de grote zitten. Gaan we ook niet doen, lenzen
wisselen blijf ik een crime vinden en de Olympus zoemt prima in en maakt ook best
kwalitatief goede foto´s. Voor vandaag is het echter klaar met hem, want ik blijk de SDkaart van de Sony in de laptop te hebben laten zitten, dus mag die van de Olympus daar
nu in. We zijn helemaal vertederd door het leuke beestje en komen er later nog een tegen,
met zelfs een heel kleintje nog wat hoger in de boom.
We toeren verder en nemen wat onverharde wegen wat dieper het park in. We maken een
korte wandeling richting de oceaan en zijn net voor de volgende bui weer in de auto. We

bekijken de kaart en besluiten dan niet verder te rijden naar de beroemde 12 Apostelen en
de rest van de Great Ocean Road, maar die maandag op weg naar de Grampians te rijden.
Dat betekent dat we Ballarat en Souvereign Hill laten vallen, maar
goudzoekersgeschiedenis komen we later nog genoeg tegen. Vandaag gaan we het
regenwoud in. We rijden richting Lakers Hill en nemen de Otway Harvest Trail. Helemaal
ons ding: boerderijen, koeien, lama´s, schapen en prachtige groene heuvels met verre
uitzichten. En dan ineens zitten we midden in het oerwoud. Grote hoge bomen, veel
varens, dichte begroeing en een smalle kronkelende weg met regelmatig tegenliggers. Mijn
chauffeur krijgt het weer aardig voor de kiezen. Zijn lijf staat nog helemaal niet naar het
links rijden en sturen, maar daar vertelt hij zelf later wel meer over. Hoe dan ook, we
genieten met volle teugen, het is echt prachtig!
Rond een uur of twee zijn we terug in Apollo Bay, waar we ons begeven naar Foodworks,
de plaatselijke supermarkt. Niet groot, hier geen giga winkels als Safeway of Walmart,
maar meer de kleinere plaatselijke winkels. We kopen wat yoghurt, aardbeien (yes!), een
stokbroodje, kaasjes, vleeswaren en wat andere nuttige dingen als een flesje wasmiddel,
keukenrol en toiletpapier. En een knabbeltje voor ´s avonds, want ze eten hier wel erg
vroeg voor onze Spaanse buikjes. Terug in het motel eten we een broodje en ga ik foto´s
bewerken en klaarzetten voor het blog en zorgen dat alle hotels voor de rest van de reis
een ander credit card nummer van ons krijgen. Albert krijgt een klap van de kou of de
vermoeidheid. Hij barst ineens van de pijn, maar dat is ook eigenlijk niet gek. Kou en
vocht, met daarbij een jetlag en veel stuurwerk … pilletje erin, dekentje erover en slapen.
Dat houdt hij een paar uur vol en dan wordt hij als herboren wakker. Gelukkig wordt het
maandag weer warm en droog! We weten weer waarom we in het droogste deel van
Europa zijn gaan wonen.
Na een verfrissende en warme douche gaan we naar het op het hoekje gelegen restaurant
The Vista. Seafood als specialiteit, maar er is ook een biefstuk, die we dan ook allebei
nemen. Lekker pikant gekruid, gewoon helemaal goed. Mijn scampi´s vooraf waren wat
bijzonder geserveerd … niet zo geweldig. Albert had een aardappelsoep en allebei hadden

we een toetje. Tiramisu voor mij, mudcake voor hem. Het was er trouwens erg druk, maar
dat komt natuurlijk ook omdat het terras niet bruikbaar was door de hoosbuien.
Gisterenavond zat het vol toen we langs kwamen.
En nu is het bijna 9 uur en ik val weer bijna in slaap. Wie trouwens denkt dat bloggen op
zo´n dag een plicht of een opgave is, zit fout hoor. Het is een heerlijke manier om terug te
kijken op wat je hebt beleefd en ik schrijf ook zeker niet alleen voor anderen, maar ook
voor ons zelf. Super om later weer te lezen.
Morgen wordt rustdag, even geen werk voor de chauffeur. Het is hier zo leuk in het stadje
zelf. De halve wereld trekt hier aan ons raam voorbij en we willen misschien ook nog wel
even naar het haventje gaan kijken. Veel hippie-achtige types, stoere auto´s, leuke
winkeltjes, we gaan gewoon wat chillen en fotograferen hier (en de was doen natuurlijk).

Een relaxte dag in Apollo Bay
2 november 2014
We crashed out today! Nou, niet helemaal hoor, want om vijf uur vanmorgen waren we
alweer wakker. Dat moeten we toch eens wat zien te rekken, maar alle wetenschappelijke
artikelen vertellen ons dat zo´n jetlag net zoveel dagen duurt als je tijdzones gepasseerd
bent. Negen of tien dus, even de zomertijd niet meegenomen. Een dikke week zullen we er
dus wel voor nodig hebben.
Stond ik na ons ontbijtje van Griekse yoghurt met aardbeitjes vanmorgen om acht uur dus
al voor de laundry met mijn tas met was, gaat die pas om 9 uur open. Iets met rust voor
andere gasten. Wat rust? Wat moeten we nu met die grumblebums? Ze moeten niet
zeuren, anders kunnen ze een knuckle sandwich krijgen. Ha, Australian slang, het is even
wennen, maar zo leuk! Snap je er niks van? Ha, leer ik allemaal uit het Australische
Woordenboek. Wij zullen het af en toe nog weleens nodig hebben :-)

Gelukkig had Deb al wel wisselgeld voor de wasmachine en zo daalde ik om negen uur
opnieuw de trap af. Jammer, maar één wasmachine en droger. Het is zo´n Amerikaanse
toploader en die zijn in een half uurtje wel klaar. Je was moet niet te vuil zijn is mijn
ervaring, maar dat valt ook wel mee. Ik sorteer licht en donker uit elkaar, wat minder
secuur dan ik dat thuis zou doen, maar anders ben ik met St. Juttemis nog bezig.
Uiteindelijk ben ik zowat de hele ochtend zoet, met name omdat ik de droger ook niet te
heet wil zetten. Zonde van de kleding, die gewend is altijd buiten gedroogd te worden. De
mooiste dingen hang ik toch nog even uit op onze kamer. We vragen Deb om schone
handdoeken, maar doen zelf het bed wel, even lekker geen zin om weg te gaan.
Tijdens de laatste ronde van de droger, ga ik een half uurtje in bad zitten. Lekker bubbelen
in de spa onder de halogeenlamp, want het is hier nog best fris hoor, al regent het minder
dan gisteren. Zo rond de middag wandelen we naar het dorp voor een lunch, weer bij Bay
Leaf Café, omdat we het daar nou eenmaal lekker en gezellig vinden. Ik koop een
wegenkaartboek van heel Australië in de boekwinkel en haal wat spullen bij een hele grote
drogist. Ons plan om uitgebreid auto´s en andere voertuigen te gaan fotograferen gaat
even in de koelkast. Man, het is fris en er komt weer een bui aan. De meeste mensen lopen
in jassen en vesten, hoewel er echt nog waaghalsen in zee gaan. We wagen het om via het
strand terug te wandelen en zijn dan net voor een hoosbui weer op honk.
En dan is de pijp leeg. Mijn rug doet pijn, al een paar dagen, ik heb ook veel te veel met die
zware tas lopen sjouwen, daar moet ik wat anders op gaan verzinnen. Albert ligt al op bed
TV te kijken en ik kies eieren voor mijn geld en kruip er lekker bij. We slapen een gat in de
middag. Daarna regelen we een verjaardagscadeautje voor Jordy die woensdag alweer
negen jaar wordt en skypen we met schone zus en zwager in Nederland. Ik ben bezig in
een mooi boek over de eerste kolonisten hier en geniet daar vandaag erg van. Albert eet
een bak Griekse salade uit de supermarkt en ik neem een paar stukjes brood met brie en
salami. Lekker brood, goede melk, prima beleg, wat dat betreft is het allemaal niet zo zoet
als in de Verenigde Staten.
En nu? Gelukkig bijna weer tijd om te gaan slapen. Dat is onze hobby vandaag. Morgen
wordt het veel beter weer en gaan wij het een stukje verderop zoeken. Bijna vijf uur rijden,
maar daar zitten wij eigenlijk nooit mee. We hebben er weer zin in.

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Pff ik kan er nog steeds niet aan wennen dat ik en ook mijnes reismo
voorlopen op wat er gaat gebeuren. Op onze reizen naar de joe naait
et steeds stond de klok achter op het leven van Nederland. Zat ´s
avond na het mauwe op mijnes blogske heerlijk de krant van die dag
te lezen. Zodat ik met een gerust hartje kon gaan slapen met het idee

dat gullie daar de hele dag nog konde besteden. Nu is het andersom,
ik de traagheid zelf en liefst uit gemak achter de feiten aanloopt
wordt nu opgeduwd door tja een paar uur eerder.
Snappen gullie nog wat ik nu zit te mauwe of ben je het draadje nu
al kwijt. Kan je voorstellen dat als ik naar mijn bedje gaat om naast
mijnes ronkmo te gaan liggen jullie pas opstarten. Ja dat
onderstebove leve is zo hendig nog niet. En ben ik nog steeds van de
kippeleg dat linkse gedoe is nog steeds niet mijn ding. Na een toertje
met mijnes schat klapte ik finaal van de bovenste plak en kreeg een
blackout. Ten eerste mot ik vreselijk wennen aan het zitten op de
bijrijdersplaats van ons autootje normaal zit ik met mijn pijnelijke
kant tegen de deur aan en hangt mijn armpie op de deur steun.
Krijgt rust als hij wil en mag meesturen als hij kan, tja het armpie
heeft dan een goudleven. Ook mijn hele lichaamshouding is op links
gesteld, nu is het totaal anders mijn houding is nu rechts gericht
mijn rechterarmpie klapt met regelmaat tegen de deur aan want hij
is vrijheid gewend en dat terwijl we een ruime stoere bak bij ons
hebben. Maar linkse arm weet niet wat hem overkomt, hangt er een
bietje bij en slaat eega regelmatig. Ook een blikkie cola zero kan hij
moeilijk pakken kortom hij is totaal van het padje.
Natuurlijk een mens zo als jij zal denken waar mauwt die dwaas nu
over, is hij dan nooit tevrede? Mag met zijnes koninklijke Eega een
rondtrip maken in alle outbek weelde en klaagt. Tja beste
knoppekastkijkers waar ook ter wereld ik ben best tevrede met wat
ik ben en doe alleen speelt telkens weer dat pijn en lukt vandaag niet
op. En ikkus weet als geen ander….ikkus mot er gewoon mee leve
Dan neem ik een pijnstil pilletje en duik een paar uurtjes alleen in
bed, ben dan een stukkie van de wereld en vaak sta ik dan weer wat
beter op. En bedenk heel tevree dat ik eigenlijk een spekkoper ben
dat ik ondanks alles. Door het ongeval heb ik nu wel de tijd om deze
reis te mogen maken zo op mijn leeftijd, de meeste leeftijdgenoten
van mij kijken nog uit naar dat verre pensioen.Terwijl ikkus met
Frau kan en mag geniete van al dat moois.
Maar ook mijnes mupke is van de kippeleg hoor, trekt al een paar
keer haar kleedjes omgekeerd aan en hangt et labeltje onder haar
neus. Gisteravond deed ze ook haar vest met capuchon verkeerd
aan, wel hendig want Mo kreeg zo geen kouwe neus toen we op ons
slaapplekkie aanliepe. Alleen most ik als blindegeleideAlbertje haar
handje vasthouden anders had ze wellicht in zeven sloten tegelijk
geloope.

Vandaag terwijl jullie liggen te slaape houde wij een rustig aan dag
en krijg ik als het goed gaat weer wat schone onderbroekjes in de
tas. Ons Mo gaat wat kleertje zo een badje geve en hoopt zo weer een
beetje in haar ritme te komen. Kortom et lukt hier allemaal wel en
uit de berichten en reacties kenne we merke dat jullie ons wel volge.
Op het gemauw van iemand dat onze autovolgsysteem nog op een
plekkie stond waar wij allang niet meer waren hebben we koste nog
moeite gespaard en een wijziging aangebracht. Nu is hij gekoppeld
aan mij en staat er een er een antenne op mijnes kupke en als er een
een wiffie verbinding is kan je me volge. Dit doen we op eigenste idee
hoor en wille gullie geïnteresseerde een blik gunne in ons leve en
alles gebeurt op vrijwillige basis en zonder winstbejag.
O ja er was ook nog een Bep die ons kwijt was en ons gemauw niet
meer kon vinde maar na wat geduw en getrek heb ik haar weer in
een goede baan kenne lijde. En kan ze ons weer volgen, om dit soort
akkefietjes te voorkomen hebben wij een
blogvolgenkrijgdaarvanbericht systeem. Aanmelden kan nog steeds
en op de voorkant of te wel homepages kan je je aanmelden. En nog
steeds kan dat en dat maak ook jij kans op een prijske die we verlote
onder de aanmelders. Allememagies door dat gedoe mot ik na
belofte nou twee uitgaves doen want we zijn de 100 ruimschots
gepasseerd.
He knoppekastkijkers ik ga wat van mijnes dag maken en de zondag
opteren terwijl de meeste als ze dit leze net opstaan en nog aan de
zondag kunne beginne.
Het ga gullie allemaal goed en wille gullie mij is een plezierke maake
reageer dan eens masaal zodat ik mijnesmeeschrijf mo een keertje
passeer.
Garoetjes van gullie speciale reporter aan de onderkant van de
aardkloot
Albertje Kretiek Himself

Twaalf apostelen in de oceaan
3 november 2014

Na gisteren eens op een normale tijd te zijn gaan slapen, hielden we het vanmorgen al tot
half zeven uit in bed. Er komt weer een normaal ritme in en we zijn de middag ook al
doorgekomen zonder in slaap te vallen. Het wordt nog weleens wat met ons! Albert heeft
trouwens geen tijd om te slapen, die is inmiddels druk in gesprek met de bejaardensoos
hiernaast :-) (Ben ook nog even gegaan)
We checkten uit, verrasten Deb met een Hollands souvenirtje en bedankten haar voor een
prima verblijf. Het was een heerlijk ontspannen plekje met veel ruimte en een mooi
uitzicht op zee. Het was nog druk in het stadje en we besloten Apollo Bay achter ons te
laten en elders te ontbijten. We reden de route richting Lavers Hill en stopten bij een
gezellig uitziend cafeetje voor brekkie. Het was er rommelig, maar gewoon gezellig. We
zijn er inmiddels achter dat je in dit soort gelegenheden niet wacht tot je bediend wordt,
maar aan de counter gaat bestellen wat je hebben wilt en dat het dan aan je tafel gebracht
wordt. De rekening betaal je vooraf.
De grote verrassing hier is niet het ontbijt van bacon and eggs, wat overigens prima is,
maar de vogels. De tuin zit vol prachtige papagaaien (of zoiets?) en de eigenaar zegt dat
sommige zo mak zijn dat je ze met de hand kan voeren. Voorzichtig lopen we naar buiten
en een enorme wolk van rood, groen en blauw stuift op. Maar enkelen kennen blijkbaar
het klappen van de zweep en al snel eet er een bij Albert uit de hand. Dat emmertje voer
staat er niet voor niks natuurlijk. Op diverse plekken zijn ook voerbakjes, dus die blijven
wel komen. Ik kan niet stoppen met foto´s maken. Je ziet vooral de rood-blauwe vogeltjes
overal in het wild, maar die vliegen ineens voor je auto weg en krijg je nooit op de foto. Nu
is het maar wachten en klikken.
Ons volgende doel is nog steeds langs de Great Ocean Road en op zo´n 85 kilometer van
ons vertrekpunt in Apollo Bay. Het is ook het meest beroemde punt van dit gebied: de
Twaalf Apostelen. Nog steeds rijden we langs prachtige glooiende groene heuvels met veel
schapen en koeien en mooie gezellige, vaak houten huizen. Als we de borden van de
Twaalf Apostelen zien, blijkt dat we aan de rechterkant van de weg een grote
parkeerplaats op kunnen en dan via het Visitor Center onder de weg door. Het is druk,

maar niet té druk, al zijn we een bus Japanse toeristen gelukkig net voor. Tja, hoe leg je
het uit? Gewoon niet, kijk maar naar de foto´s. Wat erosie van zeewater kan doen met
rotsen door de eeuwen heen. Zeven van de twaalf staan er nog, de rest is al onder water
verdwenen. Maar indrukwekkend is het, vooral ook door de ijsblauwe kleur van de zee en
de prachtige witte golven die tegen de zachtrode rotsen slaan. Je-wordt-er-stl-vanmomentje!
We vervolgens onze weg richting Warrnambool en tanken voor het eerst in Port Campbell.
Diesel only, staat er op onze tankdop, maar diesel staat niet op de pompen. Ik loop naar
binnen en vraag het en lachend wordt er naar een pomp gewezen die apart staan aan de
zijkant van het gebouwtje. Aha, ja, eh blond en from Europe. De man kan er hartelijk om
lachen en bij het afrekenen volgt het onvermijdelijke praatje, want ouwehoeren kunnen ze
als Brugman, die Aussies. Even snel een boodschap doen, wat vragen of regelen, vergeet
het maar, je krijgt uitgebreid antwoord en uitleg en liefst ook nog een leuke anekdote.
We besluiten na een tijdje dat het korter en leuker kan dan via de snelweg. Stel je
trouwens van snelweg niet veel voor hoor. Meer dan een tweebaansweg, zoals in
Nederland de provinciale wegen of in Spanje de carreteras, is het niet. Geen drukke
autosnelwegen hier met meerdere banen, gewoon een baan heen en eentje terug. And
keep left, al blijft dat soms lastig bij rotondes en onoverzichtelijke kruisingen. We zeggen
dat de Garmin haar mond moet houden en ik ga navigeren vanaf de kaart. Binnendoor
vanaf Peterborough naar Terang zien we veel boerderijen met mooie koppels koeien,
waaronder ook veel zwart-bont, maar geen echt grote bedrijven, zoals (daar is ze weer)
bijvoorbeeld in de States. Ik gok dat het grootste koppel melkvee wat we zagen zo´n 100
koeien telde. De huizen zijn van hout, allemaal met veranda en sommigen zijn best mooie
riante huizen (maar echt geen villa´s) en we zien geen stallen, alleen veel open kapschuren
met machines en materialen. Wel spotten we ergens een doorloopmelkstal. Voor ons is dit
echt vakantie, wij zijn gek op dit soort gebieden. Koeien, grasland, machines. Wat we
missen zijn nog de grote trucks.
Nou, dat duurde niet lang hoor! Voorbij Terang werd het Alberts genietgebied.
Vrachtwagens, vrachtwagens en nog meer. Dikke neuzen, grote two-pipers, wat wil een
trucker nog meer? Misschien zelf in zo´n ding rijden, maar dat vergeten we maar even.
We houden een lunchstop in Lake Bolac waar we bij de milk bar (ha, dat is geen melkbar,
maar meer een cafetaria) wat eten. Fish and chips voor mij en voor Albert een hamburger
met alles erop en eraan. Als ik naar de WC vraag, word ik vriendelijk naar de overkant
verwezen. Daar staat een openbaar toiletgebouwtje zoals je dat overal vindt en waar ik
later ook de truckers heen zie gaan voor ze komen eten. Grappig, je plast dus in het
openbaar toilet en gaat dan eten halen. Zo werkt dat hier dus. Niks mis mee, was netjes en
schoon.
En zo vervolgens we onze weg via Ararat, waar we wat boodschappen doen in een enorme
supermarkt van Woolworths. We kijken onze ogen uit, vooral naar de mooie verse

produkten en de gigantische keuzes. Van daar naar Mortlake en tenslotte naar Stawell,
waar we logeren in de Coorrabin Motor Inn. Het wordt droger en droger en er komt
minder vee en dan zitten we ineens tussen de druiven en de wineries. Feels like home :) In
de verte zien we de bergen van de Grampians, ons doel voor morgen. We vinden langs de
Western Highway ons motel en worden hartelijk verwelkomd door Ray. Hij voorziet ons
van allerlei informatie, boekt zelfs een restaurant voor ons en vraagt weer of we melk
willen. Die melk in de koffie en thee krijg je hier dus vers mee als je wilt. Wij zijn niet zo
van de melk :-) We komen in een oudbollige aandoende kamer, maar alles is er. Zitje, goed
bed, fijne kussens, ruime badkamer, hoekje met koelkast, magnetron, koffie en thee en
ruime kasten en een bureau. De airco werkt prima, want het weer is vandaag totaal anders
dan gisteren en de temperatuur is zo´n 23 graden.
We horen veel geklets buiten en als Albert even wat uit de auto haalt, hoor ik
hem praten met de buren. Drie senior stellen die van uit Melbourne hierheen gekomen
zijn voor de Stawell Races. Minder druk en veel gezelliger dan in de stad, zeggen ze.
Morgen is het namelijk Melbourne Cup Day, de grote dag van de paardenraces in de stad
en dus ook in de hele staat een vrije dag. Wij kiezen toch maar voor de natuur.
Inmiddels is het bijna 7 uur en spoeden we ons naar het Town Hall Hotel, waar Ray voor
ons gereserveerd heeft in de bistro. Weer een compleet nieuwe ervaring! Voelen we ons
soms ervaren reizigers, soms voelen we ons ook weer heel klein en onwetend. Niemand
komt naar ons toe om ons een tafeltje te geven, dus ploffen we neer naast de buurtjes van
vanmiddag en als er ook niemand ons wat te drinken aanbiedt, kijken we eens goed om
ons heen. We zien allemaal mensen zelf naar de bar lopen, dus vraag ik aan Val naast me
of dat de gewoonte is. ´Sure love, this is a bistro´. Eh ja … en the menu is on the table. Dus
je gaat je drankjes halen, neemt het menu mee, kiest wat uit, gaat dan aan de kassa
melden wat je wilt en rekent meteen af. Zo gaat dat hier blijkbaar in een bistro. Albert
regelt de drankjes en ik ga later voor mij een Chicken Kiev en voor hem een schnitzel
bestellen. Grote borden, lekker eten, geen toetje meer nodig!
Als we terug komen is het half negen en hoewel we ons hadden voorgenomen het tot tien
uur vol te houden, weten we niet hoe snel we de oogjes dicht moeten doen. En dat tot
vanmorgen 7 uur! Nu snel het blog online, op naar een ontbijt buiten de deur (kon hier
ook, maar dan wordt dan op je kamer gebracht) en naar de Grampians.

Grampians, net Spanje, maar dan anders
4 november 2014
De dag begon behoorlijk stressvol, kan ik wel vertellen. Als je op 2 telefoons en 2 iPads
internet hebt, alleen je laptop vertikt het om welke webpagina dan ook te openen, dan
raak je het vertrouwen in het zo geliefde en gewaardeerde MacBookje kwijt. En dat zouden
we allebei héél verdrietig vinden, want deze trouwe metgezel is onmisbaar voor de foto´s

en de blogjes, nietwaar? Na allerlei kunstgrepen en zelfs het installeren van een nieuwe
verse kaart in de MIFI-router, bleek er dus een update van PhotoSync te zijn blijven
hangen en die veroorzaakte het euvel. Goed gevonden Alberto en alles draait weer als een
zonnetje, ook gewoon op de gratis WIFI van het motel. Alleen is het net niet snel genoeg
om VI mee te kijken, wat jammer nou (duh!). Albert is al zo gelukkig dat Elche CF
eindelijk eens gewonnen heeft. Zijn verse seizoenskaart heeft in elk geval meer geluk
gebracht nu Cock hem gebruikte dan wanneer hij zelf gaat.
Enfin, na dan toch het blog en foto´s online te hebben, togen we naar Neilly´s Café in het
dorp voor het ontbijt. Tripadvisor adviseert het en wij vonden het in elk geval erg lekker.
Weer bestellen aan de toonbank, op het grote schoolbord opzoeken wat je graag wilt en
wachten tussen de Aussies, die genieten van een vrije dag vanwege de Melbourne Cup. Bij
de bediening knipperen we even met de ogen, want onze koffie wordt gebracht door een
stralend jong en knap roodharig meisje met lange paardenstaart en aan de andere kant
heeft ze weer een knotje in. Of niet? Niet dus, de tweelingen lijken gewoon sprekend op
elkaar. De dag begon trouwens fris en regenachtig, maar het werd zomaar toch maar 31
graden hoor. Heerlijk, eigenlijk te warm in de lange broek, maar dat doen we morgen
anders.
Na het ontbijt rijden we via een mooie landelijke route naar Halls Gap, de toegangspoort
tot het Grampians National Park. Mijn hemel, wat een drukte, het lijkt Valkenburg wel
daar. Wel gezellig hoor, het is zeker niet negatief bedoeld. Hotels, lodges, vakantieparken,
zoveel accomodatie dat je verwacht in file het park in te moeten, maar niets is minder
waar. We rijden op het gemakje over de bochtige bergwegen, moeten een keer stoppen
voor een overstekende egel (of is het toch een ander dier?) en rijden dan naar de Boraka
Lookout. Amazing views! Gelukkig is er ook een openbaar toilet, waar niet zou je zeggen?
Bij dit soort punten staan wel wat auto´s en mensen, maar het is allemaal goed te
behappen.

We doen nog een paar viewpoints en rijden dan naar de McKenzie-falls. We lopen een
goede 100 meter naar beneden, erg steil en zien mensen compleet afgepeigerd en bekaf
weer naar boven komen. Never again, hoor ik jonge en redelijk fit uitziende mensen
zeggen. Nou …. Albert, dan denk ik dus dat ik omdraai. Ik geloof dat ik nooit meer boven

kom als ik die mensen zo zie. Achteraf hebben we totaal geen spijt, want we zien vanaf een
ander punt de watervallen en het zijn eigenlijk maar zielige stroompjes. Geen wonder,
want het schijnt hier ook de hele winter extreem droog geweest te zijn.

Heel eerlijk? We zijn geen hikers, hebben geen wild gezien en de bomen en de rotspartijen
zijn voor ons een beetje als thuis of in elk geval dicht bij huis. De Sierra de Espuña of het
gebied rond Elche de la Sierra vinden wij zeker zo mooi. We zijn verwend! Als we weer
buiten het park komen, wordt het veel opener en zien we weer boerderijen en vee. Daar
genieten we veel meer van. Als we een lizard de weg over zien steken, stoppen we.
Slimmerd kruipt direct de boom in, maar daar blijft het als een model zitten, zodat ik hem
op de foto kan zetten. Weer wild gezien :-)

Wij rijden terug naar Stawell, waar het erg rustig is. We gaan naar Lyal Eales, de winkel
met campingartikelen die we vanmorgen zagen en kopen daar twee mooie stoelen, zodat
we ook eens relaxt kunnen buiten zitten als er alleen maar van die ijzeren klapstoeltjes zijn
(zoals hier en bij het vorige hotel). Ook onderweg altijd lekker, een goede stoel. Albert
koopt ook nog gorilla-tape, want de hoge uitlaat van onze auto heeft geen roostertje zoals

we dat bij anderen overal zien en we willen geen vogeltjes erin of zo. Hij knipt later een
roostertje van de grillmatten die we hebben meegenomen en dat lost de boel op. Voor we
terug gaan kopen we bij Woolworths broodjes, cup-a-soup, melk, yoghurt en nog fruit
voor in het motel. Even geen zin in weer een restaurant.
We maken er verder een rustig dagje van, eten lekker samen, kletsen, ik lees mijn boek uit
en verheug op me op het volgende boek in de serie van Tamara McKinley en zo is het
inmiddels bijna half tien. Bedtijd, want morgen staat een lange rit op het programma! En
dan is Jordy jarig, dus moeten we ook nog een geschikt Skype-moment vinden, ondanks
het rare tijdverschil. Hij is morgen wel 34 uur jarig!

Hoofdstuk 3

Kangaroo Island
Van Victoria naar South Australia
4 november 2014

Woensdagmorgen zijn we alweer rond 6 uur wakker, dus we besluiten na een half uurtje
internetten en de boel opruimen op weg te gaan. Op weg naar Kangaroo Island. Een rit
van zo´n 500 kilometer vanaf Stawell. Het is een frisse, maar zonnige ochtend en we
rijden de Western Highway richting Horsham, waar we onze tank volgooien. Het is weer
zoeken naar de dieseltank, maar deze keer blijkt de houder niet naast de benzinehouders
te zitten, maar schuin erboven. Alweer wat geleerd. Het ziet er niet echt gezellig uit in het
restaurantje bij het tankstation, dus besluiten we door te rijden.
We zullen bijna de hele dag op deze weg zitten, waar je 110 mag rijden en weet wanneer je
een dorpje of stadje nadert als de borden 80 aangeven en dan 60. Soms mag je zelfs maar
40 als er een schoolzone is. Het verkeer houdt er zich zonder uitzondering keurig aan. De
weg is grotendeels tweebaans met om de vijf kilometer een lange inhaalstrook van
ongeveer een kilometer. We stoppen bij de algemene parkeerplaats in Nhill, omdat ik toch
echt nodig moet plassen. Een paar kilometer buiten het stadje, besluiten we dat het echt
tijd wordt voor ontbijt en stoppen bij een onooglijk tankstation waar het restaurantje
zeker niet gezelliger was dan in Horsham. Anyway, we moeten toch eten en krijgen twee
flinke sterke koppen koffie, long blacks, nemen een jus d´orange en gebakken eieren met
spek op toast. Best lekker en in elk geval stevig.
We rijden door tot bijna aan de grens met South Australia en besluiten bij een
supermarktje dat we wat verse broodjes, melk en kaas gaan halen voor de lunch. We
kunnen het niet laten om ook twee bakjes aardbeien mee te nemen. Stomme zet!! Nog

geen tien kilometer verder zien we borden staan waarop staat dat er absoluut geen fruit,
groente, honing en druiven de staatsgrens over mogen. Als we nog twijfelen of we dan niet
toch …. stoppen we toch netjes bij de afvalbakken als we een enorm lichtsignaleringsbord
zien met een pijl daarheen en flitsende teksten over hoge boetes. Daar gaan de aardbeien
en de eerder gekochte peertjes. Zónde!
Bij Bordertown zijn we dan in South Australia, de tweede van onze drie staten die we gaan
aandoen. Een stukje verder stoppen we, laden we de nieuwe stoelen uit en drinken een
colaatje met daarbij een stuk krentenkoek. Het smaakt ons prima en ondertussen
fotograferen we wat van die voorbijdenderende vrachtwagens. Na de stop stap ik voor het
eerst achter het stuur, ik heb het maar eens rustig aangekeken, dat linkse gedoe. Het is
even wennen, maar het valt me niet tegen. Alleen richting aangeven met je
ruitenwisserstokje, da´s best raar. Uiteindelijk rijd ik een goede vijftig kilometer, maar
voornamelijk rechtuit. Makkie :-)
Bij Tailem Bend verlaten we de Western Highway om een klein stukje Princess Highway te
nemen en vandaar uit gaan we over Fleurieu Highway naar onze eindbestemming
Middleton. Onze verrassing is groot als Truus Garmin ons vertelt dat we op de ferry
moeten. Huh, Kangaroo Island komt morgen toch pas? Wat blijkt: we gaan over een
kettingpontje bij de Murray River. Het is maar een klein ding, maar zelfs daar past zo´n
grote road train dus op. Eindelijk verandert het landschap. Geen eindeloze graanvelden
meer met hier en daar een boom en een koppel schapen, maar meer boerderijen met vee
en later ook druiven en veel wineries. In een klein dorpje stoppen we onder de bomen
voor een picknick. Lekkere zachte witte broodjes met sesamzaad, yummie, het brood is
hier lekker! Veel meer wat we gewend zijn in Nederland dan wat we kunnen kopen in
Spanje.
Zo rond vier uur in de middag komen we aan bij Middleton Cottage, de Bed & Breakfast
die we al lang geleden geboekt hebben. We worden gastvrij ontvangen door de blijkbaar
Franse eigenaar en het hele interieur vind ik wel leuk. Wat truttig, maar wel heel verzorgd
met veel toeters en bellen en kussentjes. Albert vind het maar niks, al dat zoete gedoe,
maar geniet wel in zijn eigen stoel van het buitenplaatsje tussen de bloeiende rozen. Ik ga
nog even naar de apotheek naast ons huisje voor spierpijnspray, want Albert´s
linkerschouder, altijd zijn zwakke kant, heeft het zwaar te verduren met dat andersom in
de auto zitten en sturen. Ik heb nog steeds een wat pijnlijke plek in mijn rug nog en zo
helpt de lamme de blinde. De B&B scoort behoorlijk minpunten als blijkt dat er amper
warm water uit de douche komt. Dat wordt lappen met een lapje. We gaan om zes uur
eten in de bejaardensoos (herstel: plaatselijke taverne) waar we bij het bestellen van een
Angus Steak aan de balie vrij gebruik kunnen maken van de salad bar. Het eten was er
voortreffelijk, ondanks de sfeer die ronduit oudbollig was. Het toetje is het lekkerst van
allemaal, lang geen breadpudding op, maar echt heerlijk!
En dan? Pijp weer totaal leeg en om acht uur liggen we al te ronken, het is zelfs nog licht
buiten!

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Staat je geluid wel aan????
Ik heb er genoeg van ik wil terug naar Spanje, dat onderste boven
gedoe ik kan er niet meer tegen. Heel lang en dan schrijf ik over
heeeeel lang loopt men mij al te vertellen dat Australië een tof land
is. Dat ik er zeker zou van gaan genieten van al dat moois maar en
nu komt het ik most uitkijke voor de vele kangaroos die hier vrij en
vrolijk rond lopen. Ons Peet die hier ook geweest is bevestigde dat,
met Albertje doe mij een plezier en kijk uit voor die springknijnen.
Als je er 1 voor je wagen ziet oversteken bedenk dan gelijk zijnes
maatje volgt hem. Dus de eerste mis de tweede zeker op de
motorkap.
Ikkus diervriendelijk als wat huurde gelijk een auto met een
kangaroo wegduw rek op de auto want tja je wilt geen vlekjes op de
motorkap op vakantie. En maar turen en super opletten op de
kamikaze springknijne die me van rechts of links wil snijden. Mootje
een extra onderbroek aangegeven voor het voorkomen van lekkage
die ze eventueel bij een boem zo kunnen laten lopen. Alle tassies en
losse onderdelen met gorillatape ( ducktape maar dan sterker)
vastgeplakt ja ik ben voorbereid op wat …….
We zijn nu al een paar dagen in onderstebovenland en nu komt het
ik heb nog geen 1 springknijn gezien ook niet op afstand, daar ben ik
behoorlijk pissig om. Op elk plaatje of foto van dit land komt er wel
zo´n knijn voor. Maar nee hoor knijnejager ikkus staat voor Jan met
die korte achternaam in zijn outbekkleertjes. Klaar voor het wild
van hier, het enigste wat ik zie is een paar wilde wieve die half bloot
hun hebbetjes en houdertjes laten dansen. Gelukkig hebben ze hier
nog een beetje zwaartekracht anders zouden de tetes voor hun
oogies hange. Trouwens mijnes Mootje heeft nog steeds last van
opspringerigheid. ze is nog een beetje van de leg en mot nog steeds
wenne. Geen gegil meer van angst door het links rijden en jawel wij
staan soms nog wel aan de verkeerde kant van de auto. Dan om
eerlijk te zijn voel je je een druifke, sta je met de deurkruk in je
klauwtjes blijkt alles te zijn verplaatst naar de andere kant. Zo ook
gisteravond na het eten, we komen terug bij de koets en al pratend
lopen we saampies verkeerd. Mootje blij dacht dat zij nooit er in zo
trappen of lachte ze om mij die dacht dat ikkus het wel door had.
Trouwens ikkus begin nu een bietje aan die koets te wenne. Kon toch
de eerste dagen zonder me kupke te stoote niet instappe. Ik leek die

vent wel die met kettingen en sloten in een bakkie gedaan werd.
Vanmorgen had ik het opeens door, eigenlijk stond Moe weer eens te
mauwe, stak me kupke en me linkerpoot tegelijk in en hopla oud
dook er zo in. Was er zelf verbaasd van dus in het dorp na het
brekkie knauwe weer geprobeerd. Ik heb het nu door en zonder
schade zo op het stoeltje ploffe, was ik in alle staate.
Ikkus heb trouwens Baas Frau een ultimatum gesteld mocht ik ook
op kangerooeiland ook geen springknijne zien ik rechtstreeks vanaf
het vasteland naar huis vlieg. Ben trouwens ook nog op zoek naar
een barbier die mijn kupke kan snoeie want mijnes haar groeit hier
als onkruid. Zal wel komen doordat alle het goeie naar benede zakt
en ikkus blijkt goed haar te hebbe.
Morgen hebbe we als jullie legge te meure op 1 oor een grote
verplaatsing van zo´n beetje vijfhonderd kilometer. Ikkus heb er zin
an heerlijk toere en kijke naar die grote bakken die voorbij komen of
me inhalen. Rijden tja das toch wel mijn grootste hobby en zelf
mijnes eega geniet dan met gepaste teuge. Doet haar oogies eens
dicht, snoept wat uit de pot en loekt wat op internet. Kortom wij
kome nog eens ergens.
En komme we de eerst knijn tege dan zulle we saampies spontaan
zinge et liedje van het Coktailtrio…….. (je hebt je geluid toch wel
aan???)

Klik: https://youtu.be/Xo0wgQJqluA
Kangaroe-eiland
Dit is het geluid van een haastige kangoeroe
Radeloos, redeloos, reddeloos
Want tijdens haar middagtukkie
Is zoonlief uit 's moeders buidel geslopen
Nieuwsgierig naar de wijde waereld
Nu gaat ze rond bij haar buurvrouw, en ze vraagt
Heije Henkie gezien, Sien
Heije Henkie gezien
Nee, maar misschien tante Stien, Mien
Heit die Henkie gezien
tralalala
gullie motte de garoetjes hebbe van gullie Mo en Meneer Kretiek on
vacancy

Met de veerboot tussen de grote jongens
5 november 2014

En natuurlijk zijn we dan op donderdagmorgen weer erg vroeg wakker, het wordt een
gewoonte. Hoe doorbreken we die jetlag?? Geen idee …. Maar in elk geval waren we blij

met het ontbijtje wat onze Fransoos gisterenavond al gebracht had en wat we zo uit de
koelkast konden trekken. Flesje jus, twee boterhammetjes per persoon om te toasten,
potje jam, boter en een yoghurtje. En dan ook nog een mooi mandje fruit. Keurig! We
rijden al om kwart over zeven weg en stoppen bij het eerstvolgende tankstation. Albert
rekent af, ik zeem de ramen van de auto en maak een foto van twee leuke honden achterop
een truck, zoals je hier zoveel ziet. Hij komt terug met twee bekers gloeiendhete sterke
koffie.

We rijden door een prachtig glooiend Engels aandoend landschap naar Cape Jervis waar
we tussen 9 en half 10 kunnen inchecken op de ferry naar Kangaroo Island. Onderweg
zien we dan eindelijk de eerste skippies. Geen kangoeroes maar wallabees, maar volgens
mij vinden we dat in Nederland gewoon kleine roetjes. Het gaat te snel voor een foto,
maar hier en daar ligt er ook nog een dood langs de weg, dus ze zijn er wel. Bij de boot zijn
we natuurlijk veel te vroeg, dus rijden we nog even naar het uitkijkpunt om foto´s te
maken. We zien de boot van 9 uur geladen worden en ondertussen komt de boot die wij
moeten hebben eraan. We kijken onze ogen uit als we zien dat er een paar vrachtwagens
vol met schapen af komen. Allemaal op hun laatste reis richting enkeltje slachthuis. De
trucks die ervoor staan zijn machtig mooi.
Ondertussen hebben wij binnen ingecheckt en komen we tot onze verbazing nog de
boardingpassen van Jack en Ina voor hun vlucht naar Nederland in maart tegen. Ha,
dubbel geprint of zo? Was neef er toch zomaar ff bij :-) Albert gaat terug naar de auto in rij
1 en ik loop de boot op. Ondertussen wordt het dek nog even schoongespoten, wie weet
hoeveel die schapen gepist hebben. Ik zie hoe Albert als een van de eerste de boot op kan,
waar ze alle gaatjes aan de zijkanten vullen met auto´s en ook hij mag draaien en wordt
dan keurig naar een gat aan de zijkant gestuurd. En dan begint het echte mooie werk. Al
die grote vrachtauto´s die meegaan moeten er achteruit op en meer dan 30 cm hebben ze
niet aan weerskanten. Machtig mooi om te zien! Het ruiken is wat minder, want de lege
schapenwagens zijn niet schoongemaakt en het stinkt behoorlijk. Een Zwitsers echtpaar

hoort me er een opmerking over maken en begint meteen een praatje. In het Duits, of dat
kan? Tuurlijk, naast Engels, Spaans en Nederlands spreken we dat ook nog wel een beetje.
Had ik even niet verwacht hier.

De boot brengt ons in 45 minuten naar de overkant, waar we verrukt kijken naar de
prachtige kust van het eiland, waarop ons huisje ook moet staan. We zijn nog te vroeg om
in te checken, dus rijden we een rondje over dit toch wel hele grote eiland en zien naast
nog meer dode beesten aan de kant van de weg ook nog levende kalkoen en natuurlijk
weer meer schapen. Maar het echte werk hier moet nog komen. We lunchen in het dorp en
rijden dan naar Seashells Penneshaw, het huis van wat we voor vier dagen hebben geboekt
bij Ian en Realene. Zij verwelkomen ons hartelijk en laten dan het verrassend complete
huis zien. Werkelijk alles is er: wasmachine, droger, vaatwasser, heel veel potten en
pannen, kruiden, koffie, thee, barbecue en drooglijnen. Het kan niet op en alles is erg
comfortabel. We installeren ons en gaan dan nog even snel naar de supermarkt voor wat
spullen voor het ontbijt morgen.

Avondeten is geregeld. Omdat Realene en Ian allebei een bedrag van onze credit card
lieten schrijven, de een het voorschot en de ander het volledige huurbedrag, krijgen we
nog 100 dollar van hen terug (het voorschot). Eigenlijk hadden we pas in oktober hoeven
betalen, maar dat was dus al in maart gebeurd en als goedmaker nodigden ze ons toen al
uit om te komen eten. Verse King George Wijting, door Ian gisteren vers gevangen en dat
blijkt best bijzonder te zijn, want het is een dure vis die steeds minder voorkomt hier. We
hebben er een erg gezellige en lekkere avond gehad.
ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Ik geef het op volgens mij is het een sprookje dat ooit verzonnen is
om de familie Kretiek rustig te houden als ze ooit naar Australië
zouden komen. Niks van die buidelkenijne echt niks nada nopes de
enigiste die ikkus gezien heb zijn van die slaapbuidelkenijne langs de
weg. O,ja in een flits toen we hier heenreden zag ik in mijnes
uitgeslaape oogies twee bultjes in het land. Gelukkig was mijn schat
er snel van overtuigd, wellicht omdat ik zo beeldend vertel, dat het
skippies waren. Kan ook een hoopje stenen geweest zijn hoor, maar
ja wat Frau geloofd mot je nooit verandere. Vooral niet als het later
tegen je gebruikt kan worden. En mijn stelregel is Frau heeft altijd
gelijk ook al verteld ze nonsens, je bent tenslotte op vakantie
niewaar.
Als je aan zo´n reis begint gaat er natuurlijk ook wat fout zo ook bij
de Kretiek familie die doorgaans alles tot in het gaatje heeft gepland.
Spontane acties worden dan ook gelijk gemaakt of gedaan. Tijdens
ons wijgaanopvakantie planningsdagen keken we op de reisadvieze
sites hoe een hotel, B&B, vakantiehuis er uit zou zien. Natuurlijk
staan er op die sites hoe groot de bedjes wel zoude zijn, afijn ze
meten hier waarschijnlijk met twee mate en valle de bedjes soms
smaller uit als dat ikkus zou hoope. En in zo´n klein bedje mot ik dan
steevast mijnes schoonheid effies over hares ruggie wrijve, vertelle
hoe lief ze is en dan ………….valle we in slaap. Tja et is niet altijd
vakantievreugd en lol op zo´n trippie hoor. Al mot ik wel zegge en
das eerlijk als we saame op pad zijn we aardig rustig tege elkaar
zijn ook als we verkeerd rijde.

Het is vakantie en de eerste week zijn we zonder echtscheiding door
gekomen dankzij natuurlijk mijnes toegeefelijkheid of het
domhoudesysteem van ikkus. Heb zelfs het stuur effekens aan Frau
gegeven uiteraard om te verbloeme dat ikkus voor de zoveelste keer
aan de verkeerde kant wilde instappe. Dat engelsrijde heb ik aardig
onder de knie al mot ik patsboem, ja Frau, tuurlijk Frau eerlijk zijn
dat ook ikkus het er erug moeilijk mee had. Het rijden op een rechte
weg gaat super maar dan bij het opdraaie van een tankstation gaat
mijnes natuurlijke ik weer in inwerking en sta je gelijk als een
balletje gehakt met mosterd te draaie van nou weet ik het effe niet
meer. Vooral het zoeke naar de dieselpomp vergt een hoop denkwerk
want die dinge zitte hier op plaatse waar je ze niet verwacht. Maar
na een extra rondje van de zaak kenne we ons tankie vulle en echt
waar zonder onze liefde op het spel te zette kenne we weer verder. In
stadjes en bij het wegrijde van bijvoorbeeld een parkeerplaats, lijk ik
meerdere keere op Stevie Wonder dan op Albertje Kretiek met bril.
Allememagies wat voel je je dan een aapie zeg.

Wat kan er nog meer fout gaan bij die twee zit je nou te denke achter
dat ruitje, eerlijk is eerlijk bijna niks. Alhoewel ikkus heb nog wel een
puntje van kretiek, in Middleton hebbe we geslaape in een B&B en
zoals vele van jullie weete ben ikkus geen fan van slaape bij mense
thuis. Maar ondanks dat ikkus dit durf te schrijfe, want enkele van
onze vriende hebbe een B&B en zulle mij hierop heus wel aanspreeke
schrijf ikkus het toch, lekker puh. Deze B&B liep over van de
truttigheid overal kant en prullekes waar een echte vent zoals ikkus
de kriebels van krijg. Ja, zegt Frau overal is aan gedacht en voelde
zich Sisi. Allememagies wat een troep kan een mens uitstalle voor 1
nachie slaape en op alles was een brieffie geplakt hoe het werkte of
hoe het most gebruikt worde. Toen we terug kwame uit de
bejaardesoos na een trouwens super lekker happie, je verwacht et
niet, wilde Moe een douchie pakke. En daar was geen brieffie

opgehange dat het water niet warm zou worde. En mijnes eega en
koud water op haar kont is geen happy end laten we mar schrijve.
Toen mopperde ze wel en beloofde me plechtig en trouw ze voortaan
geen truttebollekamertjes meer zou boeke.
Vandaag gaan we een toertje maake over dezes eiland en hoope wat
wild dat gewoon op hun pootjes staat op beeldmateriaal vast te
legge. Kijk bij Frau effekens waneer ze foto´s plaats want
gisteravond ging het hier mis. Volgens onze gastheer trokke wij alle
kracht uit de internet verbindingen van zijnes buurt. Tja de
Kretiekies hebbe heel wat datavretend spul bij zich en tja et mot ook
gebruikt worde toch.
Zo ook blijkt skype met beeld behoorlijk wat data te vreete, maar
wat wil je als onze kleinzoon Jordy zijn jaarverplaatsing viert. Als
Opa en Oma wil je toch effe et gezichie zien met het geluk dat ook zijn
zus lief ook nog effekens plaatsneemt in beeld en in haar eigenste
taal met Oma overlegt waarom haarkamme zo belangrijk is voor
dames. Jordy netjes aangekleed om op school zijn traktatie te
brengen was Macy nog onopgemaakt in beeld. Als een ontplofte
marmot als haardracht nam ze het nog niet zo nauw.Dit zijn leuke
dinge voor een menske zoals ikkus. Ik mot nou stoppe want mijnes
ontbijtje staat klaar en na een warme douche kenne we zo op pad.

Helemaal in mijn Kangoeroe-elementje
6 november 2014

!
Ik ben hier echt helemaal in mijn element, op Kangaroo Island. En niet alleen omdat we
vandaag echt wel wat ´roes´ hebben gezien, maar gewoon omdat het me best bevalt, dat
hele reizen zo door Australië. (Dit schreef ik net voor mijn dipje, waarover later!)

Allereerst de ruimte, enorm, gigantisch en soms wat te veel van het goede, als we denken
iets ´wel even´ te gaan bekijken. Maar toch, mijlenvol natuur en niemand om je heen, je
moet ervan houden, maar wij kunnen het allebei heel erg waarderen. Ook zoiets ja, als ik
mezelf mijlen zie schrijven, ze rekenen hier gewoon in kilometers en ik betrap mezelf erop
dat ik vaak denk in mijlen en uitdrukkingen met mijlen. Dat zit er toch blijkbaar wel
ingebakken na die acht reizen door Amerika.
Het grappige is dat dingen hier weer nieuw zijn. Ik schreef eens een blog met de titel ´De
verbazing voorbij´, toen wij voor de zoveelste keer met de camper door Amerika trokken
en anderen die bij ons waren zich nog verbaasden over dingen die wij niet eens meer
zagen. Hier verbazen wij ons weer over andere gewoontes en praktische zaken. Zo kan je
hier de stekker in het stopcontact steken, maar je moet om dat ook werkend te krijgen
altijd het knopje boven het stopcontact ook nog aanzetten. Grappig vind ik zoiets! Dat op
het toilet de knop voor het doorspoelen na de grote beurt rechts zit, terwijl die bij ons
altijd links ziet. En dat, wat we al eerder zeiden, je bijna overal eerst drinken uit de koeling
haalt, dan je eten bestelt en afrekent en dan pas gaat eten. En zo zijn er zoveel dingen toch
anders dan we gewend waren, dat je je echt in een ander land voelt. Maar dat je je dan
weer overal in het Engels kan redden is wel weer prettig.
Hier op het eiland merk je amper dat er toeristen zijn, zo groot is het. Je ziet het aan de
huurcampers, de grappig beschilderde busjes van de jongelui die hier rondtrekken en de
altijd toch wel ergens aanwezige Japanners. Maar op dit eiland wonen maar 4800 mensen
en in oppervlakte is het ongeveer 1/8 deel van heel Nederland. Ter vergelijk: stel je
Nederland voor met zo´n 38.000 inwoners. Wat een ruimte zou je dan hebben! Nou, dat
hebben ze hier. Overal!
Zelfs wij hebben veel ruimte, een heel huis voor onszelf. En dan komen we op een ander
punt. Want mijn grootste angst voor deze reis was dat ik me niet prettig zou voelen zonder
camper. De camper voelde altijd als mijn huisje, mijn eigen ding, waar ik lekker alles in
kasten kon proppen en niet uit de koffer hoefde leven. En dat toilet aan boord natuurlijk.
Maar hoe lekker vind ik het nu, steeds weer een ander plekje ontdekken, alle kleding vrij
aardig georganiseerd in de grote tas en mee naar binnen waar we langer dan twee nachten
zijn en anders gewoon een klein koffertje maken met wat er nodig is. Laptop, camera´s,
iPads en iPhones gaan altijd mee, net als de tas met de toilettassen en wat ondergoed en
verder kan je alles uit de auto pakken wat je nodig hebt, want die staat gewoon voor de
deur. Misschien straks niet in Adelaide en Sydney, waar we weer in echte hotels zitten,
maar dat komt vast ook goed. Hier heb ik gewoon een hele goed uitgeruste keuken, staat
de kip in oven, heb ik vanmorgen pancakes gebakken en ook alle kleding is weer schoon in
de tas. Lekker trutten in ons eigen huis. O ja, toilet onderweg nog niet gemist, want overal
zijn openbare toiletten, al heb ik onderweg wel al twee keer op het dorpeltje van de auto
tussen twee deuren gehangen hoor (ha, eerlijk duurt het langst).
Toch maar even vertellen wat we gedaan hebben hier. Gisteren gingen we eerst naar het
visitor center hier in het dorp om een kaart van het eiland te halen en te vragen wat we

niet mogen missen. Naast de kaart kregen we ook goed advies van een in Nederland
geboren jongedame, die we een souveniertje gaven als bedankje. Op naar Kingscote,
omdat dat stadje het centrum van het eiland moet vormen. Nou, veel was er niet aan
hoor ... maar Albert heeft wel twee nieuwe t-shirts gescoord. Van daar naar Flinders Chase
National Park blijkt maar liefst dik 100 kilometer ... dit eiland is veel groter dan we
hadden ingeschat. We rijden de lange weg dwars over het eiland en op stukken is dat best
heel saai, geven we eerlijk toe. En maar zoeken naar die kangaroe. Never nooit niet hè?
Enfin, aangekomen bij het bezoekerscentrum van het eiland zien we buiten al een koala in
de boom hangen, dus iets hebben we al weer gezien. We nemen er een smakelijke
hamburger in het café, waar het best gezellig is.
Dan op naar de punt van het eiland naar Cap de Coedic, waar we via een lange boardwalk
die behoorlijk steil naar beneden loopt uiteindelijk uitkomen bij Admiral´s Arch. We
vermaken ons geweldig daar. Overal liggen, spelen, duiken, zonnen en rollen New Zealand
seals, zeehonden die hier met hun hele kolonie zijn neergestreken. Zo leuk om te zien! Bij
ons in Penneshaw zijn ze er minder blij mee, want juist deze dieren hebben de pinguïns
verjaagd die hier jarenlang elke avond het strand opkwamen. Jammer, want dat hadden
we graag gezien en het is recht bij ons voor de deur. Het Penguincentrum hier is dan ook
officieel gesloten.
Onze volgende stop is Weir Cove´s Store House, waar vroeger de schepen boodschappen
brachten voor de vuurtorenwachter, totdat er een veerbootverbinding met het vasteland
kwam. De vuurtoren vormt een markant punt in het landschap, maar we zijn vooral
verrast door de mooie blauwe baai waar een rode boot ligt. Prachtig! Bij Remarkable Rock
draaien we om als we een bus toeristen voor ons zien. Het is inmiddels 34 graden
geworden en er staat zo´n harde wind, dat je bijna gezandstraald wordt. We geloven het
wel.
En dan begint de lange weg terug naar Penneshaw. We rijden weer tussen de eindeloze
rijen groene struiken en lage bomen, tot we ineens in een weiland een paar kangoeroes
zien. We besluiten nog een stuk binnendoor te gaan over de achterwegen, maar weer
levert dit wel prachtige plaatjes op, maar geen roes. Als we zo rond zes uur terug zijn in
Pennenhaw is de pijp helemaal leeg. We hebben dik 350 kilometer gereden vandaag en
besluiten het morgen maar eens wat rustiger aan te doen.
En zo begon vandaag de dag rustig met lekkere pancakes, beetje tutten en boodschappen
doen in het dorp (want morgenavond krijgen we Ian en Realene te eten). Ik klets via
Messenger een tijdje met mijn vriendinnetje Elisabeth in Macisvenda, die zorgt voor huis,
haard en de post. Leuk, de trouwkaart van Karly en Johnny is er. Zij trouwens op
oudjaarsdag in Chowchilla. O my ... nee, we gaan echt niet.
Tegen 12 uur besluiten we toch een stukje te gaan rijden, maar wel op ons eigen stuk van
het eiland. We rijden naar Cape Willoughby en dan eindelijk zien we onderweg een
kangoeroe vrolijk weghupsen. Te laat voor een foto, maar even verder worden we beloond

met een stelletje wat heel rustig blijft zitten en blijkbaar ons net zo interessant vindt als
wij hen. We maken foto´s vanuit de auto en helemaal scherp zijn ze niet, maar we durven
hun rust niet te verstoren met het risico dat ze weghupsen, want die andere ging heel snel
heel ver weg!
Als we bij de vuurtoren aankomen, zien we tot onze verrassing een café. We leggen aan en
in een adembenemend mooie omgeving genieten we van brochettes met tomaat en feta en
de andere met bacon en champignons. Ik bezwijk nog voor een toetje van appel en
rabarber wat ik mijn buurvrouw zie eten. Zo gezellig, allemaal locals die elkaar blijkbaar
hier treffen. We genieten weer volop. Als we terugrijden zien we al snel nog een luie
kangoeroe, die zich geduldig laat fotograferen. Dag kan niet meer stuk!
Ondertussen zijn we een paar uur verder. Albert vermaakt zich met TV-series die nog van
voor mijn tijd zijn. Zelfs Bonanza en Get Smart wordt hier nog uitgezonden. Valt me echt
mee dat internet niet via rooksignalen gaat :-) Weet je wat? Ik ga kijken of ik nog wat foto
´s door de pijplijn kan duwen!
O ja, en toen kreeg ik dat dipje. De kip was niet droog genoeg, dus moest terug in de oven,
terwijl het knoflookbrood al klaar was. Er zijn maar twee theedoeken, geen afwaskwastje
en geen haakjes om dingen op te hangen en ik kan geen vleesvork vinden. Kleine
ergernissen worden groot verdriet en ineens heimwee als je dan ook nog je hand
verbrandt aan een ovenrek. Boos, verdrietig en een loopneus. En nog steeds elke dag
pijnstillers voor dat rotplekje in mijn rug wat maar blijft opspelen.
Gelukkig heeft Albert die k*toven schoongemaakt, zitten de handdoeken en theedoeken in
de wasmachine, doet mijn hand geen pijn meer en moet ik met die rug maar even blijven
aantobben. Zo weer een pilletje erin. Dipje weer over, heimwee ook. Het is niet allemaal
rozengeur en maneschijn, zo´n vakantie, maar dat is het thuis ook niet altijd :-)
ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Natuurlijk moste we een toertje maake over et eilandje waar
zogenaamd de skippies zij aan zij door het landschap hupse. Albertje
zijn raampie op et kupke gepoetst en zelf de raampie van onze koets
bugfree gemaakt. Om zo beslagen op het ijs te komme, stoel in de
rexlaxe stand gezet en zo gingen Pa en Moe naar de kenijne toe. En
ja hoor daar waren ze om elke bocht lag er 1 naast de weg te
wachten op het fotomoment. Geen beweging meer in te krijge en
spontaan maakte we saampies de afspraak om van deze geen
plaatjes te schiete. Want wij waare bang voor alle oooccchhss,
aaccchhss, en zielig uitroepe van gullie. Dus ge weet et nou als het te
erug wordt wij netjes blijfe.
Na een pleurus eind gereden te hebbe zaage we alleen maar
grondbeessies ligge die als voer voor de Kraaien waren. Die Kraaien
komen er hier ook weer goed af en zitten graag aan tafel.Voor

degene die de echte Kraaien kenne weete dat ikkus gelijk heb, gezien
de plaatjes die ze steevast plaatsen op hun smoeleboek. Afijn zo nu
en dan toch wat lifestock (dieren voor de taalloze) aan de kant van
de weg dat wel op zijnes of haares eigenste pootjes staat. Een paar
vrolijk gekleurde mamagaaie schiete de lucht in als wij langskoome.
Prachtige kleure hebbie die gaaie zeg, heel wat anders dan de witte
grote kakematoes. Dan is wit ook echt wit zou men bij de Sunligt
(zeepfabriek in Vlaardingen) zegge. Op een paar langzaam
waggelende ganze na was die alles tot aan de betaalhokkies van et
parkje waar we een rondje zoude maake. Daar hing zowaar een
bolbeertje in de boom te geniete van zijn blaadjes.
Allememagies wat een eind rije om op et eind te komme zeg, zo´n
slingeraapiesweg met links en rechts dichte begroeiing. Maar
daarover mag ikkus nie schrijve zeg Mo want anders verknal ik et
echte verhaal…..noemt et toch lekker sensuur grrrrr. Op de
terugrijstuk buite et park zaage we opeens wel kenijne loope en
smikkelde van een vers stukkie gras. Nee beste meekijkpiepels we
hebben jammer genoeg geen plaatjes hiervan omdat ikkus er niet

mocht stoppe volges de spelregels hier ter plaatse. Dus straks of
morge meer denk is zo maar effekens tusse door.
Maar met pijn aan me voete ken ik gullie we meedele dat ondanks
alle niet gemaakte plaatjes ikkus behoorlijk ongestrest geniet van et
same zijn, onze vakantie en onze huurkoets. Allememagies wat een
stoere bak is het en echt een karretje voor de Kretiek familie hier ter
plaatse. Stiekum kijkt ikkus elke dag naar de info die wij krijge op de
telpagina van deze knappe en lieve blog. Gullie maake er echt werk
van om elke dag de stand te verbetere en zelfs de reakties zijn gaaf
en verwarmend. Al hoewel ikkus ook berichtte krijg dat mijnes
geschrijf moeilijk te leeze is maar ge mot dan maar bedenke ikkus

bedoel et goed. Soms zegt er welis iemand dat men hardop praatend
mot leeze.
Garoetjes en tot de volgende omwenteling van deze aardkloot
van gullie eigenste Albertje Kretiek Himself uut skippieland.

Een rustig dagje op Kangaroo Island
7 november 2014

Albert is helemaal gelukkig. Twee ochtenden op rij staat hij oog in oog met een paar
kangaroes. Gisteren waren het er twee, vanmorgen zelfs drie, gewoon hier achterin de
tuin. Natuurlijk lig ik bij dat soort gelegenheden nog op één oor, maar vanmorgen was hij
slim genoeg om de camera mee te nemen, zodat hij ook nog bewijs had. Lang lig ik dan
niet meer, want hij komt het direct enthousiast vertellen.
We gaan vandaag afscheid nemen van dit mooie plekje op Kangaroo Island. Wat hebben
we het heerlijk gehad hier. Lekker je eigen comfortabele huis op een plekje wat nog veel
rustiger is dan bij ons in Spanje. Het enige wat je hier ziet, is de zee, wat vogels en af en
toe een roe, dus. En de veerboten die continue heen en weer varen vanaf het vasteland.
Eigenaren Raelene en Ian waren drie dagen naar Adelaide voor de verjaardag van een
kleindochter en die kwamen gisterenavond pas terug. Wij hebben gisteren een rustdag
ingebouwd, gewoon lekker wat gerommeld in huis, wasje gedraaid, paar boodschapjes
gehaald in het dorp en een boek gelezen.
Dat was trouwens wel even leuk, in het dorp. De supermarkt verkoopt hier geen alcohol,
dus togen we naar de plaatselijke bottle shop voor een fles wijn voor het avondeten. Ik
vroeg de man advies voor een goede plaatselijke fles wijn en legde uit dat we onze hosts te
eten kregen. Hij wist meteen welk wijn Ian kon waarderen en zo namen we voor de
zekerheid ook nog maar een flesje wit. Tja, 45 dollar voor twee flesjes wijn, da´s erg
onSpaans duur, maar vooruit. Ik betaal de man, sta nog te husselen met wat euro´s die
nog steeds in mijn portemonnee zitten en hij vertelde Engels te zijn, maar nog nooit een
euro gezien te hebben. Ik laat hem dus wat munten zien, waar hij heel enthousiast over is.
Ik schuif hem een euro toe en zeg dat hij die mag houden. Ik geef hem ook nog wat leuke
Nederlandse souveniertjes. De man reageert helemaal over de top enthousiast, dolblij. Hij
gaat de euro aan zijn zoon laten zien en geeft mij een leuk aapje en Albert een rode pet.
Spontaan gezellig, mensen zijn hier echt zo gemeend vriendelijk. No worries, mate!
Na een lekkere douche waren we klaar voor onze gasten. Albert had zijn beroemde
Albertjes kipfilet gemaakt, al was het even improviseren zonder ketjap en daarbij

gebakken aardappeltjes en ik zorgde voor de salade. Voor het dessert hadden we weinig
werk, want Raelene bracht de trifle mee die we eerder al aten. Moest nog op. Ik ben er niet
kapot van, maar vooruit, zij vinden het erg lekker blijkbaar. Het was in elk geval gezellig,
ze zijn erg spraakzaam en aardig en het is leuk om met locals te praten over het leven hier
(en bij ons).
En nu? Ontbijtje maken, inpakken en wegwezen straks. We hebben gereserveerd voor de
boot van half elf en gaan richting Adelaide. Hit the frog and toad, mate!

Hoofdstuk 4

Adelaide
Het werkpaard is door zijn hoeven gezakt
8 november 2014

En daar ging het dus fout gisteren, of eigenlijk zaterdagmiddag al na ons bezoek aan de
vuurtoren en de lekkere lunch daar. Een van de redenen voor onze rustdag gisteren was
dat de Challenger stuurde als een oude muilezel. Conclusie: de stuurbekrachting heeft het
begeven. Eigenlijk was hij al de hele weg niet echt soepel en haperde hij wat in scherpe
bochten naar links. Weer kwam Alberts voorgevoel uit, want hij zei in Melbourne al dat hij
het gevoel had dat we niet de hele reis met deze auto zouden rijden.
Maar ja, wat doe je dan? Je zit op een eiland waar geen vestiging van Europcar zit en de
boot is gereserveerd voor maandag en het huis is eigenlijk wel heel lekker. Dus deden we
lekker niks, behalve een boodschapje in het dorp en zaten we onze tijd gewoon uit. Totaal
geen spijt van, want onze lijven waren best eens toe aan een dagje niks. Bovendien waren
we blij met het overleg met Ian en Realene, want wij vonden nog dat we het werkpaard
schoongewassen terug moesten brengen, om discussie over het rijden van unsealed
(onverharde) wegen te voorkomen. Want Europcar zegt dat je dat speciaal moet
verzekeren, terwijl Autoeurope ons zwart op wit gaf dat we het wel mogen. Maar wat heb
je aan het gedoe?
Niks doen, niet bellen, niet wassen, zegt Ian. Gewoon naar het vliegveld in Adelaide rijden
en zeggen dat het ding kapot is. Gebeurd toen je van de ferry afreed en als ze wat zeggen
over het rode stof, dan zeg je dat het nou eenmaal heeft geregend. Klaar. En zo gingen we
met het bakbeest op de boot, kreeg Albert een plekje met weinig stuurwerk van de
dekbemanning daar na uitleg en stuurde hij met spierpijn in de armen het ding naar
Adelaide.

Ken je ons? Als ze nou dit zeggen … als ze nou dat doen … als ze nou een kleinere auto
willen meegeven … als er nou geen automaat staat …. al duurt het twee dagen, dan nemen
we wel zolang wat anders mee …. als, als, als. Als mijn tante klootjes had, was het mijn
oom, zegt mijn lief dan, maar hij doet net zoveel ´als´ als ik. En ik denk dan aan pa, die
altijd zei dat een mens het meeste lijdt aan hetgene dat hij vreest. En zo was het vandaag
ook. Terwijl ik bij Europcar het kantoor binnenloop, is de jongen die buiten klanten
opvangt al aan de praat met Albert. En allebei krijgen we hetzelfde te horen, zonder
vragen of opmerkingen: daar gaan we even een andere auto voor regelen. Even bellen,
kunnen jullie even een FFAR (grootste SUV) sturen? Wel even wassen graag.
En zo wachten we een kwartiertje en krijgen we een blinkend schone Mitsubishi Pajero.
Eigenlijk waren we al teleurgesteld dat we die in Melbourne niet meekregen en het
werkpaard was prima, maar miste best wat luxe en was ook zeker niet schoon. Dus even
het paard afgetankt, spullen overgeladen, meisjes op kantoor een leuk souveniertje
gegeven en daar gingen we met het volbloedje. Hij heeft minder kilometers op de tellen, is
wat hoger en breder, dus we zitten ruimer en hebben meer uitzicht naar buiten en heel
belangrijk: deze heeft een brede armsteun voor Alberts pijnlijke linkerarm. Wij zijn er heel
blij mee!
Om het te vieren mocht ik na aankomst bij het mooie The Lakes Resort in West Lakes
naar de kapper in het winkelcentrum aan de overkant. Ik kreeg een mooi nieuw kleurtje
en het werd een stuk korter. Ook Albert werd geschoren en gepamperd en het was
bovendien erg gezellig, want kletsen kunnen die Aussies wel. Inmiddels is het bijna half
zeven. Albert relaxt even op het grote bed en kijkt naar M*A*S*H (ha, herhaling nummer
80, vast niet vermoeiend dus) en we gaan ook eens kijken of het restaurant hier de moeite
waard is. Stay tuned!

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Verdikkeme ik ben helemaal van de kippeleg en gooi mijnes
handdoek in de ring. Ikkus weet het niet meer het gaat namelijk zo
goed met ons. Ja hoor, alles en dan ook alles loopt op dit moment
hier in onderstebovenland op rolletjes. Dat ´no worries mate´´
nemen is dan ook letterlijk en figuurlijk, je komt hier aan
vriendelijkheid niets te kort. Je praat weleens met gentepiepels over
het land en dan kan je je niet voorstellen in dezes tijde dat het ook
waar is.
Heb ik dan niets meer te mauwe zit je nu te bedenken terwijl ikkus
mijnes uiterste best doet om netjes te schrijve. Ja wel hoor, dat
skippie eiland was veel te groot wat een kilometers most je daar
afleggen om te kunne geniete. Bij aankomst met de boot op et eiland

werd ik overstelp door daar heb je ze gevoelens. Zat echt te bedenken
dat ……….ja ik weet dat heb ik al eens beschreve en val in
herhalingen. Maar lieve kijkbuisvrienden elke periode moet op een
gepaste manier afgesloten worden dus voor nu ………..afgesloten.

Nou heb ik nog een gaatje gevonde om ter schrijve over mijn super
ontmoeting tijdens mijnes ochtendsafarie met de drie skippies en een
wallabi. Zachtjes sloop ik achter het huurhuis door de bossage en
tilde netjes zonder takgekraak de voetjes op. Bij de negende boom
draaide ik me om en hoorde wat geritsel. En daar stond ik oog aan
oog met de meest gevaarlijke dier van het eiland, ik schrok zo hevig
dat ik mijn fotogeweer bijkans liet pletteren. Toch herpakte ik mezelf
en wilde schiette, gelukkig ben ikkus wat traag en voor dat ik het
wist staan drie van die in het wild levende monsters tegenover mij.
Bibberend van de koude wind langs mijn blote benen klikte ik af en
had mijn fotoshoot waar ik zo lang op had gewacht.
Zij holden weg weer terug de vrije natuur in en ikkus rende naar
binnen hijgend als een hert schudde ik met veel moeite mijnes eega
wakker. Dat duurde effekens want als Mootje slaapt dan slaapt ze
ook en een zaagmachine zet je ook niet zomaar uit. Met horten en
stoten vertelde ikkus het verhaal en leverde bewijs met de foto´s. Het
boze oog stapte uit bed keek door de achterdeur en zei heel beleerd,
ik zie ze niet. Dus de SD kaart in de lapdoos gepropt en daar
kwamen ze te voorschijn… deze is wazig, deze moet je iets meer naar
links nemen, deze gaat, en deze kan ik nog wel bewerken. Grrr heb je
eindelijk een paar beessies op de plaat geschoten terwijl ik mijnes
leven op het spel zette. En dan mot je ook nog de juiste dingen doen
terwijl ikkus stond te bibberen van opwinding.

Ook heb ikkus zwaar werk gehad aan het terugrijden van onze koets
omdat de powersteering was uitgevalle. Bij elke bocht en je krijgt er
heel wat naar hier trok ik me het appelazereus aan het stuurwiel. En
nou hoor ik de wijze manne en vrouwe al denke waarom stopte je
dan niet en belde je de wegenwacht niet. Kijk beste piepels Albertje
had geen zin om een daagie langs de weg te staan en op een
sleepauto te wachtte die ons dan waarschijnlijk ook naar het
vliegveld had gebracht. Dus de sterke armpie aan het werk gezet
nadat ik natuurlijk eerst gekeken had of de wiele nog wel vast zaten
en geen zichtbare defecte zichtbaar waren. Maar wat een service
daar op dat pleenstation zeg, wat een lieve mensen lopen op deze
zijde van de aardkloot. Europe Car, sjapoo bedankt voor de snelle
service en auto waar mijnes Mo ook lekker in zit. Puntje van Kretiek
er zit geen skippiedouwrek op dus die beesten hebben nu alle kans er
goed eraf te komen.
Beste piepels ik ga me aankleede voor een daagie naar de stad om de
kerstversieringen in korte broek te bewondere,
Tot schrijves,
Garoetjes van Gullie Albertje Kretiek Himself

Een heerlijke dag in een gezellige stad
9 november 2014

!
Tjonge, erg onder de indruk van ons 4G internet via de MIFI-router, dat wil ik toch wel
even kwijt. Op Kangaroo Island was het internet bij het huis verschrikkelijk langzaam en
hier in dit hotel moeten we ons scheel betalen voor WIFI. Omdat we dit soort verhalen al
eerder hadden gelezen en gehoord over Australië, besloten we al een tijd geleden zelf een

MIFI-router te kopen. En het werkt, als een zonnetje! Net even in een paar minuten tijd
43 foto´s geupload en voor 30 dollar doen we al heel lang met deze kaart. Grote voordeel
is dat de router mee in de tas gaat en we dus de hele dag overal internet hebben. Helemaal
top!
Dat internet is trouwens het enige nadeel van dit hotel. We hebben een fantastisch bed,
lekkere badkamer (behalve dan een handdouche, wat is dat toch hier, dat
vrouwonvriendelijke gedoe!) en super mooi uitzicht. Gisterenavond hebben we gegeten in
het Crusoe-restaurant, wat hier echt al veel awards heeft gewonnen. Fine dining, daar
waren we eens aan toe :-) Heerijke voorgerechten van geitenkaas en hamkroketjes en als
hoofdgerechten rib-eye voor Albert en een lekkere tournedos voor mij. De toetjes waren
werkelijk om je oren van te laten krullen, zo lekker! Vanavond gaan we hier beneden in de
bistro eten, gewoon één deurtje verder, wat eenvoudiger, maar vast ook smakelijk. Ook
het ontbijtbuffet was zeer de moeite waard.
Albert was natuurlijk weer eerst wakker, nu niet van een kangoeroe, maar van een vreemd
geluid. Wat blijkt? Dat water hier beneden is de trainingsbaan voor de boten, je weet wel,
van die lange smalle dingen met 1, 2, 4 of 8 man erin die loeihard gaan. Ik zat al vroeg met
een kop koffie op het balkon te genieten van al die voorbij varende dingen. Niet zomaar
een paar, nee echt tientallen en nu zijn ze weer volop bezig. Het clubhuis zit hier een
stukje vandaan, we kunnen het in de verte zien liggen.

Zo rond een uur of tien zijn we de stad ingegaan. Met de auto naar Central Market, waar
we boven konden parkeren. De markt was leuk, maar voor ons niet echt bijzonder, in
Spanje zijn dit soort markten vrij algemeen. Leuker was het om de stad in te wandelen en
uiteindelijk na een terrasje met koffie terecht te komen op Rumble Mall. Dat is dé
winkelstraat van Adelaide en wat was het er gezellig! Veel straatmuzikanten, artiesten, een
heerlijke ruime straat, mooie winkels en een gezellige sfeer. Ik scoorde ook nog zomaar
eens drie heerlijke zomerjurken bij My Size en bij Myers vond Albert drie nieuwe t-shirts.
We aten yiros (soort kebab-gyros) in het food court bij David Jones en wandelden toen
een behoorlijk eind weer terug naar de auto. Verwend als we zijn door de geweldige Bass

Pro Shops in Amerika, besloten we terug te rijden naar Ray´s Outdoor, waar we gisteren
langs kwamen. Zo´n 15 kilometer eigenlijk voor jan-met-de-korte-achternaam gereden,
want er was werkelijk niks aan. Maar anderzijds: het was een erg leuke rit, want Adelaide
is echt een hele coole relaxte stad, waar alles op z´n gemakkie gaat en waar je je ogen
uitkijkt naar de leuke huizen en winkels. En Albert zat zowaar hardop mee te zingen met
Vangelis via de Bleutooth van zijn iPhone op het muziekgebeuren in de auto. Hij is
helemaal blij met de Pajero en geniet van het toeren hier.
Nu hij zijn springkenijne heeft gezien, kreeg ik mijn zo langverlangde ijsje. We reden terug
via Glenelg (druk, druk, druk) en het veel knussere Henley Beach, waar we stopten bij een
pleintje aan de pier én bij de ijssalon die Albert al eerder gespot had. Heerlijk, citroen- en
sinaasappelijs, superlekker. En zo stonden we rond een uur of vijf weer bij ons hotel na
een gezellige dag in een erg leuke stad.

Hoofdstuk 5

Flinders Ranges
Port Augusta en op weg naar de Flinders
11 en 12 november 2014

That was a long way to go, into the outback with Big Al. Tjonge, was ik gisterenavond echt
te moe voor een blogje, vanavond wil ik wel, maar zitten we met wat internetzwakte. Er is
hier blijkbaar wel internet, maar ten eerste betaal je er een dollar per 10 minuten voor en
ten tweede waarschuwen ze dat het via de sateliet moet komen en dus ook nog erg traag
kan zijn. Maar niet getreurd, zouist zagen we dat er een jongeman op het terras van
restaurant The Woolshed hier aan de overkant bij ons met zijn MIFI-router online was en
ik zag 4 bolletjes Telstra-ontvangst op mijn telefoon. Gaan wij dus morgen ook proberen!
Het is inmiddels acht uur ´s avonds en ik gok dat het nog zo´n 36 graden is. Het kan hier
goed heet worden en dan is het nog maar voorjaar. De zomer begint pas eind van de
maand en rond de kerst kan het hier dik boven de 45 graden worden. Maar gek genoeg
hebben we vandaag weinig last gehad van de warmte, het is natuurlijk ook ultradroog en
daarom goed te harden.
Maar laat ik eens terug gaan waar ik gebleven was. Jullie hadden vast van Albert al
begrepen dat ik even gillend gek dreigde te worden van de tuthola-typtjes in de bistro van
ons overigens perfecte hotel in West Lakes? Ja, dus en ik hou niet van in de rij staan om te
eten, dus hebben we ons weer verwend met een prima diner bij Crusoe´s aan de andere

kant van het raam. Amazing views over the lake, met een zonsondergang om van te
kwijlen, maar weinig gelegenheid om te fotograferen als je niet bij de andere gasten over
de tafel wilde gaan hangen. Jammer, was de moeite waard.
Gisterenochtend na het ontbijtbuffet reden we op het gemakje weg van Adelaide, er was
tenslotte geen haast. Wat een Albert-paradijs, dat eerste stuk. Allemaal grote trucks, veel
transportbedrijven en aanverwanten aan de kant van de weg en denderende road trains
naast en voor ons. Hoe verder we van de stad vandaan gingen, hoe kaler het landschap
werd en hoe minder verkeer er kwam. Ik heb van mijn leven nog niet zoveel graan gezien!
Goudgele halmen, wuivend graan, veel balen stro en natuurlijk moest ik denken aan Peet,
die in West-Australië zes weken heeft gewerkt in die business als tractorchauffeur. Chaser
bin driver, nou snap ik wat zo´n ding is.
Dik 300 kilometer graan, zoutvlaktes, koeien, schapen en de highway brachten ons
uiteindelijk in Port Augusta bij Oasis Majestic Apartments. Eerst hebben we nog gezocht
naar hoeden, want Michelle, waar we morgen mee gaan toeren, zei ons een hoed, water en
natuurlijk een camera mee te brengen. Albert slaagde snel voor een cowboyhoed, ik niet
zo, dus kocht ik later een gewone goedkope dameshoed van katoen bij de Big W. Anyway,
ons appartementje voor deze nacht was uit de kunst. Superschoon, comfortabel en
werkelijk van alle gemakken voorzien. Ik draaide in ons eigen huisje twee wassen, zo
handig. Hoewel het al wat laat was, konden we toch nog in het dorp terecht voor een
kleine lunch.
Na een korte wandeling bij 42 graden celcius, besloten we het even voor gezien te houden.
We raadpleegden later het grote boek met adviezen voor het diner en kwamen zo terug in
Cena in the Chapel in het Flinders Hotel. Wat een vervallen grandeur :-) Het oude
westernstijltje is helemaal komisch, de vloeren kraken, de trap is uitgesleten, maar het is
er wel druk. Veel jongelui, beetje backpackersfeertje. En gróte borden eten, hele grote
borden. Albert vindt zijn beef schnitzel erg lekker, maar ik gruw eerlijk gezegd van mijn
beef ribs. Draadjesvlees op bot, maar vettig, met veel vliezen, bah …. Misschien heb ik
teveel Master Chef gekeken, maar ik had me gewoon meer voorgesteld van het eten hier.
Het is het allemaal vaak net niet. Of ik ben te kritisch …
Als we rond acht uur terug zijn, vechten we allebei tegen de slaap en uiteindelijk geven we
het op. We draaien een behoorlijk lange nacht en het is vanmorgen al negen uur geweest
als we nog zonder ontbijt wegrijden. We tanken de auto vol naast het hotel en rijden dan
richting Flinders Ranges, het nationale park wat ons doel is voor de komende dagen. Voor
het dorp Quorn kijk ik op Tripadvisor en zie daar dat Emily´s Bakery goede reviews krijgt.
Dat zoeken we op. En wat was het leuk! Aan de voorkant allemaal etalages van ouderwetse
winkeltjes, blijkt aan de binnenkant één groot café te zijn met een soort Winkel van Sinkel
in oude stijl.

We bestellen allebei een flink ontbijt, omdat dit ook onze lunch wordt. Albert neemt het
´Big Breakfast´ en ik ga voor de French Toast. We zijn aangenaam verrast door het eten,
de gezelligheid en de gastvrijheid. Wat een superleuk begin van de dag!
De route naar Hawker is prachtig, werkelijk geweldig! Al voor Quorn zagen we een grote
kangoeroe rustig langs de kant van de weg liggen kijken wat er zo al voorbij kwam en zo
volgen er nog heel veel vandaag. Ga je naar Kangaroo Island voor de springkenijne, val je

er hier zo ongeveer over! En emu´s, volop, met jongen. Zelfs hier op het vakantiepark
lopen ze gewoon rond. We doen in Hawker een paar boodschapjes, maar veel heeft de
General Store daar niet. Vlak voor het nationaal park zien we een route aangegeven als
Tourist Drive en omdat we nog vrij vroeg zijn om in te checken voor ons huisje, besluiten
we er voor te gaan.

Nou, dat hebben we geweten! Deze route brengt ons een stuk uit de richting en
uiteindelijk zitten we aan de andere kant van de Flinders Ranges. We besluiten door het
park terug te gaan en dat was helemaal geweldig. Wat een natuur, wat een dieren, wat een
superleuke middag. Uiteindelijk zijn we pas tegen 5 uur in de middag ter plaatse, maar we

hadden het voor geen goud willlen missen. Het was geen geplaveide weg, integendeel. Veel
dirt road, honkebonke en soms zelfs door het water. Ik weet niet of de autoverhuurder er
er blij mee zou zijn, maar wij vonden het geweldig!
Hier op Rawnsley Station hebben we een vrij eenvoudig, maar compleet huisje met een
keukentje, koelkast, airco, goed bed en zeer ruim overdekt terras. De beroemde
zonsondergang was vanavond nergens te bekennen. Nu maar weer op tijd het bedje in,
want morgenvroeg moeten we om 7 uur uit de veren voor onze 4WD tour met Michelle
van Willows Spring Station.

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Nou mot er toch iets van et hart, benne we net terug op onze
hotelkamer na een dagje heerlijk slenteren, sjouwe en gelduitgeefe.
Ga ik effekens me welverdiende siesta inzetten hoor ik, dat er op de
kamer naast ons behoorlijk gesport wordt. Ligt onze buurvrouw te
kreunen van jewelste en na een hoop occhhsss en achhsss hield zij
ook gelukkig siesta. Mootje had andere bezigheden en voor het zelfde
geld heb je na een daggie shoppe en pijn in de pootjes ook nog
sportverplichtingen, nee geef mijn kaas maar aan de muizen. Ik ben
dan ook zonder overbodige bewegingen zachtjes in slaap gedut.
Toen we naar de vreetschuur beneden liepen keek ik mijnes oogies
uit om toch te ontdekken welke van de aanwezige dames zo voor de
siesta aan sport doet. Ikkus ben toch zeker behoorlijk nieuwsgierig
van aard, en wilde de dame in kwestie effekens vertelle dat ze mijnes
middag in gevaar had gebracht indien dat sportgedoe besmettelijk
had geweest……puffff ikkus hed vakantie toch?
O, jee ikkus schreef hierbove over een vreetschuur en brenge gullie
daarmee op het verkeerde pootje. Ja, wij snurkte in een super hotel
en met een super restaurant en met een Bistro. Toch gaat het met het
woord Bistro fout, wij ruimdenkende denke dan gelijk aan zo´n lief
klein grillrestaurantje met lieve of wat minder vlotte bediening.
Heerlijk eette van de kaart en genieten van een drankje of te wel je
steekt alleen je eetarmpies uit om wat in je mond te krijge. Nou hier
is het woord Bistro gewoon je haalt je vreete en zuipes gewoon zelf.
Nu hadden we dat de afgeloope daage al meer gedaan maar deze in
het hotel spande de kroon. Een hele rij in uitgaanskledij gestooke
piepels die in de rij van de kassa op een groot menubord stonde te
kijke wat hij of zij kon eete. Een hoop kouwe kak op een rijtje en de 1
praate nog luxer dan de andere. Waarbij er ook nog een paar
bedrijve hun piepels daar op een meeting gestuurd hadde dus die
moste elkaar effekens laate zien wie de slimste was.

Nadat wij et rijtje zonder wat te bestelle hadde gepasseerd, et tafeltje
was gereserveerd door regelmo, most ik zelf aan de bar me drankie
haale. Hongermo keek zo eens in het rond en op de kaart en vertelde
mij dat zij hier geen hap zou plaatse. Nee, mijnes Mootje heeft et niet
in haar bolletje maar kent mij. Ikkus krijg het hieperdekeliebes van
om steeds te motte opstaan voor wat te knauwe en te zuipe en ikkus
is dan steeds op de loop. Ge zal et buurvrouwke maar tegekome die
dan teges Albertje zegt, y had een wonderfull afternoen its een
brendnew compenietraning dis day. Doe you like dis traning? En
dan mot ikkus haar vertelle dat door dat getrain van haar Albertje
ook bijna met de bille bloot most, thank you ferry mats deuske. Affijn
ikkus ben naar et andere restaurant geloope om te vraage of we
daar konde bikke, eerlijk is eerlijk de bediening was daar top en eten
super, de wijn nat.

De outbek staat nu op het programma en de lady van onze
outbektour heeft ons al gebeld we moste water en zeker een hoed
meeneme op de trip. Nou had ikkus mijnes hoed thuisgelaate en zijn
hier op pad gegaan met als jawel Albertje is aan de hoed. Laters
hebbe we nog hoedjes gepast voor mijnes Mo en die had er 1 zie
onder staande foto,
Nou kon mijnes meekijkmo niks meer zien maar wel beter hoore
affijn het is toch allemaal wel goed gekome.
Ikkus heb ook nog een kameel gezien vandaag, tja beste
kijkbuisvrinde die hed je hier ook vertelde ons Pietje al voor vertrek.
Nou heb ikkus die wijsneus wel door hoor hij had het steeds over

Albertje gij gaat in Australie kamele zien, ikkus wees op mijnes
voorhoofd en dat had ik beter niet kenne doen toen.
Ze hebbe hier wel degelijk kamele en nog dorstige ook kiek maar
naar de plaatjes. Met de auto dwars door de tunnel, zuipes pakke,
afrekenen en doorrije. Soort McDrive voor sterke drank voor
kameel.
Hik beste vrinde ikkus mot gaan de echte oubekkie in dus voor nou
een poot van de kameel en een garoet van Albertje Kretiek Himself

Op pad met Michelle in Flinders Ranges
13 november 2014

Gaat het dan toch meevallen met dat internet hier? Gisterenavond in de Woolshed, het
restaurant hier, zagen we iemand met een mifi-ding zoals wij hebben, buiten zitten met
zijn laptop. Check op mijn telefoon en we zien volle bak telefoonontvangst. Helaas de
router en Alberts telefoon, die wel een SIM-kaart heeft hier, in het huisje laten liggen.
Vandaag dus beter! Het eten was redelijk, maar veel meer keus is er niet, maar het uitzicht
was geweldig en we genoten van de spelende kakatoes voor de deur, dus we gaan maar
weer zo meteen.
Vanmorgen zaten we al om half zeven met ons ontbijtje buiten op ons terras en rond zeven
uur in de auto op weg naar Willow Springs Station. Al maanden geleden kwam ik via
touroperator Derek, die blijkbaar niet meer werkt (is allemaal wat vaag) terecht bij
Michelle Reynolds. Zij woont met haar ouders op het werkende schapenbedrijf en ze
verzorgen ook tours door de Flinders Ranges. Vandaag neemt Michelle ons mee voor de
Central Flinders Tour. We zijn al helemaal blij aangekomen, want onderweg vallen we
bijna over de kangoeroes en emoes. Werkelijk net of je door een safaripark rijdt. We

schrikken zelfs als we merken dat ze rustig van de kant van de weg vluchten, maar niet van
je af, maar naar je auto toe. Rustig rijden dus!
Op de lange onverharde toegangsweg van Willows Springs is het helemaal net een
dierentuin. Overal zien we kangoeroes lekker grazen of rustig zitten kijken. Wat een mooie
natuur hier, want ook het decor is geweldig. Rode rotsen, veel groen, oude gumtrees en
hier en daar wat schapen. Tenslotte is dat de belangrijkste business, ze hebben zo´n 4000
merinoschapen voor de wol.
We worden verwelkomd door Michelle en haar moeder en ook pa, met wie we morgen op
stap gaan voor een tour op hun eigen bedrijf, komt even kennismaken. En dan gaan we
(na de financiële kant even geregeld te hebben). De eerste stop is bij een maquette in
brons, waarop de Flinders heel mooi staan weergegeven. Het centrum is Wilpena Pound,
een grote aaneenschakeling van rotsen met maar één opening. Wij gaan vandaag dwars
door dit gebied rijden, al is de pound zelf niet toegankelijk. Michelle legt ons uit hoe groot
hun bedrijf is, zo´n 40.000 acres en 293 vierkante kilometer. Onwezenlijk voor ons, voor
hier niet eens zo heel bijzonder blijkbaar. De maquette laat ons de verschillende gebergten
en valleien zien en zo hebben we een idee waar het om draait.
Ik kan vandaag alle gebieden met naam en toenaam beschrijven, maar dan gaat het jullie
duizelen, zoals het mij ook een beetje doet, dus ga ik het wat algemener proberen te
houden. Naast de vele kangoeroes, waarvan weer verschillende soorten, zien we vandaag
eindeloos veel emoes, die hier ook heel veel zitten. Wallabees waren er helaas niet. We
weten we inmiddels wel dat niet zomaar iedere kleine kangoeroesoort een wallabee is.
Nee, een kangoeroe heeft een stijve staart, die alleen maar recht achter hem zit en als een
soort steunpoot gebruikt wordt, terwijl een wallabee een katachtige staart heeft die alle
kanten kan opbewegen en ook onder het lijf kan worden gekruld. Zo is dat!
En een emoe heeft ook iets heel bijzonders hoor. Hier net naast onze huizen loopt een
grote emoe met wel acht kinderen. Wij dachten dat mama een leuk gezin op de been had,
maar wat blijkt? Als de mama´s de eieren hebben gelegd, gaan ze een nieuwe vrijer zoeken
en laten ze pa achter met het nog uit te broeden kroost. Pa laat het spul om hem heen
lopen en ze kopiëren feilloos zijn gedrag, maar hij voert ze niet of zo. Hij heeft ook geen
idee welke nou van hem zijn, dus het kan zomaar zijn dat zijn maatje langs komt met ook
een stel van die kuikens en dat hij er een paar cadeau krijgt. Weet hij veel, tellen kan hij
namelijk ook niet. En zo vertelt Michelle, hebben ze er zelfs wel eens een gezien die 35
kuikens bij zich had. Terwijl een normaal nest uit 4 tot 12 jongen bestaat.
Nog mooier vonden we het verhaal over de lizard die we tegenkwamen. Beetje triest
eigenlijk zelfs. Want die zoekt drie of vier maanden naar zijn levenspartner, dan doen ze
het een maandje samen, krijgen ze jongen en gaan ze uit elkaar. Maar als ze weer willen
paren, zoeken ze weer net zolang tot ze hetzelfde maatje hebben gevonden. En vinden ze
die niet? Dan blijven ze de rest van hun leven alleen! Met onze eigen achtergrond, moest
ik daar best even om slikken.

Maar naast veel dieren, zagen we vandaag ook prachtige natuur. Ooit was hier alles
oceaanbodem en miljoenen jaren geleden is de aarde gaan bewegen en is door schuivende
aardplaten en erosie een waanzinnig mooi gebied ontstaan. Michelle laat ons bewijzen zijn
van een oud zandstrand wat nog herkenbaar is een rots, we zien fossiele gesteentes,
diverse soorten aardlagen waarvan de oudste zo´n 600 miljoen jaar geleden gevormd zijn.
Ik denk dan dat het soms best veel lijkt op onze eigen omgeving, al is het bij ons nog
droger dan hier en vraag me af hoe het bij ons allemaal zo gekomen is. Eigenlijk weet ik
daar nog heel weinig van, besef ik nu. Je mist toch de aardrijkskunde zoals je die over
Nederland wel gehad hebt. We praten veel met Michelle over hoe hier alles werkt en de
verschillen met Spanje en Nederland, waar ze ook geweest is.
Ondertussen loopt de temperatuur op naar zo´n 40 graden Celcius. Michelle heeft voor
een heerlijke ochtendpauze gezorgd, met zelfs door haar moeder gebakken scones met
room en jam en heerlijke koeken. Helemaal geweldig! De lunch was inbegrepen en wel op
een bijzondere plek: het Prairie Hotel. Hoewel het hier officieel nog geen Outback is, kan
je dit echt wel zien als hoe een kroeg in de Outback eruit ziet. En geloof me, echt dichtbij is
niets hier hoor. Boodschappen doen ze 2,5 uur verder en deze week moesten de Flying
Doctors uitrukken voor een gevallen fietser, die toch zo´n 4,5 uur heeft moeten wachten
om weggehaald te worden van de plek des onheils. Het vliegtuig van de Flying Doctors
kon niet landen in de vallei, dus moest er een helicopter uit Adelaide komen. Het is toch
wat ….
In het hotel aten we super! Ik heb echte Kangarooburger gegeten en Michelle had
helemaal een exotisch bord met emoevlees, geitenkaas (eh, da´s niet exotisch), iets van
kangoeroe en ook nog kameel. Suprise: aan de tafel naast ons wordt Nederlands
gesproken. De mensen blijken op hetzelfde park te zitten als wij, alleen vallen zij weer van
hun stoel als we zeggen alles zelf geregeld te hebben. Tja, vinden we leuk :-) Niks
reisorganisatie. Als we onze weg vervolgen naar Blinman, waar de oude kopermijn is,
komen we onderweg nog wilde geiten tegen. Zien er net zo uit als die van Jose, maar
hebben geen halsbandjes.
In Blinman loop ik nog even het plaatselijke hotel in, ook nog helemaal van ooit en kopen
we een ijsje in de General Store. De eigenaresse is de beste vriendin van Michelle´s
moeder, zo werkt dat hier natuurlijk. Ook weer alsof de tijd heeft stil gestaan. Op naar
Willows Spring, waar ik opgelucht de gympen uittrek en op mijn slippers verder ga. Wat
was het een geweldige dag met een supergoede gids!

Subliem, geweldig, onvergetelijk: Skytrek
14 november 2014
Het was nog even spannend vanmorgen! Bij slecht weer zou onze toer met Brendan, de
vader van Michelle, niet door kunnen gaan. Dus spraken we gisteren af met mama

Reynolds dat zij de receptie van Rawnsley Park zou bellen als het echt te slecht zou zijn.
We hebben hier zelf niet alleen geen internet, maar ook geen telefoonnetwerk. Bij elke
regenbui vannacht, sloeg de twijfel toe, maar toen we opstonden was het fris, maar droog.
Voor alle zekerheid liep ik nog even het kantoor in, maar zij hadden niks gehoord.
Op pad dus en blijkbaar vinden kangoeroes regen lekker en komen ze op en langs de weg
zoeken naar drinkwater. Het was bijna slalommen tussen de kangoeroes door vanmorgen
en regelmatig moesten we stoppen om er een paar te laten oversteken. Fotomateriaal
natuurlijk! Albert had gisteren door dat Michelle op Stokes Hill Lookout haar mail
checkte, omdat je op hele hoge punten wel telefoonontvangst hebt. Dus ging hij op de gok
naar Hucks Lookout, waar we toch langskomen en waar we gisteren de foto´s van mijn
ranger with his vehicle maakten. En ja hoor, volle bak 3G Telstra. Snel dus de reacties op
de blogs van gisteren gelezen en de mails gecheckt.
Ja, Adriana, gisteren waren er erg veel vliegen, maar Michelle leerde ons de Aussie-wave
(gewoon wegzwaaien dus) én ze had een potje crème wat goed hielp. Vandaag was het veel
frisser, warmer dan 22 graden werd het niet en heel bewolkt, dus geen vlieg gezien. En ja,
ik mis mijn koffiezetter, zelfs mijn Dulce Gusto was prima geweest, maar de oploskoffie
van Nescafé Espresso is aardig te drinken en in de restaurants weten ze prima wat goede
koffie is hier. Valt best mee dus.

Enfin, na de internetstop reden we weer naar Willow Springs, wat nog veel mooier was
dan gisteren doordat de regen gezorgd had voor een prachtig contrast tussen de rode
grond en de groene bomen. Hier en daar liep een schaap, ook leuk. Brandon wachtte ons
al op, samen met Leigh, een dame die hier op een resort in de buurt aan het werk is en dus
beroepsmatig meeging vandaag om de omgeving en de geschiedenis beter te leren kennen.
Vandaag rijden we de Skytrek, een tocht die volledig voert over het land van de familie
Reynolds, die al 85 jaar boert in dit gebied. Brandon legt ons uit dat het meeste land wordt
geleased van de overheid en dat er gecontroleerd wordt op goed beheer. Het huis en het
land er omheen zijn wel eigendom. Het totale bedrijf strekt zich uit over 28.300 hectare.
Voor ons onvoorstelbaar, ik weet nog hoe ons melkveebedrijf van 63 hectare destijds een
van de grotere in de hele omgeving was. De Skytrek is exclusief te boeken op Willow
Springs en kan ook met eigen 4WD-voertuigen gereden worden, maar er wordt terdege
gewaarschuwd voor auto´s met lage gearing én ervaren chauffeurs. Nou … aan het eind
van de dag snappen we waarom!
Na een grote bosbrand in 1991 werd duidelijk dat er een ´track´, een onverhard pad, kon
worden gemaakt over de bergtoppen met als voornaamste doel het verzamelen van de
schapen bij huis en op diverse verzamelplaatsen. Ze zwerven namelijk bijna vrijuit over
die hele bijna dertigduizend hectare heen, over verschillende secties verdeeld. Alle 4000
schapen van het bedrijf worden geschoren in mei en komen in september terug om
geoormerkt te worden (de lammeren). Dan wordt ook gekeken welke schapen verkocht
worden en met welke men doorgaat voor de wol. In november komen ze allemaal nog een
keer door de hand. Het is onvoorstelbaar dat zaken zoals aflammeren hier gewoon in de
vrije natuur gebeuren en dat er geen hulp nodig is, zoals wij dat gewend zijn. Wij waren
vroeger zeker twee maanden druk met de lammeren, ook ´s nachts. Land bemesten? Nee,
allemaal puur natuur. Schapen houden in Australië is een totaal andere tak van sport dan
in Nederland.
Maar terug naar Skytrek. Met wat aftakkingen konden de nieuwe paden een toeristische
attractie worden en uiteindelijk zichzelf terug betalen. In juni 1995 was de track klaar, na
51 uren bulldozeren. Een groep vrienden hielp met het ontwikkelen van de Skytrek, er
werden advertenties gemaakt en nu kan je dus de Skytrek zelf rijden met behulp van een
zeer goed gedocumenteerde brochure waar punt voor punt de hele 80 kilometer
beschreven staat óf je maakt gebruik van de ervaring en auto van Michelle en haar vader:
Wij kozen voor het laatste, want je mag met een huurauto dit soort dingen helemaal niet
doen en we genieten van de informatie en verhalen uit de eerste hand. En eerlijk is eerlijk,
we hebben best met de billen samengeknepen gezeten af en toe,
Man, wat een geweldige dag was het weer! We hebben zoveel verschillende dingen gezien.
Aboriginaltekeningen op rotsen, fossiele resten, allerlei soorten grond, vegetatie en
gesteenten en en prachtige bomen en kreken. De belangrijkste bomen zijn de gumtrees,
die maar liefst 1,5 keer zo groot zijn onder de grond als er boven, soms honderden jaren
oud. Ze zijn de grootste waterverslinders in de Flinders, een beetje boom gebruikt 1000

liter water per dag. Ook de kangoeroes en de emoes lusten wel een slokje en de rest is hard
nodig voor de schapen en het gras. De wol is trouwens stukken beter van kwaliteit als de
schapen geen gras eten, maar ´bush´, van die laaggroeiende struikjes. O ja, of we
kangoeroes gezien hebben vandaag? Een paar honderd denk ik, net als emoes met hun
kinders.
We houden een theepauze met dezelfde lekkere koekjes en scones van mama Carmel, deze
keer bij een huisje wat ooit gebouwd is voor een van de ´workers´, midden in de bush. Nu
is het te huur voor mensen die écht van alles verlaten op vakantie willen. Het is er heel
primitief, maar wel gaaf voor wie dat zoekt! Er is in elk geval een douche en een toilet.
Brandon vertelt ons over de rest van de accommodatie. De schaapscheerders komen van
buitenaf, ze vormen hun eigen team met vier of vijf scheerders, jongens die de boel steeds
bijvegen, een paar man die de wol sorteren en zelfs hun eigen kok. De verblijven waar zij
hun nachten doorbrengen, worden de rest van het jaar verhuurd als vakantiehuizen en
ook de oorspronkelijke homestead, het huis waar Brendans ouders woonde en hij
opgroeide, is te huur als vakantiehuis. Veel van het andere werk wordt ook gedaan met
tijdelijke krachten, waarbij Brendan zijn voorkeur uitspreekt voor de ´grey nomads´,
mensen die al helemaal of gedeeltelijk met pensioen zijn en rondtoeren om te werken op
dit soort bedrijven. Ze zijn vaak erg ervaren en ze hebben ze liever dan de meeste
backpackers.
De lunch gebruiken we op een prachtige plek in een kreek, Carmel heeft heerlijke salades
gemaakt en er is lekker fruit. We vinden het bijna jammer als we verder moeten, maar ik
snap dat Brendan een beetje bezorgd naar de lucht kijkt. Het wordt steeds dreigender en
wat hij wel weet, weten wij pas later: het echte off roadwerk moet nog komen.
Ondertussen laat hij ons nog de oude homestead zien, de plek waar oorspronkelijk de
centrale plaats van het bedrijf was. Wat nog rest is een 100 jaar oud huisje, gemaakt van
de naaldbomen die heel traag groeien en beresterk blijken te zijn. Michelle vertelde ons al
dat de stammen door de eeuwen heen al gebruikt worden voor omheiningen en vroeger
voor de bouw van huizen.We gaan verder en verder en de tracks worden ruwer en ruwer.
We klimmen, we dalen, de auto in de lage gearing en op diverse uitzichtpunten horen we
dat we normaal gesproken mijlenver zouden moeten kunnen zien, maar de regenwolken
hangen steeds lager. Uiteindelijk begint het vroeg in de middag dan echt door te regenen.
Verbaasd waren we om te horen over het probleem met de dingo´s hier. Michelle vertelde
ons gisteren al dat er weliswaar een ´dingo-fence´ is, dwars door Australië om die beesten
aan de andere kant te houden, in het noorden, maar dat er vaak dingo´s gewoon overheen
komen. Er waait van alles tegenaan en al zijn er mensen fulltime aangesteld om het hek in
orde te houden, er komen altijd dingo´s aan de andere kant. Die zijn een grote bedreiging
voor de schapen, zo erg dat er in Queensland bijvoorbeeld in grote gebieden geen schapen
meer gehouden kunnen worden. En ze paren ook nog met andere hondachtigen, wat weer
andere eigenschappen oplevert, die levensgevaarlijk kunnen zijn. Brendan laat ons een

ouderwetse dingoval zien, maar vertelt ook dat er inmiddels ook een veel moderner
manier is om ze te bestrijden. Het werkt met pakketjes die ruiken naar vlees, waarin gif
gaat en die worden zelfs met vliegtuigjes verspreid. Op de juiste momenten, in het
paarseizoen, als ze niet zo alert zijn en op het moment dat de puppies van hun moeder
weg gaan. Klinkt zielig, maar wat moet, dat moet.
Ondertussen wordt het weer steeds slechter en ik voel hoe de auto af en toe wegslipt.
Brendan praat weinig meer, is erg geconcentreerd en ziet wat witjes om de neus. Hij zegt
dat hij blij is dat we niet nog wat later zijn, maar ook dat het tijd is dat we thuiskomen.
Daar gaan de billen dus geregeld samen, want de auto hobbelt en bobbelt over grote keien,
door diepe kreken en over hoge toppen. Tegen drie uur is de cirkel rond en zijn we weer
bij de homestead. Eind goed, al goed, wat een geweldige dag, fijne mensen en een
superervaring. Kom je ooit in Australië, dan mag je dit gewoon niet missen!
Carmel, Brendan en Michelle: we had a wonderful experience. Lovely people, loads of
knowledge, good food, beautiful scenery, wildlife all around and two very special days.
Thank you so much!
Wij checken onderweg nog even het internet en gaan dan terug naar Rawnsley Park. Ik
organiseer de tassen opnieuw, zodat we weer weten waar alles zit, doe de warmere kleding
in de tas die in de auto blijft en maak een tas met zomerkleding klaar voor de komende
week. Terwijl ik foto´s sorteer en bewerk, kijkt Albert televisie en als ik aan de blog begin,
kookt hij een heerlijk maaltje van macaroni, bolognesesaus met uien en knoflook en
ouderwetse spam (smac, bij ons). Het was een pittig bordje eten, maar lekker!
Ondertussen is het zeven uur in de avond en ben ik klaar om verder te lezen in mijn
prachtige boek over dit geweldige land.
Naschrift:
Vanmorgen, tijdens onze lange rit naar Broken Hill, zagen we alleen maar land, land en
nog eens land. We praatten na over gisteren en dan blijf je vergelijkingen maken met het
boerenleven hier en in Nederland. Onvoorstelbaar hoe hier 1 schaap per 16 acres (zo´n 4
hectare) gehouden wordt en wij vroeger 200 koeien en 100 schapen eten konden geven
van 63 hectare. Dan pas besef je dat we in Nederland een dagtaak hadden in het telen en
onderhouden van grasland en bij velen ook maïs en dat hier de boeren hun dieren houden
op wat de natuur hen biedt. Intensieve veehouderij ten opzichte van het meest extensieve
wat je maar kan bedenken. Reuze-interessante materie!

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Allememagies wat een drukke dagen zo als boskenijnejager en maar
opletten of ikkus niet in 7 sloten tegelijk zou lopen. Das namelijk
gevaarlijk zegt men, er lopen hier enge beesten en kruipen
griezeldingen langs de grond. Kortom als boskenijnejager heb je het

dan druk. Die beesten je weet wel die springkenijne waar ikkus zo
lang op gewacht had. Kwamen met zijn tigs het oerwoud uit en ikkus
most behoorlijk sturen om ze te missen. Die eikels en mutsen hupsen
hier vrij rond en kom ikkus langs dan willen ze massaal onder de
auto kruipen. En dat kenne we zeker niet hebbe nu we geen
boskenijnvanger meer op de auto hebbe gekreege van europecar. We
mosten het zelf maar uitzoeken en dat vergt een hoop stuurwerk.
Een Boskenijn zit langs de weg stil naar ons te kijken, ik zwaai
vriendelijk naar hem om hem te behagen, springt die dwaas naar de
auto toe in plaats van er vandaan. Gelukkig heb ik een
reactiesnelheid waar een kip de hik van zou krijgen zodat we hem
net miste. Met gierende hartkloppingen, gelukkig op de goede
plaats, rijden we verder. Een stukkie verder komt er een Emoe het
bos uitwaggelen als een dronken paashaas, deze intellectueel stap
gelukkig van ons af en zo kenne we hem misse.
Hebbe jullie al geleeze bij Mamamo dat die Emoes ook niet
intelligent zijn, dan schrijf ik alleen over de mannemoes. Na de
bevruchting van mamamoe stapt hij na het legge op de eieren door
die betreffende mamamoe heerlijk op die ongebakke dinge. Hij
broedt ze netjes uit want tja een papamoe staat voor zijn taak. Na
het breken van die eieren stappen er een stel jong in het rond. Die
eikel kan niet tellen dus weet ook geeneens hoeveel kleinemoes hij
heeft. Gaat met het grut aan de wandel en die kleinemoes hupsen
achter eikel aan. Kopiëren zijn gedrag en lopen hem gewoon
achterna loopt hij in de sloot dan de kleinemoes ook. Komt papamoe

een vriend tegen dan kan het gebeure dat hij door loopt na een
babbel onder vier oogies met de jong van zijnes vriend. Hij kan niet
tellen dus, zo hoorde ik uit een betrouwbare bron dat ze ooit een
papamoe hebbe gezien met 35 kooters. En dat mamamoe na de leg
haar eitjes weer door een ander papamoe gestempeld wil hebben en
zo loopt mamamoe als een wipmoe door het oerwoud terwijl

papamoe ooit als hij al die kleintjes is kwijtgeraakt een nieuwe
wipmoe opzoekt.
Tja je maakt wat mee als bosjager, gelukkig hebbe we een gids
meegehad een paar dagen wat voor mij ook niet alles was hoor. Nee
klaage doe ik niet maar elke keer als ikkus terwijl ik pontificaal
achterin, zit als een vorst trouwens in de oogies van onze blonde
Michelle te kijke. Om de pijn van het gehobbel wat te verzachtte
glimlachte ze steeds naar mij en vroeg regelmatig hé Elbeerd doe
you love this trip en see you the kangaroooes an the left site. Ikkus
yes aai see, Michelle: than see you nothing an the left
site…..Potvandorie dat engels beppe ook ikkus kan er geen pap van
maake hier. Ze spreeke hier zo anders en steeds maar no worries
mate om elke scheet.

Nu zijn we aangekoome na een naggie bejaardesoossexavond in een
leuk plekkie in een heel mooi huissie en omdat er wat verandert is in
onze planne waar ikkus nie over mag schrijve motte gullie maar
kijke wat mijnes Eega uwes te melde heeft. Wil wel effekens terug
koome op die ouderenacht, het motel waar wij slieppe werd
overstroomt door oudere echtparen die om 1 of andere reden in
kapotteheuvel (Broken Hill) wilde slapen. Maar dan zo rond tien
werd opa op oma gezet voor een gezellig wipfestijntje waarvan wij
alleen en gelukkig de geluiden hoorde. Terwijl de muurtjes papier
dun waren. Maar niet getreurd hoor ik sliep daar als een
kenijnejager na een naggie kippezoeke.
Hij beste volgers van dit gewauwel mochten er dingen voorbij
komen die niet gewenst zijn lees deze dan niet, trouwens elke
gelijkenis of overeenkomst luid op zuiver toeval en is gewoon net als
altijd uit mijn duim gezooge.
Garoetjes uut de bosbos van gullie eigenste jager Albertje Kretiek
Himself.

Hoofdstuk 6

De grote oversteek
Flying Docters en het cowboygevoel in
Broken Hill
zo halverwege de maand november 2014

Gedoucht, lekker gegeten en moe, maar voldaan, zitten we hier allebei languit met de
voetjes omhoog op de bank in onze villa in Mildura. Wat een heeriljke luxe accomodatie
hebben we hier, weer een compleet huis met grote woonkamer met eethoek, gezellige bar
om aan te zitten, keuken, een zeer ruime slaapkamer en badkamer compleet met
wasmachine. We kijken uit op een mooi park aan de overkant.
Aan de achterkant, wat wij dus niet zien (en zij ons niet, heerlijk privé) zitten nog een
aantal vakantiehuizen met een grote gezamenlijke tuin met zwembad, barbecueplaatsen
en picknicktafels. We kunnen hier vrij gebruik van maken en aangezien het erg warm gaat
worden de komende dagen, verwacht ik het badpak nu weleens uit de reistas te halen. We
blijven hier vier dagen in plaats van de geplande drie dagen. Er is volop te zien en te doen
in de omgeving en we willen ook gewoon eens lekker luieren en tussen de Aussies wonen.
En dat kan hier, want we zitten midden in een mooie groene woonwijk.
Waarom langer hier? Wie het nieuws volgt, heeft vast gezien dat er zowel afgelopen week
als de week ervoor bosbranden waren in de Blue Mountains. Op dit moment lijkt alles
onder controle, maar we hebben geen zin de ellende op te zoeken. Daar komt bij dat
vooral Albert al vanaf het begin niet zo´n trek had in nog meer bomen, aangezien we ook
na Sydney best nog hele groene delen van dit grote land gaan zien. En punt drie is de
drukte, bussen Japanners trekken ons ook niet zo. Dus hebben we hier een dag bijgeboekt,
hebben we de tussenstop in Naranderra vervangen door twee nachten in een hotel in

Wagga Wagga, wat volgens Tripadvisor en de Aussies ook niet verkeerd is en gaan we een
dag eerder naar Sydney, zodat we daar geen drie maar vier dagen zijn.
We zijn er best tevreden over zo. Dit alles werd besproken en geregeld in ons hotelletje in
Broken Hill. Nadat we de laatste avond in Flinders Ranges vooral regen en een akelige
koude nacht hadden, reden we zondag met prachtig weer de bijna 500 kilometer naar
Broken Hill. Na zo´n 200 kilometer besloten we te ontbijten in Peterborough. We gooiden
de tank vol en bij het tankstation vroeg ik waar we lekker konden eten. Ze noemde ons
Take a Break Café en dat was een goed advies. Een leuk, origineel en gezellig ingericht
tentje, waar het rond half elf ineens heel druk werd. Ontbijt uit de kerk of zo? In elk geval
verwende ik mezelf met pancakes, omdat het zondag was en Albert at een English
Breakfast. Heerlijk, zo´n ontbijtje buiten de deur. We konden er weer voor 300 kilometer
tegenaan en konden de lunch overslaan.
Het was een heerlijke dag rijden door de outback, met alleen verder een plaspauze bij een
of ander openbaar toilet in een dorp met twee huizen, een hotel en twee kerken. Zo
kwamen we meer dorpen tegen hoor. Je kan zo een uur rijden zonder bewoning te zien en
als het er al is, is het echt een nederzetting, gehucht is al een te groot woord. Maar
publieke toiletten zijn er altijd, vaak ook op de parkeerplaatsen langs de weg.
In Broken Hill checken we in bij het Daydream Motel, wat goede reviews kreeg op
Booking toen we reserveerden in februari, maar het is wel wat minder geworden. We
besloten toch maar te gaan en mmmm, wat zullen we zeggen? Het was schoon, vast ooit
heel modern geweest, maar nu echt hopeloos verouderd met krakende vloeren,
bloemetjestegels in de badkamer, echt minimaal. Maar vooruit, het bed was klein, maar
niet slecht en zoals Albert al schreef: het publiek was vermakelijk. We gingen eten bij Café
Alfresco, waar de porties enorm waren, het eten heerlijk (pizza!) en de prijs heel erg
meeviel. Al met al niks mis mee. We sliepen alweer vrij vroeg en waren vanmorgen al weer
op tijd op.
Inpakken en wegwezen! Weer naar een ontbijtrestaurantje, de nummer 1 van Broken Hill
volgens Tripadvisor en dat hebben we gezien. Wat een drukte op de maandagmorgen
daar. Heerlijke koffie, lekkere ´sliders´, kleine broodjes met beleg en verse jus d´oranje
voor Albert en melk voor mij. De locals liepen in en uit om koffie en andere lekkernijen
mee te nemen naar school en werk en alle tafels waren bezet. De Silly Goat is echt een
topper! Wij vonden Broken Hill in elk geval een erg gezellig Outbackstadje waar de sfeer
van vroeger nog overal doorademt. Mooie oude hotels, een brede straat met van die
schuin geparkeerde auto´s aan weerskanten en veel trucks en cowboyhoeden. Helemaal
leuk!
Maar wie Broken Hill hoort, zegt Flying Doctors, toch? Razend populair was deze serie in
de jaren ´80 en de oudere jongeren onder ons zullen zich dat vast herinneren. Broken Hill
is nog steeds de hoofdpost van de Royal Flying Doctors Service en is open voor bezoekers.
Dus stonden wij vanmorgen om 9 uur als eersten aan de balie van het visitors centrum om

het museum te bezoeken, een film over de organisatie te bekijken en de vliegtuigen en het
controlecentrum te mogen zien. Natuurlijk waren we ook in de shop en brachten we nog
wat leuke dingen mee, waaronder het dikke boek met de complete verhalen van de RFDS.

Wat is het toch geweldig dat dit bestaat. We beseffen nu pas hoe groot de afstanden hier
zijn, hoe belangrijk het is dat er medische hulp geboden kan worden op de meest
afgelegen plaatsen en hoe goed de organisatie is. In het museum keken we naar een scene
die uitbeeldt hoe een vrouw op een boerderij in de Outback contact opneemt met de RFDS
omdat haar man onder een tractor terecht gekomen is. We horen hoe de telefonist met
behulp van de Body Chart en gerichte vragen probeert een voorlopige diagose te stellen.
Dan krijgt ´Mary´ het advies om haar man uit de groene kist, die blijkbaar al dit soort
afgelegen plaatsen hebben, medicijn nummer 44 van de lijst te geven en vooral zijn
ademhaling in de gaten te houden. Bij verandering moet ze bellen en in de volgende scene
zie je dat dat gebeurt, omdat blijkbaar de gebroken rib van de man zijn long doorboord
heeft. En dan komt het vliegtuig, moeten de jongens een vuur gaan maken bij de
landingsstrip zodat de piloten een aanvliegpunt hebben en moeten ze het vrij maken van
emoes, kangoeroes en andere dieren.
Australië is enorm, groter dan heel Europa en bijna zo groot als de Verenigde Staten. De
RFDS bedient vanuit vijf plaatsen dit hele land en alleen al vanuit Broken Hill wordt een
gebied bediend wat groter is dan Engeland en Wales bij elkaar. Er zijn klinieken waar de
artsen wekelijks, eens in de twee weken of een keer per maand spreekuur houden, er gaan
tandartsen mee, artsen met verschillende specialiteiten en verpleegkundigen. Als mensen
naar ziekenhuizen moeten. worden ze naar Broken Hill gevlogen of indien nodig naar
Adelaide. Ook worden mensen voor specialistische behandelingen van Broken Hill per
vliegtuig naar andere ziekenhuizen vervoerd indien nodig. De service is duidelijk niet
alleen een noodservice, maar biedt ook reguliere gezondheidszorg. Ook trouwens voor
toeristen die rondreizen. Zo´n groene noodkist met medicatie is bijvoorbeeld in veel
dorpen in de outback aanwezig in hotels of bij General Stores. Heb je problemen, dan
word je ook als buitenlander gratis geholpen.

Er zijn acht vliegtuigen en zo´n 50 man personeel, piloten, artsen, verpleegkundigen en
anderen. De overheid betaalt het personeel, maar de vliegtuigen en het onderhoud ervan,
moet worden betaald uit donaties. Er zijn heel veel organisaties die fondsen werven en
acties houden voor de Flying Doctors. De RFDS wil een mantel van zorg leggen over heel
Australië en wij vinden dat zeer bewonderenswaardig. Al 86 jaar lang en still going strong!
Onder de indruk van alles, vertrekken wij richting Mildura, weer een rit van bijna 300
kilometer, bijna helemaal over één lange tweebaansweg door de outback met één dorpje
onderweg en veel levende geiten aan weerskanten en hier en daar een dode kangoeroe. We
houden een pitstop met plaspauze op een rest area en vermaken ons daar met de brutale
vogels die de vliegjes onder onze auto uitpikken en er bijna met ons pak TimTam-koeken
vandoor gaan.
Halverwege de middag kunnen we hier in het huis, laden we de nodige spullen uit en
neem ik een verfrissende douche. Daarna gaan we naar de mall om boodschappen te doen
en dat loopt wat uit de hand. Albert eet een broodje worst in het food court en ik hou het
bij een aardbeien-yoghurtsmoothie en dan lopen we toch even wat winkels langs. Dat
resulteert weer in een berg kleding: mooie, hele dunne poloshirts voor Albert plus een
leuk t-shirt en voor mij een spijkerblouse en weer drie zomerjurken. O ja, en een dun
vestje voor ´s avonds en in restaurants met koude airco. Voor 15 dollar kon ik dat niet
laten hangen.
We verdwalen daarna weer bijna in de enorme Woolworths-supermarkt, waar we voor een
paar dagen proviand inslaan. De druiven krijgen we cadeau, omdat ze de code niet kunnen
vinden in de kassa. Leuk land is dit toch! Thuis hang ik de tweede was op, ruim de
boodschappen op en ga dan koken. Lekker biefstukje met roerbakgroenten en
aardappeltjes uit de oven. Het flesje wijn kregen we cadeau van de verhuurder hier, omdat
we geen melk nodig hadden voor onze koffie of thee. Grappig, je krijgt hier echt overal
verse melk bij het inchecken . En nu … bijna bedtijd!

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

Ja ja Albertje en Moniekske zijn alweer aangekomen, nee niet in
gewicht hoop ikkus. Maar aangekomen op de helft van de onze
vakantie. En nog zitten we saampjes in onze goude koets te geniete
van al het moois wat we door de ruitjes zien. Kilometers vreten zich
weg en we hebben nu 3750 km afgelegd. Lache ook met de
kilometers zitten we ook zo´n beetje op de helft. Deze klasse auto´s
worden verhuurd met een 200 vrij kilometers per dag en we hebben
de koets 38 dagen gehuurd. Voor de slimme onder ons en ikkus met
een rekenmachine onder de toets kom je dan uit op 7600 kilometers.
Al hebben we nu het grote rijwerk wel gedaan hoor en krijgen we
ook nog stilstaan dagen zoals in Sydney.
En jentelpiepel het is en blijft moeilijk om aan een ander zoals uwes
te vertellen wat je ziet en meemaakt. Ach Albertje zul je nu denken,
geniet zelf en wij kijken over de schouder van uwes Moniekske mee.
En wij genieten saampies met volle teuge van de rondspringende
beessies, rondfladderende vogels en de vele soorten begroeiingen.
Ook de mensen zijn hier echt ondersteboven. Hun gedrag, warmte
en vriendelijkheid is echt. Ze vragen me dan ook regelmatig hoe het
met me gaat en steevast erna als ik in horte en stoote mijnes verhaal

heb afgedraaid, no worries mate. Na een paar dagen had ikkus hier
door dat ik een gesprek sneller kon maken en nu loop ik tegen elke
piepel te zeggen: Hooi, hoe ar joe toe day. Dan kanne die slimpies
zelf hunnes verhaal is vertelle. Ja, die piepels hier zijn best te pruime
en hebbe niet die grootspraak zoals de Kaantje aan de overkant van
de oceaan. Om daar even over terug te komme, na een een achttal
reizen met een SRV wagen ( voor de gene die dat niet kenne uut de
states, het is een camper).
Doen we nu voor het eerst een trippie met de auto en maken gebruik
van hotels, motels, appartementen en vakantiehutten. O, ja ook nog

geslapen in een B&B in een kamer met zoveel meuk dat ikkus de
kriebels ervan kreeg. Gelijk heb ik mederegelMo opdracht gegeven
voor zover ze dat aanneemt natuurlijk, ons te van weerhouden om
ooit nog in zo´n kriebbelighokske te overnachten. Voor de rest op de
bejaardensoossexavond na in motel Daydream zijn de
slaapplaatsten best te pruime. Nu zitten we in een vakantievilla met
alles erop en eraan althans dat zou men denke. Laat die verwende
Mo nu altijd wel iets vinde wat niet goed is. Deze keer staat het
aanrechtblad verkeerd om maar hares majesteit vergeet dat we in
onderstebovenland zitte. Doordat het water linksomdraaiend uit de
wasbak loopt men de afwas rechts neerzet om af te druipen. Zelfs
ikkus snap dit, ook de afdroogdoek is niet van Hollandse kwaliteit
zegt ze, dus ikkus wijselijk besloote om dat doekje maar door haar te
laten beroeren.
Zo reizen als we nu doen is super een echte aanrader onder de
vakantiegangers in spee. Lekker saampies in een koetsje en als
mamagatie zegt, linksaf je dan ook makkelijk rechtsaf kan slaan.
Zonder dat je zorgen krijgt om je eigen vast te rijden net als met een
SRV wagen in de states. Nee, ikkus ga spontaan in de ankers om
KoopMo de ruimte te geven heerlijk te shoppen, rondkijken en wat
lekkers te nuttige waneer zij het behaagt.
Op de helft van onze trip is mijn glas nog half vol ben en blijf positief
zit lekker in mijnes huidje dankzij de aankoopies van Mo. Was
gisteren wat ruw vanonder zal ikkus maar zegge en doordat er een
potje creme stond kon ikkus dat oplossen. Blijkt na een gedaane
controle op het potje het crempie gemaakt zou zijn van Emoe. Mot
wel zegge et werkt als een wonder ik loop als een Emoe zonder kop
nu achter mijnes Mo an, met een voor mij een zalig zacht
onderkantje. Gelukkig is dat spul niet gemaakt van struisvogel
anders zat ik continu met mijnes onderkantje in het zand terwijl
ikkus een hekel heb aan zand in mijnes broekkie.
Lieve mense mochte gullie ons misse wij zijn aan de second part off
ouwer vakantiones begonne, Heel veel knuffels voor de fraukes en
pootjes van papamoe voor de boys en een greet van Albertje Kretiek
Himself from de undersite off de aardkloot.

Chillen in Mildura

We hebben van onze reizen naar Amerika geleerd dat er altijd een rustpunt in dit soort
lange vakanties moet zitten, anders trekken we het niet. Je moet alle indrukken een
plaatsje geven en ook de lichamen moeten af en toe even pas op de plaats maken, al moet
ik zeggen dat het goede weer hier erg positief is voor Albert. Dat is weleens anders geweest
in het verleden, als we soms een paar dagen regen of zelfs sneeuw hadden en de pijn
keihard toesloeg. Dan is het plannen omgooien en pas op de plaats maken. Nu is het plan
alleen omgegooid vanwege de dreigende bosbranden in de Blue Mountains, maar we zijn
er eigenlijk wel blij mee.
Het gaf ons een dag extra hier in Mildura en hoewel we niet echt veel gedaan hebben, was
het toch een leuke omgeving om een paar dagen door te brengen. Het begon maandag met
prachtig weer, zo´n 23 graden, maar dinsdag werd het al een stuk heter. Met 33 graden
was het als een zomerse dag in Spanje en zo voelt ook de omgeving hier wel. Rijdend
tussen de palmbomen voel je je af en toe alsof je naar Elche rijdt en alle sinaasappelbomen
zijn ook wel erg vertrouwd. We zien zelfs olijven. Maar wijk je ook maar iets af, dan zit je
ineens weer in de Outback.

We leren dat Mildura en deze regio groot geworden is door de gebroeders Chaffey, die
irrigatie in het gebied brachten en daardoor wordt het water van de Murray River, de
grootste rivier in Australië, nuttig gebruikt. Het zorgt ervoor dat hier de grootste
fruittelers van het hele land zitten en dat zegt wat hier. Daarnaast is Mildura ook de
connectie met Broken Hill, wat de poort naar de echte grote outback is en werd in vroeger
tijden veel via de Murray River vervoerd wat nu per trein gaat. Het is een interessant
stadje!
We bezoeken de Wharf, waar we een hele leuke show krijgen als een oudere man ons
uitlegt hoe de pelikanen zitten te wachten op de vis die de jongens aan de kant willen
vangen. De vis wordt opgegooid en de pelikanen vechten er heftig om. De kop van de
pelikaan die continue op het vinkentouw zat, wordt er bijna afgebeten en al zien we de vis

bijna in zijn keelsgat gaan, hij moet toch opgegeven. De vis is de winnaar en gaat er weer
vandoor. Zo komisch om te zien!

Dat was gisteren, vandaag hebben we geluncht bij het Dockside Café, waar we ons
vergapen aan de mooie house boats die je zelfs zonder vaarbewijs kan huren. Mmm, was
ook leuk geweest, maar ja, dan hadden we niet kunnen gaan winkelen en dat was ook leuk.
Twee koffers voor de prijs van één, die nodig zijn om de vele jurken voor mij en shirts voor
Albert mee te nemen. Kleding in grote maten is hier goedkoop en goed te krijgen en ook
nog echt zomers, dus voorlopig is zomer 2015 voorzien. Zelfs voor schoenen slagen we hier
allebei goed, dat is in Spanje dramatisch. Het woord koopziek is al ergens gevallen, maar
als ik hier goedkoop en goed zomerkleding en -schoenen kan kopen, ga ik niet wachten tot
Nederland in april.
We sluiten vandaag ons bezoek aan Mildura af met de onvermijdelijke boottocht over de
Murray River. Eerlijk? Ha, mooie boot, mooi om de stoommachine te zien werken, maar
wel een beetje saai verder. Laten we eerlijk zijn, een sluis is voor ons niets bijzonders,
maar hier blijkbaar wel. Ach, het was toch een wat klamme, warme dag, dus een
boottochtje kon geen kwaad.
Al bij al hebben we hier een lekker plekje gehad om een paar dagen in alle rust bij te
komen, maar hebben we nu weer zin om verder te gaan! Wagga Wagga, maar vooral
Sydney, wachten op ons. Maar daarvoor moeten we eerst morgen weer zes uur de outback
in en dan zondag weer een flink stuk naar Sydney.
O ja, wie ooit naar Australië gaat en vaak internet wil: het is waardeloos geregeld hier,
bijna nergens werkt het WIFI fatsoenlijk en men haalt de schouders op als je er melding
van maakt. Spaar je de moeite en de tijd en neem een MIFI-router, works like a charm!

En nog wat shoppen in Wagga Wagga
Ik heb vrij gekregen van de baas vanavond! Omdat ik zoveel mooie poloshirts voor hem
heb gevonden en ook nog een flinke voorraadje jurken voor mezelf heb ingeslagen, hoef ik
op zaterdagavond voor ons vertrek naar de grote stad Sydney niet naar de wasserette. Is
dat niet even een meevaller? En nee, zeg nou niet dat het een dure meevaller is, want de
kleding is hier veel goedkoper dan wij gewend zijn.
Wie mij kent, weet dat ik in de zomer eigenlijk nooit anders meer draag dan jurken,
heerlijk vind ik dat sinds we in Spanje wonen. Maar die moet ik dan speciaal bij de Duitse
winkel in Algorfa halen en hoewel goedkoper dan in Nederland, is het hier nog veel
voordeliger. En wat Gea al zei in de reacties, de kleding is hier heerlijk dun en alle jurken
zijn van materiaal dat je niet hoeft te strijken en zo de koffer in en uit kan. Albert kan er
niet over uit hoe dun en licht de poloshirts hier zijn en ik vind hem die mooier staan dan
de meeste t-shirts, maar hij vindt ze dan vaak weer te warm. Dus is hier flink ingeslagen,
zodat hij een tijdje vooruit kan. Mooi, dun, goede kwaliteit, we zijn er allebei gelukkig
mee!

We zitten op dit moment in Wagga Wagga, of all places. Hoe komt een mens hier nou
weer terecht? Er is niks bijzonders te beleven, behalve de Botanische Tuinen, maar die
vind je hier in elk e stad van enige omvang wel. Wij zijn er vanmiddag even geweest, maar
de dieren in de kleine Zoo lagen ook op apegapen van de warmte. Maar waarom staan hier
dan zo ontzettend veel hotels?
Ik vroeg het gisterenavond aan de aardige kletsgrage eigenaar van de pub waar we aten en
hij vertelde dat de grootste legerbasis van Australië hier is gevestigd en alle ´rookies´ hier
hun opleiding krijgen. Dat brengt veel reuring en familiebezoek met zich mee, want je gaat
in dit land niet zomaar elk weekend naar huis. Bovendien is het een beetje de toegang tot

de outback vanuit Sydney gezien en heel veel ´salesman´, vertegenwoordigers dus,
bezoeken vanuit hier hun klanten. En tenslotte komen veel farmers die in de middle of
nowhere wonen, hier regelmatig om inkopen te doen en de bewoonde wereld op te zoeken.
Dus barst het hier van de hotels, motels, goede restaurants en een paar flinke
winkelcentra.
Voor ons genoeg om ons een dag te vermaken, na de 558 kilometer die we gisteren reden
vanuit Mildura. Omdat we de Blue Mountains hebben overgeslagen (het nieuws blijft hier
waarschuwen voor bosbranden, het is heet en het waait blijkbaar daar), hebben we dit
motel pas laat geboekt. De nr. 1 op Tripadvisor en wij snappen helemaal waarom. Tjonge,
je kan in deze kamer met paard en wagen rondrijden, zelfs nu nog met een king size bed,
een eenpersoonsbed, een bankstel en een tafel met zitje erin. Het heeft een volledige
keuken en een flinke badkamer en we hebben ons eigen terras met natuurlijk weer een
tuinsetje. En rustig, je hoort hier echt helemaal niks anders dan die schreeuwlelijkerds van
een kakatoes. Een heerlijke plek om de lange oversteek weer even te onderbreken.
Want het is een trip hoor, van de Flinders naar Sydney, die wij de grote oversteek noemen.
Bijna 1800 kilometer om van de ene naar de andere kant te komen. Maar ach, naar
Nederland rijden we die in twee dagen en hier hebben we nu een week overgedaan. No
worries mate! Morgen nog 450 kilometers naar Sydney en dan zit het grote
kilometervreten erop. De auto gaat daar 4 dagen in de parkeergarage van het hotel en dan
zakken we rustig langs de kust af naar Gipssland (Metung) en vandaar via de Great Alpine
Road naar Beechworth, waar we nog drie dagen blijven voor we terug gaan naar
Melbourne.

Astrid reageerde en vertelde dat ze al zo lang naar Australië wil, met name door de boeken
van Tamara McKinley en ik kan niet zeggen hoe waardevol deze romans geweest zijn voor
mij tijdens deze reis. Niet alleen vanwege de mooie verhalen, maar ook om meer begrip te
krijgen over hoe het leven hier in de outback is geweest sinds halverwege de 18e eeuw. Zij
vertelde ook dat ze altijd dacht dit met een camper te doen, maar nu twijfelt. Wellicht weet
je het niet Astrid, maar het niet met een camper reizen was mijn grootste zorg voor deze

reis. We hebben acht keer door de USA gereisd en ik vond het geweldig om dat altijd met
een camper te doen. Maar wel een hele flinke, met minstens een bed van 1.50 m breed en
een lekkere douche aan boord. Ik was zo bang dat ik mijn eigen plekje zou gaan missen,
moe zou worden van het steeds maar weer inpakken, het vinden van plaatsen om een keer
de was te doen en vooral geen toilet onderweg.
Nou, het is 300 procent meegevallen. Toiletten vind je hier werkelijk overal, zelfs in de
outback op de rustplaatsen langs de weg. De bedden hier zijn zonder uitzondering goed
geweest, hoewel ik wel blij ben dat er regelmatig een king size tussen zit. Queen gaat
prima, maar groot is toch lekkerder. But then again (ha, het Engels kruipt weer in mijn
systeem): in de campers zat ook een Queen. Dus dat is alleen maar lekker. De badkamers
zijn allemaal ruim, op een enkele uitzondering na echt heerlijk en op bijna elke plaats is
een lekkere zitbank- of stoel aanwezig. De huizen en appartementen die we gehuurd
hebben, waren het fijnst. Vooral op Kangaroo Island en in Mildura hadden we een zee van
ruimte, maar ook de studio-kamers hier, in Apollo Bay, Port Augusta en Stawell waren
prima. Het hotel in West Lakes was super en de cabin in de Flinders eenvoudig, maar
ruim. Het inpakken en organiseren gaat steeds sneller en handiger en Albert sjouwt wel
regelmatig spullen naar de auto en terug, maar hij mag binnen toekijken hoe alles
geregeld wordt. Ieder zijn ding :-)
Australië is heerlijk! Wat een ontspannen, rustig land. Niemand lijkt hier haast te hebben,
het duurt even voor je je eten krijgt, er is altijd tijd voor een praatje aan welke kassa dan
ook en vooral hier in het binnenland val je blijkbaar nog op als toerist uit Europa. Ha, dat
zal zo meteen in Sydney wel anders zijn. De steden zijn ruim opgezet, met mooie klassieke
gebouwen, brede straten en overal ruimte om te parkeren. Ik kijk mijn ogen uit naar alle
mooie winkels, waarbij het opvalt dat de plaatselijke middenstand hier nog niet is
verdrongen door allerlei ketens. Overal zitten nog slagers, bakkers, leuke koffietentjes,
kleine restaurantjes en gezellige winkeltjes met een heel divers aanbod. Schoenmakers en
kleermakers hebben hier blijkbaar nog volop business en er staat weinig leeg. Australië
heeft weinig last van de economische crisis, leert de site van de Nederlandse ambassade
me en dat is duidelijk te zien. En vooral stadjes als Broken Hill en ook dit Wagga Wagga
ademen de cowboysfeer die ik in Amerika zo vaak zocht en zelden kon vinden. Hier rijden
de pickup-trucks rond met een pak stro achterop, hond in de bak en lopen mannen op
boots met grote leren riemen met noppen door de spijkerbroek geregen in de mall,
natuurlijk voorzien van een grote hoed. Heerlijk!
Mode is hier heel divers, het lijkt wel of iedereen gewoon draagt waar hij zin in heeft. Veel
lange jurken voor de dames (super!) en ook korte broeken natuurlijk, want het was
vandaag gewoon weer 35 graden. Maar het maakt hier allemaal niet zoveel uit, er wordt
niet zo naar elkaar gekeken en als dikkertjes vallen we hier amper op. De grote
matenmode is dan ook niet moeilijk te vinden. Ik heb al heerlijke sandalen gevonden die
ik zowel netjes kan dragen als wat meer casual en Albert is verslaafd aan zijn nieuwe
schoenen en sandalen. Wie zich trouwens nog zorgen maakt om onze bagage: we zijn

gekomen met twee tassen van 21 en 22 kg. en daar zijn wel wat dingen van die niet mee
terug hoeven, zoals een paar oude badlakens, twee paar schoenen van Albert die al zijn
weggegooid en een pakketje spullen van buurmeisje Laura, die we maandag in Sydney
gaan zien. En het allerbeste nieuws is dat we per persoon 40 kg. ruimbagage mogen
meenemen en nog elk 15 kg. handbagage. Dus …. kan ik nog best een paar jurkjes
kopen :-)
Opvallend is trouwens hier dat alle kinderen in schooluniformen lopen en ook allemaal
met een hoedje op wat UV-werend is. Men beschermt zich hier blijkbaar van jongsaf aan
goed en je ziet ook heel veel volwassenen met een hoofddeksel. Bij Lowes zag ik vandaag
dat je daar bijvoorbeeld per school alles kan kopen wat je nodig hebt aan kleding. Zo
grappig.
Wat het eten betreft ben ik ook wel meer op de rit nu. Ik heb geleerd dat sommige
gerechten enorm zijn, vergeleken met wat wij gewend zijn, dus neem maar zelden meer
een voorgerecht en eet gewoon niet meer dan ik op kan. We hebben in Mildura een paar
keer zelf gekookt en hier in Wagga Wagga gisterenavond heerlijk gegeten bij de
plaatselijke pub, die ons was aangeraden in het hotel en vanavond subliem lekker bij de
Chinees ernaast. Tjonge, mijn oren krullen nog na van de smakelijke maaltijd daar. Vooral
de ontbijtjes onderweg vinden we heerlijk. Morgenochtend vertrekken we dan ook weer
met een klein yoghurtje, zodat we onderweg weer ´brekkie´ kunnen eten en zo de lunch
overslaan. Op naar de grote stad, dat is weer eens heel wat anders na al die vele kilometers
bush, gum trees, emoes en dode kangoeroes. Maar genoten hebben we ervan, die wijdse
landschappen, prachtige luchten met wolkenpartijen en de verre boerderijen.
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Pff, het lijkt erop dat we voor de bui binnen zijn. Het is bijna vier uur in de middag en
overal in de flatgebouwen om ons heen zie je de lichten aan gaan. Ook bij ons, want het
wordt behoorlijk donker buiten. Gisterenmiddag werden we hier in Sydney ook verrast op
zo´n fikse bui, maar toen zaten we nog met een biertje aan een terras in de haven:
Verschrikkelijk warm was het gisteren, dik boven de 35 graden en behoorlijk benauwd.
Nederlands warm zeg maar, zodat je je helemaal rot zweet, wat wij eigenlijk helemaal niet
meer gewend zijn met onze hele lage luchtvochtigheid in Spanje. Vandaag was het wat
beter, niet zo heel heet, maar nog steeds rond de 30 graden en benauwd. Laat die bui dus
maar komen en daarmee meteen een temperatuur zo´n 10 graden minder.
Toen we gisteren na een mooie rit van zo´n vijf uur door heuvelachtig, groen landschap
met veel vee hier in Sydney aankwamen, stonden we voor het eerst deze reis even in de
file. Het was druk de stad in op zondagmiddag, borden gaven ook nog aan dat dat te
maken had met een grote cricketwedstrijd. De Garmin en ik leidden Albert rustig naar
hotel Hyde Park Inn, waar een gereserveerde parkeerplaats voor ons in de kelder geregeld
was. Het was even steken met de Pajero, maar we zijn wel wat gewend natuurlijk.
Autosleutels ingeleverd, die hebben we de komende dagen niet meer nodig en mocht er in
het hotel wat gebeuren, dan kunnen ze hem verplaatsen. Onze kamer ligt op de zevende
verdieping en we kijken uit op Hyde Park, hartje Sydney. We hebben weer een king size
bed met daarnaast een eenpersoons, voor wie dat toch steeds is? Ook deze kamer heeft
een behoorlijk ingerichte keuken en volop ruimte. Twee grote fauteuils, een tafel met
stoelen, een groot bureau en een balkonnetje.
Ik had verwacht dat Albert wel een siësta wilde met dat hete weer en na zo´n rit, maar
nee, Albert heeft een haven geroken en dat trekt hem altijd enorm. Dus smeren we de
benen weer in met ooievaarskuitenvet voor een ´klein´wandelingetje. We dronken een
Christmas Cookie Frappucino bij Starbucks aan de haven, bewonderen de schepen, zagen
de Rabobank (hadden wel even een nieuw credit cardje voor me kunnen regelen!) en
dronken een biertje bij Bungalow 8 op het tropische terras. Compleet met tropische bui,
dus. Enfin, vier uur en een kilometertje of vijf wandelen verder waren we rond zes uur
weer terug in het hotel. Eigenlijk deden de voetjes zeer en wilden we niet meer ver weg,
maar blijkbaar zijn veel restaurants in het CBD (Central Business District) op zondag

gesloten. Een speurtocht op Google Maps en Tripadvisor bracht ons naar Alpha, een
Grieks restaurant net achter ons hotel. En dat was een voltreffer! We werden verwelkomd
als langverwachte gasten, waren blijkbaar erg interessant omdat we uit Spanje kwamen
(huh, in zo´n stad als deze wemelt het van de toeristen, toch?) en ik denk dat we zeker 6
man van het personeel hebben moeten uitleggen waar we dan wonen in Spanje, of we ook
Spaans spreken en hoe dat met Nederlands zat dan. Het eten was anders doen we gewend
zijn, een soort tapas van allerlei gerechten, maar lekker! Het was echt een superavond!
Durf niet te schrijven wat dat gekost heeft trouwens, de keerzijde.

Al schrijvend aan dit blog luister ik naar Albert die onder de indruk is van de enorme
regenbui die naar beneden komt denderen, vergezeld van af en toe een klap onweer. De
Gota Fría of moesson van Sydney lijkt het wel, maar hier kunnen ze wel wat water kwijt.
Dat zagen we vandaag, toen we na het ontbijtje wat hier klaar stond in onze koelkast rond
een uur of 10 waggelend weer op stap gingen. Vanwege de warmte een dagje niet teveel
buiten, dat komt morgen en overmorgen wel, dus togen we naar het beroemde Queen
Victoria Building. Vier verdiepingen dure winkels, merken van wereldfaam in een prachtig
laat 19e-eeuws gebouw. Tjonge, sjiek de friemel, begonnen met een klassieke Engelse thee
en cakes voor mij en warme chocolademelk voor Albert. We bewonderden de grote klok
met mooie taferelen over hoe de Engelsen Australië veroverden en ik vond weer een paar
leuke jurkjes. Ha, maar die bleven hangen, prijskaartjes: 647 dollar en 329 dollar. Voor
een jurk!! Alles wordt hier trouwens op dit moment in kerstsfeer gebracht,
donderdagavond gaat de hele stad voor het eerst volledig in de kerstverlichting. En dan
zijn wij net weg, natuurlijk. Maar we krijgen Melbourne nog!
We wandelden van het ene winkelcentrum naar het andere (binnendoor, geen idee waar
we waren!) en gingen op zoek naar de Sydney Tower Eye, de grote uitkijktoren met 360
graden uitzicht over de stad en verre omgeving. Vanaf het Observation Deck bewonderen

we deze mooie groene stad met haar vele parken en baaien, omgeven door havens en een
prachtige blauwe zee. Indrukwekkend!

We sluiten onze wandeling voor vandaag af met een lekkere lunch in een van de vele food
courts, waarbij we genieten van een broodje met een lekkere pittige Spaanse chorizoworst
met geitenkaas. Een vleugje Spanje alvast vandaag in Australië, vanavond nog veel meer,
maar daarover morgen weer!

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF - DE LAATSTE

Veel gezien en gedaan de afgelopen weken hier in
onderstebovenland. Stukkie rijden, bietje kijke en vooral geniete van
al wat mijn oogies zien. Een knappe meid in haar niemendalletje
half bloot, oeps even positief, half gekleed door het winkelcentrum
hupst. Kijke naar die springkenijne die vrolijk voor de auto springen
alsof wij bekende Nederlanders zijn met een fanclub. Tja je maakt
wat mee zo aan de hand van Fraulief, die mijn steeds weer op het
goede spoor zet. Heerlijk en eerlijk haar werk doet als mamagatie en
zelfs in staat is de engelse mevrouw van onze wegwijskast op haar
nummer te zette. Zegt die mevrouw dat ze haar keep kwijt is dan
zegt Frau soms, je mot hier rechtendoor. En ikkus luister dan geheid
naar Frau, die wegwijskast laten we hier achter in
onderstebovenland en Frau mot gewoon mee naar Spanje toch? Of
schrijf ikkus dat nu verkeerd op?
Genieten das wat we doen hier in relax land, no worries Albertje
everyting is kwaaiit. Tijdens onze verplaatsingen doen we zelfs
spelletjes. Nee, niet van die beweegspelletjes maar raad het dierspel.

Langs de route liggen veel diertjes die de overkant niet gehaald
hebben en dan is het raden, wat voor een dier het verloren heeft. Ja
ik weet het, het is zielig en luguber maar met zoveel van die diertjes
per vierkante meter is het vragen om….. Gelukkig hebben wij nog
geen diertje geraakt en dat wil ikkus zo houden ook hoor. Genieten
tja, genieten is ook het samen zijn op zo´n trippie. Een heerlijk
ontbijt en ´s avonds een lekker stukkie vlees.
Genieten is dus niet het slenteren door een winkelcentrum van grote
omvang allememagies wat een drukte en een aanbod van mooie
kleedjes. Gelukkig kon Frau er wel een paar gebruike dus zij de
handel en ik er mee aan de wandel. Ik zeulde en kreunde wat totdat
zijnes hoogheid voor mij ook kleedjes zag. Heerlijk dunne truitjes
waarmee ik in Spanje niet voor Jan met de korte Achternaam zal
loope althans je weet maar nooit.
Gisteren van mijnes Frau ook nog een zalfie gekreege voor mijnes
pijnelijke kuite nu mot ik dubbel oplette trouwens dat ikkus alles niet
verwissel. Gebruik namelijk ook nog die emoeszalf voor mijnes
bolletje en het zitvlakje. Dat emoes spul op mijnes kuite hielp niet
trouwens ikkus ging er niet beter van lopen terwijl die renkippe
aardig hard kenne hupsen. Afijn ikkus heb nu warme
ooievaarskuitevet gehad en dat mot ik een paar keer per dag
opbrenge en daarna mijnes handjes goed wasse. Dan kan ikkus
weer mee winkelen want hier achter het hotel zit een bijzonder
winkelgedeelte zegt Frau. En die gaan we zeker bezoeken nu ikkus
haar zooo goed ken. En morgen mag ik op de bus mee (niet teveel
lopen hoop ik) door het dorpje hier.

En mochte gullie denken dat we alleen maar winkelen komt van de
kouwe kerstmis nacht thuis. We hebben nadat we onze

muilezeldozen in het hotel van het dorpje Sydney hebben geparkeerd
de stoute schoenen aangetrokken. Om wat van de omgeving te zien
zei ikkus spontaan tegen Moe. Wandelen op het kleine kaartje lijkt
niet zover toch en liepen kwebbelend richting Darling Harbour een
bakkie bij Starbucks en een walk een end rond die haven. Mooie
plaatjes hebbe we opgeslaage en magge gullie best effekens zien
hierbove.
Allememagies wat geniet ikkus, trouwens wille jullie ook is geniete?
Vandaag ga ikkus zeker het presentje kopen voor de leukste of
gevatste reactie op beide blogs. Dus wil je nog in aanmerking
komen, doe gerust eens de moeite om te reageren. In Melbourne sluit
het meedoen op 10 december, dus doe mee en maak kans op………..
verrassing. O ja deelname is gratis en over de uitslag mag best
worden gecorrespondeerd worden hoor.
Het is maar een kort stukkie deze keer maar mochte gullie me misse
( zal wel niet) dan ben ikkus effe winkele.
Garoetjes Albertje Kretiek Himself

Spanje in Sydney en Hop On Hop Off
25 november 2014

Meer Spaans, had ik gisteren al voorspeld. En of! Al een tijd geleden hadden we
afgesproken hier in Sydney te gaan eten met Laura en haar vriendin Maria José. Laura
woont bij ons in de straat en voor wie ons verder ook een beetje kent, ze is de dochter van
Cati, de zus van Agustin die ons huis gebouwd heeft en dus een nichtje van de meiden die

vaak bij ons thuis komen. Ze woont bij ons in de straat en studeert hier Engels, acht
maanden lang. Ze is net voor ons vertrokken en haar moeder vond dat echt heel moeilijk,
dus kwam er een pakketje spulletjes mee met ons, zodat ze zeker wist dat we haar zouden
zien.
De dames kwamen naar ons hotel, waar we in het restaurant Mazzaro hier beneden een
tafel hadden gereserveerd. Nou, het was een feestje hoor! In een mengeling van Engels en
Spaans was er geen moment dat het gesprek stil viel, we hadden volop praatwater en
Laura was heel erg blij met alle foto´s van haar familie die wij zo uit onze telefoons
toverden. Ze had duidelijk geen idee dat we zo veel met het gezin van haar moeders broer
omgingen, al waren wij de enigen van buiten de familie op de doop van beide
kleinkinderen dit jaar. Maria José komt uit Los Alcázares, een klein uurtje bij ons
vandaan, maar ook met haar klikte het direct. We hadden een geweldige avond. De dames
eten al wekenlang vooral noedels en kant-en-klaar-spul (ha, thuis koken de Spaanse
mama´s veel te goed) en genoten met volle teugen van het heerlijke eten in dit erg goede
restaurant. Wij ook trouwens! Laat op de avond namen we afscheid, de meisjes weer naar
Bondi Junction met de bus en wij ons bedje in.

Vannacht werd Albert wakker van de pijn. Regen, hoge luchtvochtigheid, de drukte van de
stad en een paar glaasjes wijn is voor zijn lijf een heftige aanslag, we weten weer wanneer
de rem erop moet. Dus ging hij vannacht aan de pillen en zag ik het plan voor vandaag in
het water vallen. Maar vanmorgen ging het beter, hij heeft alleen nog veel last van zijn
spier in zijn kuit, waarin hij ooit een zweepslag heeft gehad. Smeren helpt niet echt, dus
strompelt hij voort. Samen met mij, want ik heb een blaar op mijn grote teen en wist me
geen raad met mijn schoenen aan. En op slippers de hele dag red ik ook niet. Dus naar de
pharmacy voor wondpleisters en een schuimrubber dop om mijn teen. Die dop bleef niet
zitten, dus haalde Albert er een stuk af en toen ging het stukken beter. Toch op pad dus,
maar wel met de Hop On Hop Off bus.
We stapten op aan de overkant van het park hier en lieten ons rondtoeren door Sydney.
Mooie stad hoor, waar vooral opvalt dat veel mooie oude gebouwen bewaard zijn gebleven

en de architectuur een prachtig schouwspel is van oud en nieuw. We genoten van de leuke
kerstsfeer in The Rocks en stapten uit bij Circular Quay, waar we het cruiseschip Rapsody
of the Seas zagen en besloten dat we dat niet meer doen. Dit is veel leuker! We keken onze
ogen uit naar alle schepen, de drukte van toeristen en locals door elkaar en de gezellige
sfeer. We kochten souvenirs voor de kleinkinderen en hebben uitgebreid geluncht op een
gezellig terras van een Italiaans restaurant. Echt vakantie!
We vervolgden onze rondrit en stapten aan het eind over naar de tweede toer, naar Bondi
Beach. Mwah, mooi strand, maar de stadsrit was stukken rustiger en leuker. Bovendien
zat er voor ons een duf stel met mutsjes en het roze mutsje voor mij zat continue te
telefoneren, hard pratend in haar eigen taal, wat dat dan ook mocht zijn. Maar we hoefden
in elk geval niet te lopen, toch? Tegen half zes waren we weer terug bij het hotel, waar we
erachter kwamen dat de leuke koffietenten hiernaast gewoon om vijf uur sluiten. Gek volk
af en toe, die Aussies. Ik lust altijd koffie! Vooruit, dan maar niet. We hebben gewoon net
weer heerlijk gegeten bij hetzelfde restaurant hier beneden als gisteren. Is lekker en
dichtbij, wat wil je nog meer?

ALBERTJE KRETIEK HIMSELF

(Albert heeft behoorlijk last gekregen van zijn blessure aan zijn kuit, algehele
vermoeidheid en heeft mede daardoor geen inspiratie meer om te bloggen. Jammer,
maar alle energie was nodig om gewoon nog lekker te genieten van wat wel kon)

Nee, ikkus begin vandaag zonder Kretiek over alles wat er om me
heen gebeurt. Ben bezonder positief ingesteld van nature en laat dit
dan ook met volle teugen los. Maar ikkus ga met mijnes
medereizende Echtgenote toch met spoed de stad uit. Ikkus ben niet
iemand om door een stad te dolen en nutteloos te kijken naar alle
ups en downs van zo´n stadje. Natuurlijk loopt er ook veel moois
door de straten waar ook mijnes oogies steevast naar kijke. Hupsige
jonge lady´s die hun beste kant laten zien vaak gepaard met een

stevige bos hout voor de deur en waggelende billetjes. Ben een echte
vent om van deze natuur te houden. Lopend door de straten valt het
mij op dat er erg veel gegeten en gedronken wordt loopend door de
gebruikers. Een bammeke hier en een beker koffie daar zo lopen veel
Aussies door de straten. Veel verschillende landen zijn hier
vertegenwoordigd.
Zo ook onze Chineese en Japanese medeburgers die zichzelf maar
blijven fotograferen de zogenaamde zelfies vliegen hier bij elk
bekend punt of ding je om de oren. Dringen zichzelf op een goede
klikpositie en dan maar lachen naar de foon of zo´n camera op een
stokkie. Tja die lui hebbe niet allemaal hun eigenste fotoMo bij zich
al hoewel regelmatig krijg je de vraag in kromengels can you take
een pitsjer, sir. Zo loop ik menig aziaaties hupsakeetje te
vereeuwigen, keidruk heb ik het ermee.
Om hare Mo te behagen ben ikkus met haar op de boot geweest
naar de dierentuin wel te schrijven. Ja, over de bustoer mag ikkus
niets schrijven van Mo omdat ik me niet netjes gedragen heb, zegt
ze. Bij het verlaten van de bus was ik zo pissig om mijn achter
buurvrouw die de hele toer haar toestel en haar ellenbogen in mijnes
nek had geduwd. Geen woord van sorry tegen mij terwijl ook haar
medereizende man als een lulletje rozenwater steeds een veeg uit de
pan kreeg. Dus bij het verlaten had die darm haar poot in mijnes
loopbaan gezet op een plekje waar ikkus mijnes edele pootjes ook
wilde neerzette. Begint die darm te krijse terwijl ik alleen maar lief
naar haar lachte onder het mom van eigenschuld dikke bult. Wie
Albertje pest kan ook de voet verwachtten. Normaal ben en blijf ik
correct en zou netjes mijn excuus hebben aangeboden maar deze
zuurpruim verdiende mijn excuus niet. En ook dat stomme kenijn
verpeste mijn humeur niet.
Terug komende op onze zeereis ervaring door de baai van Sydney
kan ik gullie meedelen dat het schommelen van de bark mij in goede
sferen stemde. Vooral met het vooruitzicht naar de beessies te gaan
maakte iets in mij los. Wat niet stond beschreven en niet was ontdekt
door mijnes eega was dat ze die Zoo boven op een berg hadden
geparkeerd. Vanaf de boot in een kabelbaan alsof je gaat skiën en zo
naar boven. Allememagies we vlogen zelfs over een paar olitetten
heen die met hun slurfjes stonden te spelen. Boven aangekomen ging
onze safarie van start gewapend met een looproutekaart overlegde
we effekens waar we naartoe wilde. Ja je hupst daar niet gewoon
even van boven naar beneden en weer terug omdat je de aapies bent

vergeten. Dus Mamagatie eiste haar dieren op en wilde vooral wilde
Australiese beesten zien, levend dan wel deze keer.
Affijn om een kort verhaal lang te maken gooide ikkus mijn rugzak
op de schouders en wandelde zo goed en kwaad achter de
wapperende jurk van Mo aan. Tja ikkus loop nog steeds niet
helemaal zoals het hoort door een oude sportblessure in mijnes
rechterkuit ben ik wat trager als normaal. Weet me poten niet op de
juiste plaats te krijgen al zo ik wel willen, had ik dan toch excuus aan
motte biede aan dat kenijn? Afijn kreunend en steunend kwam ikkus
een stukkie verder en aangekomen bij de jawel springkenijnen begon
ikkus spontaan te janken. Wat een ontroering spuite er uit mijn
oogies, eindelijk zag ik ze op stapafstand. Legge die stomme kenijne
daar precies het zelfde als dat ik ze nu al weken voor pampus langs
de weg zie liggen. Zou dat nu hun normale houding zijn, grrr affijn
boos loop ikkus een stukkie verder zit er zo´n springkenijn te pitte in
een boom. Ik was echt van de kippeleg door al dat aanzien alhoewel
met al die vogeltjesgriep in Nederland kan dit wel een beladen
woord zijn, daarvoor dan mijn welgemeende excuus. Maar om nou
terug te komen op die springbeesten daarvoor was ik wel de berg
opgekomen, ik trek het niet meer zij ikkus tegen Frau en we daalde
langzaam af zonder stenen spelregels deze keer.
Na wat heen en weer gepraat en een bakske koffie met een koekkie
besloten wij de diertjes met rust te laten en ons weer in de boot te
laten zakken. Nou dat zakken hebben mijn spiertjes geweten hoor,
op zo´n wiggelwaggel weg van boven naar beneden en maar
zigzaggen want tja in één keer recht naar beneden lopen was geen
optie anders had ikkus zo de baai ingelopen. Gelukkig heeft Frau ook
behoorlijk moeilijke voette en samen komen we er wel. Na een half
uur werden we gered van het beesteneiland en vertrokken weer
naar het toeristengedeelte van de harbour. Na een happie en een
drankie snel naar het hotel per taxi en genoten van een welverdiende
siesta. Na een nachie slapen mag ikkus de natuur weer in en gaan
we langs de kust naar beneden hopelijk komen we dan ook weer
liggende springkenijne tegen.
Ondanks alles mot ik jullie bedanken voor het wille leeze van onze
stukkies en hou je vast we komen nog niet naar Spanje want we
hebben het samen super. Geniete van alles wat we zien en horen.
Mocht iemand zich ergeren aan mijnes geschrijf over de mevrouw
die lelijk tegen mij deed, ze had het verdiend lekker puhhh.
Voor alle manne een knuffel van de busmevrouw en voor alle
vrouwe een hug van John de brandweerman van hier.

Garoetjes van Albertje Kretiek Himself en een paar chineese meiskes
die ik op de foto zette vandaag

Pacific Coast
Merimbula, baden in weelde
27 & 28 november 2014

Ik durf het bijna niet te zeggen hoor, want het klinkt wel erg verwend, maar wat waren wij
blij toen we Sydney achter ons lieten. Wellicht had het miezerige weer daar ook mee te
maken hoor, want zoals jullie al konden lezen en zien op de blog van Albert was onze vaaren dierentuindag niet koud, maar wel nat. En die hoge luchtvochtigheid is funest voor
Albert, maar ik ben er duidelijk ook niet meer aan gewend. Hij had dus pijn, ik had zere
voeten en allebei werden we helemaal horendol van de drukte van de stad. We zijn
mensen die graag ramen en deuren open hebben, maar met de hele nacht sirenes en
voorbijrazende auto´s leer je dat wel af. Van mij ook geen verslag meer van die laatste dag
Sydney en alle foto´s staan in het fotoverslag.
Donderdagmorgen dus weer op pad, richting rust. Het duurde lang hoor, toch zeker zo´n
twee uur voor we de echte drukte van de stad en de voorsteden achter ons konden laten.
Veel verkeer op de wegen en veel bedrijvigheid. Wij besloten om niet de snelweg A1, de
Princess Highway, te volgen, maar vanaf Wollongong de Grand Pacific Drive te rijden.
Deze route leidt langs de mooie ruige kust en langs leuke kleine dorpjes aan zee. Het is

zeker de moeite waard, maar de miezer en de grijze wolkenluchten nodigden niet uit tot
het maken van foto´s. We dronken koffie met een ham-kaascroissant als ontbijt onderweg
en kwamen tegen lunchtijd aan op onze bestemming Mollymook.
Een lief, slaperig dorpje aan de kust, dat vooral lijkt te bestaan uit appartementenhotels.
Dat slaperige vonden wij best, we aten wat in het beachcafé en checkten toen in bij
Mollymook Surfbeach Motel. We werden van harte welkom geheten en kregen van de
eigenaar zeer uitgebreid uitleg over de omgeving en vooral onze route voor morgen.
Pebbly Beach, daar moeten we heen, zegt hij, want dat is de enige plek in Australië waar
de kangaroes op het strand komen en zelfs de zee ingaan. En ze zitten er echt altijd, zegt
hij. Het komt me bekend voor en ik lees er het blog van Peet nog eens op na en ja, hij was
er ook en hij heeft ze gezien, heel mak, aaibaar en al.

Met die info in het achterhoofd betreden wij onze zeer ruime kamer op de eerste
verdieping, compleet met aparte slaapkamer en doen we eerst waar we het meeste
behoefte aan hebben: slapen! Het weer en de stad hebben ons uitgeput en we zijn toe aan
rust, veel rust. Het is al bijna zeven uur als we toch nog even erop uit gaan om te eten.
Volgens de hoteleigenaar is de golfclub de place to be, dus zijn we niet verbaasd als blijkt
dat daar het hele dorp dus zit. Ze spelen bingo om grote stukken vlees, een vriesvitrine vol
en in een apart gedeelte van de zaal is een bistro. Wij mogen er ook in, maar niet voordat
we op vertoon van ons rijbewijs een tijdelijk lidmaatschap krijgen. Ook prima hoor, als we
maar eten. Albert krijgt de grootste schnitzel ooit en krijgt hem niet op. De mijne is kleiner
en ik lust nog wel een toetje. Als Albert hoort dat er Dutch Apple Pie is, zwicht hij ook.
Was echt lekker!
Zoals altijd is mijn nacht onrustig, ´s middags slapen is niet zo´n best idee voor mij, maar
soms moet het gewoon. We worden om vijf uur wakker van de wekker die onze voorganger
waarschijnlijk gezet heeft en draaien ons nog een keer om. Uiteindelijk rijden we toch al
rond acht uur weg, op naar Pebbly Beach. Jullie snappen het vast al he? Het was een
prachtig strand in een mooie baai, we betaalden 7 dollar om erop te mogen, hebben er
zeker drie kwartier rond gehangen, maar geen kangoeroe. Niet ééntje! En ja, ze zijn er wel

hoor, er hupsten er drie voor onze auto weg op het gravelpad er naar toe. Maar op het
strand waren alleen vogels, waarvan één erg agressief werd naar mij toe. Ik had
waarschijnlijk te dicht bij zijn nest gelopen of zo, want hij bleef maar op me afvliegen. Ik
weerde hem af met mijn slippers, maar steeds weer dook hij op me af. Eng beest, brrr …
Uiteindelijk gaf hij het op toen ik een slipper naar hem toe gooide en op de grond dook om
die weer op te rapen.
Tijd om maar weer te vertrekken, zonder de kangoeroes. De rest van het advies was echter
super. De beste man had ons kaarten van het gebied meegegeven en daarop toeristische
routes aangegeven die we konden rijden op weg naar Merimbula. Het weer werkte
vandaag helemaal mee en we zagen prachtige baaien, onwijs blauw water in de zee, hoge
witte golven en onderweg heel veel meren met mooie boten erop. Het stuk wat hij saai
farmland noemde, vonden wij geweldig. Glooiend, groen landschap met mooie
boerderijen en huizen, overal koeien badend in lekkere waterpoelen en veel mooie
paarden. Wat wil je boerenhart nog meer?

We ontbeten in een leuke bakery onderweg, waar ik via Messenger nog even bijkletste met
mijn vriendin Elisabeth die ook onze post doet nu we weg zijn. Er was een brief van het
bevolkingsonderzoek waar Albert pas aan mee deed (darmkanker) en ik vroeg of ze hem
wilde openen. Alles goed, fijn om te horen! Onderweg valt het ons op hoeveel nationale
parken er zijn en ook dat je echt overal naar het toilet kan. Er zijn veel openbare toiletten
gewoon langs de route. De dorpjes komen steeds meer in kerstsfeer, al voelt at heel raar zo
in de zomer voor ons.
We kwamen hier rond half twee aan. Merimbula blijkt een druk, toeristisch dorp met een
fantastische haven en een gezellige winkelstraat. Het ziet er erg leuk uit. We kunnen nog
niet inchecken en er is ook niemand, dus rijden we even richting het strand. Mooi hoor!
Om twee uur zijn we terug en maken we kennis met Clint, de beheerder van Albacore
Apartmens. We hadden een studio geboekt voor drie nachten, maar uit de omschrijving op
de site blijkt, dat die allemaal op de begane grond liggen. En dat zijn nou net de plekken
zonder uitzicht, omdat ze achter de struiken verborgen liggen. We besluiten een upgrade
te vragen als dat niet te duur is, maar op de site zie ik al wel dat alles is uitverkocht dit
weekend. Maar wat blijkt? We hadden de upgrade al gekregen zonder te vragen en het is

een enorme upgrade. We zitten op de vijfde verdieping in het appartement op de hoek met
het mooiste uitzicht op de haven en met twee slaapkamers én twee badkamers. Luxe ten
top en we kijken over de hele haven heen. Er staat een loei van een flatscreen, de keuken is
groter dan thuis en er is een spa bad en een aparte douche in de andere badkamer. En
natuurlijk een vaatwasser, wasmachine én droger. Love it!
Al snel hebben we visite, onze huispapagaai meldt zich en is duidelijk een beetje pissig dat
ik wel foto´s van hem maak, maar dat hij niks krijgt. Albert geeft hem een stukje chocola,
maar dat moet hij niet. We brengen onze spullen op zijn plek en gaan dan naar
Woolworths om boodschappen te doen. We hebben zin om weer een paar dagen lekker
zelf aan te tutten en zeker om vanavond eens simpel eten te koken. We kijken weer onze
ogen uit naar het grote assortiment vers en goed eten en kopen dingen als melk, sla,
tomaatjes, fruit, aardbeien, yoghurt en nog meer. Terug in de parkeergarage onder ons
appartement haal ik de bagagetrolley uit de hal en zo hoeven we maar één keer te lopen
met alle boodschappen en nog wat spullen uit de auto. Ideaal.

De papagaai is weer zo terug en heeft zijn maatje meegenomen. Ik loop naar buiten met
een paar kersen en dat is meer naar hun smaak. Die zijn we voorlopig nog niet kwijt. De
meeuw komt de tafel later opruimen. Wordt niet buiten eten hier, denk ik.
Ondertussen draait de tweede was en staat de droger aan met de eerste. We hebben
gebakken aardappeltjes op met gehakt, want Albert snakt al dagen naar een bal gehakt en
een heerlijke salade. Albert heeft nog steeds pijn, die heeft een klap gehad, maar komt hier
vast weer bij. Nu hebben we tot het eind van de reis steeds plekken voor drie dagen, de
handrem staat erop en dat is goed. Ik denk wel dat we nog een klein ijsje lusten als toetje,
nietwaar?

Kamelen, koeien en kangoeroes
29 november 2014

Dat je er toch in Australië weer achter komt, waarom je eigenlijk naar Spanje geëmigreerd
bent …. de pijn is er weer, zoals vanouds als de lucht heel vochtig is en het tempo gewoon
net wat te hoog ligt voor Albert. Het is echt niet koud hier, integendeel, het werd vandaag
weer gewoon 27 graden, maar ze geven voor morgen weer regen op en we hebben al wat
gehad deze week natuurlijk. Tel daarbij een stad als Sydney en een zere spier in zijn kuit
en het plaatje is compleet. Hij gaat verkrampt lopen, het zenuwstelsel slaat op alarm en
zijn hele lijf doet pijn. Het was een zware nacht voor hem, aan het bed heeft het niet
gelegen, want ik heb zalig geslapen en ik ben de grote zeur als het gaat om bedden. Het
hele huis is super en dat is nu extra fijn, want zelfs de banken zijn heel comfortabel en
Albert heeft gewoon de ontspanning nodig. Ik ook, denk ik, want ik heb tot negen uur
uitgeslapen vanmorgen en dat is nog niet vaak gebeurd de laatste weken.

Toen we vanmorgen uit bed kwamen, vroegen we ons af wie de stop uit de haven had
getrokken. Er is hier duidelijk nog eb en vloed, want waar we nu en gisterenavond lichte
plekken in het water zagen, waren vanmorgen zandbanken. Aan de kade te zien is het
water niet meer dan een meter gezakt, maar nu snappen we ook dat mensen hier gewoon
in het water lopen en er wordt heel veel gepeddeld op surfboards. Het water komt bij de
meesten maar tot de heupen, behalve natuurlijk in de diepere vaargeul, maar die is vrij
smal. ´s Ochtends kan je hier gewoon lekker op de zandbank spelen, zoals wij vroeger
deden in de Biesbosch.
Na een langzame start met een heerlijk ontbjit van bruin brood met Nederlandse kaas van
Frico, gevonden in de Woolworths en het in- en uitruimen van de vaatwasser, gaan we
toch op pad. Albert wil niet hele dagen hier hangen, maar ziet de eerder bedachte
dolfijnencruise niet zitten. Ik ook niet, nog meer water en wellicht toch koude wind op zee,
laat maar. Bovendien ben ik na de verhalen van Marja en Ko uit Amerika toch wel wat
benauwd om zeeziek te worden, vooral omdat ze op de site waarschuwen pilletjes mee te
nemen. Geef mijn portie maar aan fikkie. Ook het Animal Sanctuary, waar je diverse
Australische dieren kan zien, valt af. De meesten hebben we nu wel in het wild gezien, het

is warm, dus we verwachten nog meer slapende beesten en als je een koala wilt
vasthouden voor de foto, ben je al gauw 100 dollar verder (2 x 20 entree plus 45 voor de
´encounter´). Daar eten we liever lekker van.
Als Albert pijn heeft, gaat hij het liefst toeren en ik vind het altijd heerlijk om te kijken en
onderweg foto´s te maken, dus kiezen we van de kaart die ze in Mollymook mee gaven
voor tourist drive nr. 10. Eerst gaan we nog naar het postkantoor om een klein pakketje
met souvenirs naar Doetinchem op te sturen, tenslotte duurt het anders wel heel lang voor
Macy haar mini-UGGjes aan kan. Natuurlijk ook wat voor Jordy erin.

En dan gaan we op pad. Tja, hoe omschrijf je zo´n rit van toch wel zo´n 100 kilometer?
Gewoon prachtig! Dit is zo´n mooi gebied, vanaf de kust rijd je zo het mooie glooiende
landschap in, waar je toch wel even met je ogen moet knipperen als je zomaar drie
dromedarissen in de wei ziet lopen. Ja, ja, die hebben ze in Rhenoy bij de Paay ook, dat
weet ik, maar toch. Noordelijker in Australië lopen er veel in het wild, ze noemen hier alles
met een bult of meerdere bulten ´camels´.
Een groot deel van de route loopt via onverharde wegen, maar wel breed en goed
begaanbaar. We zien talloze boerderijen, maar geen grote bedrijven en vaak heel mooi,
maar er zijn hier ook veel rommelmakers hoor. Veel oude zooi, tractoren, auto´s en
dergelijke, wel mooi vinden wij dat. En dan rijden we een heel stuk door het regenwoud,
fantastisch met varens zo groot, op stam, mooie kreekjes en diepe afgronden. Ik stap uit
om wat foto´s te maken en als ik later weer in de auto zit, voel ik wat kriebelen op mijn
been. Als ik wil krabben, voel ik iets slijmerigs en ik schrik me dood als ik een soort
wormachtig ding zie, zo groot als een rups. Als ik hem van mijn been wil halen, krult hij
helemaal op, maar het lijkt daardoor wel of hij onder mijn huid kruipt. Als ik hem los heb,
bloedt het stevig. Ik druk het zoveel mogelijk uit en maak het schoon met antibacteriele
wipes die in de auto liggen. Ben best even bang hoor, je hoort hier zoveel verhalen over
enge giftige dieren. Maar enfin, nu, enkele uren later is er niks aan de hand, dus ik zal het
wel overleven.

Verder zien we dode wombats en kangoeroes langs de weg (niks nieuws inmiddels) en
laten we weer een mierenegel oversteken, net als een paar enorme hagedisachtigen. Jee,
een was wel een meter lang zeg. Prachtig dier, maar te snel voor een foto.

Rond een uur of twee zijn we, na tijdenlang geen dorp gezien te hebben, in Wyndham. Zes
huizen, een school, een general store met café en een oud hotel. We kiezen voor het hotel
en stappen 100 jaar terug in de tijd als we de bar in lopen. Honger hebben we niet echt,
dus bestel ik twee Coke Zero. Ha, dat hebben ze dus niet, al dat moderne spul. Er is nog
één blikje Diet Coke en dus komt er een glas sodawater met een stukje citroen bij en ik
neem een zakje chips voor het zout en de lekker. We gaan buiten onder de porch zitten en
hebben al snel praat met een local, die met zijn drie lodderige grote honden duidelijk op
zijn zaterdagmiddagpraatstoel zit. Hartstikke gezelig was het. Hij is brandweerman
(vrijwillig) en we raken aan de praat over het grote risico op bosbranden hier in relatie tot
Spanje. Het is bij ons ook heel droog, maar wij hebben gek genoeg in onze omgeving gelukkig! - weinig bosbranden. Hij legt uit dat het vooral te maken heeft met de droge
onweersbuien die hier veel voorkomen en de vegetatie. Blikseminslag in een
eucalyptusboom geeft al snel vuur en de olie uit die bomen verspreidt het vuur razendsnel.
Ook de ´bush´, die struiken die hier laag aan de grond groeien, is zeer brandbaar, net als
de naaldbomen en dus gaat het snel mis. Altijd mooi om dat soort uitleg van experts te
krijgen en praat heb je hier al snel.
We vervolgen onze weg weer via Pambula en zijn dan halverwege de middag thuis. Albert
neemt pijnstillers en gaat een paar uurtjes naar bed, ik val op de bank in slaap. Het is
vakantie, dus mag het :-) Ik ga zo eens soep opwarmen (uit van die zakken) en een broodje
bal maken. We eten makkelijk vandaag, moet kunnen. Benieuwd wat morgen brengt,
vooral het weer is niet echt duidelijk.

Een lekkere rustige zondag in Merimbula
30 november 2014

Lekkere zondagochtend, koffie, ontbijtje van Griekse Yoghurt met aardbeien (yummie!!),
lekker buiten naar de bootjes kijken en dan toch maar eens gaan douchen en aankleden.
Het leven is nog niet zo slecht in Meribumbula. Albert heeft nog wel pijn, maar voelt zich
beter dan gisteren en we besluiten dan ook het stuk van de toeristische route wat we
gisteren hebben laten zitten, vandaag alsnog te doen.
Toen we hier weg reden begon het op de brug al te miezeren, dus zakte de moed ons een
beetje in de schoenen. Vooral richting Eden, waar wij heen wilden, was het behoorlijk

donker en bewolkt. Maar tot onze verrassing klaarde het snel weer op en vervolgden wij
onze weg naar Wyndham, waar we de route gisteren afbraken. Weer genoten we van een
heerlijke route over onverharde wegen, waar je trouwens tot onze verbazing gewoon 100
mag rijden. Oef zeg! Wij gaan veel langzamer, want we zien graag wat om ons heen, maar
af en toe worden we ingehaald door een grote wolk stof van een Aussie die meer haast
heeft dan wij.
Hier en daar springt er een wallabie over de weg en sommigen blijven even nieuwsgierig
naar ons kijken. Ze blijven zo leuk! De koe die ik probeer te fotograferen tijdens zijn
dagelijkse bad in de poel, vertrouwt het niet. Ze komt als een haas uit het water, maar als
ik tegen haar begin te praten, is ze gewoon toch een echte koe: nieuwsgierig naar wat dat
rare mens toch komt doen. Het is weer ontzettend genieten, maar niet in woorden of foto
´s uit te leggen, maar dit landschap heeft zoveel charme. Vanuit de drukke toeristische

kustplaatsen zit je in 10 minuten in het meest charmante, rustieke platteland wat je je
maar kan voorstellen. Heerlijk!
Op de terugweg komen we weer langs Oakland´s Barn en Garden en we besluiten eens een
kijkje te nemen. We komen bij een tuincentrum met leuke hebbedingetjes, wat trouwens
wel 30 keer in een beetje Intratuin past hoor. Geen kerstshow, dat hadden we wel een
beetje verwacht, maar leuk is het wel. Ze verkopen diervoeders, planten, leuke decoraties
voor huis en tuin én hebben een druk bezocht café. Het is lunchtijd dus nemen we allebei
een salade en delen we een schaal patatjes, want het is tenslotte zondag. En daardoor
hebben we onze warme maaltijd gehad en hoeven we de deur niet meer uit vandaag, ook
lekker.

Terug in het appartement kijken we onze ogen uit naar alles wat er voor ons op het water
gebeurt: er worden oesters geraapt (of hoe noem je dat) met zo´n klein bootje, er wordt
gepeddeld op planken, er worden vissersbootjes in het water gelaten en de pelikanen
vliegen af en aan. Ik doe de laatste was, pak de koffer weer om voor de komende dagen en
verdiep me weer in een volgend boek van McKinley (ik ben verslaafd). Rond een uur of vijf
komen de papagaaitjes weer en deze keer heb ik een bordje eten voor ze klaar staan. Nou,
mooi dat ze geen aardbeien eten! Het brood gaat er echter goed in. Zo goed, dat ik later
met de stofzuiger het terras schoon moet maken. Ondertussen is het gaan regenen, dat
kon niet uitblijven. Af en toe flitst het nu een beetje, mooi gezicht achter die enorme
glazen wand.
We gaan eens lekker aan een toastje met een stukje Franse kaas, want alles is hier te
krijgen (nou ja, bijna). Morgen weer verder, naar Metung, waar ons weer een mooi
appartement wacht. Maar mooier dan hier? Dat kan bijna niet!
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Gippsland
De balans opmaken op weg naar Metung
1 december 2014
En weer zijn we een paar honderd kilometer verder richting het eindpunt van onze reis.
Langzamerhand beginnen we af te tellen en enerzijds vinden we dat erg jammer, want we
genieten nog steeds met volle teugen van al het moois wat Australië ons te bieden heeft.
Anderzijds is al eerder gebleken dat zes weken gewoon een mooie tijd is om niet verzadigd
te raken en dan gaat thuis ook weer lokken. Want buiten vakantie vieren en genieten van
al het moois om ons heen, praten we op dit soort reizen ook heel veel. Destijds in Amerika,
op de lange ritten naar Nederland en ook nu weer: in de auto filosoferen we heel wat af
samen. En de conclusie is nu vooral weer dat deze reis een schot in de roos was, maar ook
dat we weer met plezier terug naar Spanje gaan. Naar ons heerlijke huis daar, ons fijne
dorp en naar vrienden die ons dierbaar zijn geworden.

Deze reis is echt door ons samen helemaal gepland. Laptop op schoot, groot scherm op de
TV via het Apple-blokje, zodat Albert mee kon kijken naar wat ik in beeld had en hij met
de iPad erbij om dingen te checken, hotelbeoordelingen te lezen, afstanden mee op te
zoeken via Google Maps en uiteindelijk samen knopen door te hakken. De Amerika-reizen
waren vaak samengesteld aan de hand van wat anderen op het forum van Alles Amerika al
beleefd hadden, al waren we ook daar regelmatig wel trendsetters, maar dit is echt ´ons´.
Het fijne is dat we ook dezelfde dingen leuk vinden. Geen toestanden omdat de een naar
musea wil en de ander liever een berg beklimt. Welnee, we zijn allebei niet erg sportief (is
dat nieuws?), willen best een stukje wandelen en genieten vooral heel erg van het
platteland en dieren die we zien onderweg. Ha, de dierentuin was mijn plan, maar dat doe

we maar even niet meer. Maar verder? We hebben veel tijd en energie gestoken in de
planning, maar met plezier.
En wat is het allemaal goed uitgevallen. De keuze voor een auto in plaats van een camper
was voor mij best een puntje van zorg. Kan je makkelijk ergens naar het toilet? Ha, ja, op
de gekste plekken zijn publieke toiletten. Hoe gaat dat met de was? Nou, een wasmachine
in huis is prettiger dan op een camping wachten tot de was eindelijk droog is in die grote
drogers en fijne spullen drogen beter een nachtje op een rek, deze keer dan ook geen
gekrompen of verwassen kleding. En als je ons nu samen op de bank ziet zitten, zo´n
heerlijke zachte bank met relaxsteunen zodat de pootjes omhoog kunnen, zou je echt
jaloers worden hoor. En het allerleukste is dat je toch vaker in of dichtbij de gezelligheid
zit, dan met een camper en veel makkelijker even een stadje of dorpje in rijdt voor een
lekkere kop koffie (mét), een lunch of nog even naar een restaurant gaat. De auto staat
eigenlijk praktisch overal voor de deur van de hotelkamer of appartement of in de
parkeergarage eronder.
Onderweg zien we weinig campers, de Aussies zijn duidelijk meer van de caravans, want
daar gaan ze massaal mee op stap. Kamperen is hier erg populair, maar je struikelt hier
aan de oostkust ook over de vakantieparken met stacaravans en parkmodel-huisjes. De
Australiërs zijn een reislustig volkje, zowel in eigen land als daarbuiten. Het valt ons op
dat bijna iedereen die je spreekt al in Europa is geweest, Spanje en Nederland zijn hier
absoluut geen ´verweggistan´, zoals je in de States vaak hoorde. ´The Netherlands,
Holland, ah, Denmark´. Ja, zoiets dus. Nou hier niet hoor.

Wij verlieten vanmorgen Merimbula, nadat we het heerlijke huis in Albacore Apartmens
hadden opgeruimd. Eerst koffie met ontbijt, Skypen met Bram en Trees en een heerlijk
uitzicht op de haven waar zelfs de hond mee uit peddelen gaat. De rit van daar naar hier in
Metung is simpel: de Princess Highway, bijna 300 kilometer lang. Geen straf hoor, want
het is gewoon een tweebaansweg door mooie natuur, al word je de bomen op sommige
stukken wel wat zat, maar soms is alles gewoon een scenic drive. We houden een stop- en
plaspauze in Cann River, waar we bij de Bakery koffie drinken met een cottage pie voor
Albert en een zoet slagroomding voor mij. De auto hadden we in Eden al gewassen, die zag
je door het stof bijna niet meer.

Als Albert op een gegeven moment een tourist drive ziet aangegeven, besluiten we van de
hoofdroute af te gaan om eens een stukje Gippsland te gaan bekijken. We komen uit bij de
West Cape en de Salmon Rocks. We blijken niet de enigen, er zijn meer mensen aan de
wandel en een paar vissers zitten lekker te kletsen bij hun boot. Wij maken foto´s, want de
lucht is dreigend, maar daardoor ook erg mooi. Het barst er echter van de vliegen, zo erg
was het nergens nog, want eigenlijk hebben we alleen in de Flinders Ranges nog last van
vliegen gehad. Maar het is dan ook stikbenauwd, 32 graden en verschrikkelijk vochtig.
Zoals het in Nederland vaak voelt bij die temperaturen. Terwijl ik dit typ (een aantal uren
later) begint het eindelijk te regenen, wat vast verkoeling brengt, want morgen geven ze
maar 21 graden op. De route is prachtig, we rijden langs de Snowy River, smeltgebied van
de skibergen hier in de winter. Oude boerderijen, veel vergane gorie, veel hooibouw en
ronde gewikkelde balen hooi. Langs de weg staat alles in bloei, onkruid, maar ook hoge
bomen zijn een sluier van witte bloemen. Zo mooi allemaal.

Tegen een uur of twee zijn we in Metung. We hebben per SMS de deurcode voor ons
appartement ontvangen, maar kunnen er pas om 3 uur in. Metung ligt op het einde van
een schiereiland in het enorme Lake King en we blijken echt maar een klein stukje
wandelen vanaf het eindpunt te zitten. Het hotel heeft dus aan beide kanten uitzicht op
het water, alleen zitten wij deze keer wel beneden en kregen we niet de gratis upgrade die
we in Merimbula hadden. Tja, en als je zes weken weg bent, kies je niet altijd de duurste
optie, dus zitten we beneden achter een schutting, maar wel met een lekker zitje buiten en
in een superdeluxe huisje voor nog geen 80 euro per nacht. Groot voordeel: we zitten
beneden en alles is gelijkvloers en anderen sjouwen hier met de koffers naar boven, want
er is geen lift.
Alles zit erop en eraan, luxe Nespresso, grote flatscreen, Wii (wat moeten we ermee?),
alles werkt met knopjes en afstandbedieningen en we hebben een
tweepersoonsregendouche. Snufjes en snuisterijtjes, vandaar waarschijnlijk de vijf
sterren. Maar we hebben ons rotgezocht naar een stopcontact en uiteindelijk ligt de hele
batterij met opladers in de slaapkamerkast in een la. We hebben een contactdoos met zes

(geloof ik) stopcontacten voor Europeese stekkers en daar heeft Albert thuis al een
Australische stekker aangezet (die ons Pietje nog in zijn backpack had). En geloof het of
niet, dit is de eerste plek waar ik mijn eigen fóhn uit de reistas moeten halen, die past niet
bij vijf sterren blijkbaar.
We hebben vanmiddag lekker geluncht in het dorp, hebben daarna onze intrek hier
genomen en zijn toen terug gewandeld voor een paar boodschapjes. Het dorpje is klein,
maar er is een Village Store, een bakkerij, wel zes restaurants en nog wat winkeltjes. Het
hele merengebied ligt open om te ontdekken en dat gaan wij zeker doen!
N.B.: Albertje Kritiek heeft laten weten geen inspiratie meer te hebben, de mensen zijn
hier te aardig om over te zeuren in een blog :-)

Heerlijk gevaren op de meren van het
prachtige Gippsland

Woensdagmorgen, Metung, Gippsland en het is bewolkt. Dus houden we een rustig
ochtendje (ha, uitkijken dat het niet verzandt in een pyamadag) na een mooie zonnige dag
gisteren. Albert was gisterenavond helemaal op en weer blijkt dat zes weken elke dag
actief zijn hem gaat opbreken, dat lijf wat in Spanje zo goed bezig is, laat hem hier weer
regelmatig in de steek. Voor morgen staat een mooie bergrit op het programma, dus doen
we het vandaag heel kalm aan. We verkassen morgen ook naar het warmere Beechworth,
waar ze helaas ook wel wat regen voorspellen. Luchtvochtigheid is gewoon foute boel voor
hem.
Ondanks dat hadden we gisteren een mooie dag hoor. We reden naar Lakes Entrance waar
het wemelt van de leuke kleine winkeltjes, restaurantjes en alles wat bij een
toeristenplaatsje hoort. Ik vind dat wij nog niet zo slecht zitten in het veel rustiger

Metung. We besluiten, ondanks eerdere twijfels, toch een rondvaart mee te gaan maken.
Ze gaan niet buitengaats, dus weinig kans op zeeziek worden, het is stralend weer en de
meren hier zijn wel erg mooi. Dus kopen we kaartjes voor de Lonsdale Eco Tour die al een
half uurtje later vertrekt.
Daar hebben we geen spijt van gekregen. We hebben drie uur gevaren door de diverse
meren van dit watergebied in Gippsland en werden onderweg verwend met de heerlijke
versgebakken scones met cream en aardbeien (aan boord gemaakt!) van Melinda. Er
waren veel watervogels, we zagen een paar zeehondjes springen in het gat van de haven
(de enige haven op 200 mijl kustlijn hier) en er stonden prachtige huizen langs de
waterkant. En bijzonder, de boot voer ook naar Metung en op maar een paar honderd
meter van ons eigen stekje zagen we dolfijnen naast de boot in het water spelen. Gaaf!!

We besloten de dag met eten in Metung Hotel, wat niet 100 procent meeviel, maar
vooruit: het was wel een mooi plekje om te zitten. Vandaag zien we wel, ik ga maar eens
beginnen met foto´s in het fotoverslag zetten, want er zijn er heel veel gemaakt gisteren.
En mijn nieuwe parttime baan is het schrijven van reviews voor Tripadvisor en Booking.
De mailtjes met verzoeken daarvoor vliegen me om de oren en de meeste accomodaties
verdienen de pluim zeker!
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Beechworth
Een ritje van 80 kilometer … en de rest
4 december 2014

Zo, dat is nog eens regen! We zitten hier in onze charmante cottage Ingram in Beechworth
en hebben echt aan alle kanten ramen en zien dus overal hoe de bui, die al een uurtje of
wat dreigt, naar beneden komt. Eerder zaten we er al middenin toen we een stuk aan het
toeren waren en geloof me, er kan hier héél veel water vallen in korte tijd. Het is ook weer
zo weg, want in tegenstelling tot bij ons in Spanje, is de waterafvoer heel goed geregeld.
Grote goten en putten, je ziet het gewoon van de weg afstromen.
Hopelijk brengt de regen ook wat verkoeling, want gisteren was het hier werkelijk niet te
harden. We zijn, na een behoorlijke rustdag in Metung, vertrokken om via de Great Alpine
Road weer een heel groot stuk de bergen en het binnenland in te rijden. Great was het,
helemaal geweldig, zo´n mooie route weer met supermooie uitzichten, bergen en dalen
met dorpjes uit een sprookjesboek. Want ze zijn hier wel van de historie hoor. Er is veel
bewaard gebleven en het wordt goed onderhouden. Oude gebouwen, mooie oude auto´s,
werktuigen, de geschiedenis wordt hier gewaardeerd en geconserveerd.
We stoppen onderweg in zo´n lief dorpje voor koffie met wat lekkers en zien dat het
nostalgische tankstation naast de bakkerij ook sneeuwkettingen en ski´s verhuurt. We
staan aan de voet van de Snowy Mountains, het enige skigebied in Australië. We
verheugen ons erop naar de top te rijden, op zo´n 2000 meter, wat natuurlijk voor
Europese begrippen niet eens zo hoog is. Maar juist daar valt niks te zien, want na Mount
Hotham, het skidorp wat nu uitgestorven is, komen we in dichte mist terecht. Echt, geen
hand voor ogen en dat in een bochtige afdaling. Was niet echt heel leuk, zacht uitgedrukt.
Het is toch, ook na de mist, een pittig stuk rijden hoor. Veel bochtenwerk en bergwegen.
Albert zegt dat dat voor hem één van de redenen zou zijn om toch niet meer terug naar
Australië te gaan. Het was geweldig, we hadden het niet willen missen, maar juist in de
bergen merkt hij dat links rijden hem niks uitmaakt, behalve dat zijn lijf het niet wil. Hij
heeft altijd pijn aan de linkerkant en nu pas voelt hij hoe hij deze altijd ontlast en steun
heeft van de autodeur in zijn eigen auto en vooral al het stuurwerk met rechts doet. In
deze auto met het stuur rechts, kan hij zijn goede rechterkant niet vrij bewegen en moet de
pijnlijke linkerkant alles doen. En ja, ik zou kunnen rijden, maar dat zou hem juist het
liefste wat hij doet ontnemen, want autorijden vindt hij geweldig. En ik heb er geen hekel
aan, maar wel met Albert naast me, omdat ik weet dat hij niet op z´n gemak zit en ook nog

niet heeft geleerd dat ik geen leerling-chauffeur ben (zoals hij vroeger vaak had), maar zijn
vrouw die al dik 30 jaar haar rijbewijs heeft.

Maar het was dus een prachtige rit en de aankomst in Beechworth maakte veel goed. We
hebben een ´cottage´, een houten huisje op een parkje van vier vakantiewoningen en het
heeft niet de moderne luxe van de andere huizen de we onlangs hadden, maar is wel
compleet en gezellig. Lekkere bank, goede eettafel met stevige stoelen, prima keuken
(zonder vaatwasser, tja), het lekkerste bed van de hele vakantie (je zou er in blijven
liggen!), een aparte ruimte om de was te doen, een ruime badkamer met
vrouwvriendelijke douche én een tweepersoons spa. Het is alleen erg benauwd en ik stort
bijna in. We zetten de airco aan, eten een kop soep en gaan dan wat boodschapjes doen in
het stadje. Echt, terug in de 19e eeuw hoor! Zo gaaf, maar daarover morgen weer, want
dan gaan we uitgebreid wandelen en foto´s maken daar. Na de boodschappen help ik een
vriendin in Nederland even met een sollicitatiebrief en we gaan lekker in de spa. Oef, met
deze temperaturen wordt het wel heel damperig in zo´n ding zeg.

We besluiten te gaan eten bij de Chinees, want dat is ons erg goed bevallen in Apollo Bay
en Wagga Wagga. Ik heb een chicken satayals voorgerecht en die is werkelijk zo goed dat
je er wekelijks voor terug zou gaan, echt geweldig. Anders dan we gewend zijn, maar ´sabe
a gloria´, zoals de Spanjaarden zeggen. De hoofdgerechten zijn erg pittig, maar niet
helemaal mijn ding, al vindt Albert de nasi ook bijzonder lekker. Gelukkig waren de
toetjes weer heerlijk.

We slapen geweldig in het grote bed en om me uit bed te lokken, maakt Albert toast met
gebakken eieren en bacon met daarbij een glas van de heerlijke plaatselijk gemaakte
appelsap uit het welkomstpakket hier. Goed begin van de dag! Na het douchen en wat
opruimen gaan we naar het visitor center waar ik vraag of ze een mooie scenic route
hebben voor ons vandaag. Er wordt namelijk regen voorspeld en het wordt weer broeierig,
dus dat gewandel stellen we liever uit.

De dame pakt een kaart, begint pijlen te tekenen en ik zeg dat rond 80 kilometer ons wel
wat lijkt. Enfin, wij op pad, pakken we natuurlijk het eerste het beste onverharde pad wat
we zien omdat we nieuwsgierig zijn en zo rijden we naar de top van Mt. Stanley tot we bij
een bordje komen waarop we zien dat de rest van de weg een Jeep Track is. Mmmm, denk
dat Europcar al helemaal niet blij is met hoever we al gegaan zijn, dus laten we dat maar
niet doen. Dus terug en zeker nog een uur op van die gravelroads tot we - voorbij de

springende kangoeroe en de mierenegel - eindelijk weer op een normale weg komen. En
ook nog op de route van de mevrouw.
We lunchen in het charmante dorp Thallangata, waar het druk was in de plaatselijke
bakery en er knopen er meteen een plas- en tankstop aan vast. Leuk plekje! Het was
allemaal weer erg mooi, vooral Lake Hume, een grote watermassa in de Murray River, was
indrukwekkend. Ongelofelijk hoe bomen zo lang overeind blijven in zo´n watermassa, die
blijkbaar regelmatig toch droog valt. En luchten! Big Sky Victoria, als variatie op Big Sky
Montana, waar ik zo van kon genieten. Hier kunnen ze er ook wat van hoor. De 80
kilometer waren er uiteindelijk dik 200 en dan hebben we nog een stuk niet gereden, die
mevrouw heeft er echt gevoel voor, dat is wel duidelijk :-)
Terug in Beechworth hebben we gegrilde kippen gehaald met stokbrood en lekkere
kaasjes, wij gaan vandaag de deur niet meer uit. Lekker luisteren naar de regen, al schijnt
nu de zon alweer en naar de eendjes kijken. Morgen weer een dag.

Een lief stadje en al een beetje aan het
pakken
6 december 2014
En dan zit je op dag 36 van je autohuur ... de laatste volle dag. Morgenavond gaan we onze
Gouden Koets inleveren bij Europcar in Melbourne en nemen we zelf onze intrek in het
Parkroyal Melbourne, recht boven de huurautogarage. Vanaf het hotel zullen we ons nog
een paar dagen gaan vermaken in Melbourne en omgeving, maar het wordt onze laatste
nacht in een huisje. Wat deze vakantie ons in elk geval geleerd heeft, is dat wij het heerlijk
vinden om dit soort huisjes of appartementen te huren in plaats van hotels. En dat reizen
met een auto niets is tegengevallen, weten jullie nu wel!

We begonnen de dag vanmorgen met een ontbijt bij de beroemde Beechworth Bakery.
Echt een bijzonder mooie bakkerij, een lust voor het oog wat daar allemaal in de vitrines
lag. We wandelen een uurtje of anderhalf door het stadje, waarbij ik winkel in, winkel uit
ga en wat kleine hebbedingetjes scoor, met name voor in de keuken en Albert van bankje
naar bankje gaat met de camera in de aanslag. Er is een kleine, maar leuke farmersmarkt
en nog een kerstmarkt die werkelijk niets voorstelt. We besluiten voor de buien, die je
letterlijk voelt hangen, nog een stukje te rijden. We gaan naar de Woodshed Falls en rijden
de Scenic Gorge Drive, bij elkaar nog geen tien kilometer, maar best de moeite waard.

Bij de locale supermarkt halen we nog wat eten voor vanavond, want eten in restaurants is
ons deze reis niet echt meegevallen en dat moeten we de laatste dagen sowieso nog.
Vandaag dus nog even lekker een eigen gebakken hamburgertje.
En tja, de hele auto leeg. Alle tassen en koffers en losse aankopen zijn vanmiddag
uitgepakt en weer ingepakt, met het een duidelijke onderverdeling: dit moet nog mee naar
Melbourne, dat moet in de handbagage voor in het vliegveld en er moeten ook nog kleren
zijn voor de laatste nacht in Madrid en de weg naar huis. Gaat allemaal lukken, ha, we
kunnen zo nog 20 kilogram kleding bij gaan kopen als we willen :-) Alle was is gedraaid,
wat nu nog vies wordt, moet ook vuil mee in het vliegtuig en wordt in Macisvenda weer
gewassen.
Het was een rustig dagje, maar wel nuttig. Vanmiddag regende het weer stevig en morgen
verwachten ze ook een sombere regenachtige dag, maar de dagen in Melbourne lijken
redelijk droog en zonnig te worden. Laten we het hopen!
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Melbourne
Een mooie afsluiting
7 tot en met 10 december 2014

De laatste etappe op zondagmorgen van Beechworth naar Tullamarine waar Melbourne
International Airport is. De tassen en koffers zijn aardig gesorteerd op wat echt niet meer
open hoeft en wat we nog nodig hebben en het lijkt maar een klein hoopje meer in de auto.
De campingstoelen, die we achteraf erg weinig gebruikt hebben (zonde!), zijn
achtergelaten op het terras en in het huis hebben we wat kleine dingen bij elkaar gezet met
een briefje erbij dat ze het naar eigen invulling mogen gebruiken of weggeven. Al snel
krijgen we een SMS met een bedankje, het wordt zeer gewaardeerd en ze zijn vooral blij
met de stoelen. Mooi!
We hebben de hele dag de tijd en kiezen niet voor de snelweg, maar voor een route via
kleinere highways. Het begint bewolkt, maar de route is erg landelijk en we zijn blij dat we
het nog even een mooi stuk platteland meepikken op de laatste dag. Tot onze grote
verrassing rijden we ineens in een prachtig regenwoud, het Yarra Range National Park en
zoals het hoort, gaat het prompt ook regenen. Ontelbaar veel varens op stam, zo gaaf, die
hebben we echt nog nooit buiten Australië gezien en het is zo bijzonder, zo´n woud van
varens tussen hele hoge gumtrees. Genieten! Via de mooie Yarra Valley rijden we richting
Melbourne en in een klein dorpje maken we een plasstop en komen we terecht bij een
General Store met café voor een lekkere snelle lunch.

We tanken af op bij een 7 Eleven in de buurt van het vliegveld en merken dat de diesel
toch echt zo´n 20 cent goedkoper is dan toen we hier begonnen. Rond een uur of drie
rijden we bij Europcar de parkeergarage in. Afscheid van de Gouden Koets, wat een
heerlijke auto hebben we daar aan gehad. Het gaat vlot, rondje rond de auto, geen schade,
ziet er netjes uit, neem je tijd voor het uitpakken en neem gerust de bagagekarretjes mee.
Mooi! In het hotel, recht boven de autoverhuurders, krijgen we de aangeboden update
voor 29 dollar per nacht waarvoor we ´stand-by´ stonden. Gratis internet (normaal 20
dollar per 24 uur), onbijt (normaal 35 dollar p.p. per dag) en een kamer naar keuze met
uitzicht op stad of vliegveld. Ha, Albert kiest natuurlijk onmiddellijk voor vliegveld, die
kan dagen kijken naar de vliegtuigen die landen en opstijgen.
De bagagekarren mogen mee op de kamer en daar gewoon blijven staan. Dat scheelt een
hoop sjouwen voor Albert en dat is precies de reden dat we hier zitten. We hadden in
eerste instantie een hotel geboekt in de stad zelf, maar het inleveren van de auto, koffers
mee de stad in met een taxi en woensdag weer een keer met het hele spul sjouwen naar het
vliegveld, dat zag hij niet zitten. En gelijk heeft hij, zijn lijf heeft al genoeg te verduren
gehad en dit scheelt heel veel. We blijven zondagavond lekker in het hotel en eten in het
restaurant hier beneden.
Maandagmorgen om 10 uur zitten we, na een heerlijk ontbijtbuffet, voor 30 dollar per
persoon retour in de Skybus. Deze bus rijdt elke 10 minuten van het vliegveld naar het
Southern Cross Station in de binnenstad en ook weer terug. En dat gewoon 24 uur per
dag. Veel mensen stappen met bagage in de bus, want vanaf het station rijden er voor hen
ook nog diverse gratis shuttles naar de hotels in de stad. Wij wandelen de stad in en
drinken wat bij Hudsons Café. Iemand ooit warme chocomel van witte chocolade op?
Nou, ik wel, hemels lekker!!
Het is nog erg bewolkt, maar niet echt koud en we besluiten maar een beetje te gaan
shoppen en wandelen. We hebben een kaart van de stad en gaan op pad. Bij Bourke Street
Mall is het een drukte van jewelste. Een rij van zeker 200 meter voor de meterslange
etalages van Myers, zeg maar de Bijenkorf van Australië, waarin de kerstversie van de Drie
Kleine Biggetjes (hier beertjes?) wordt afgespeeld voor de kinderen. Leuk! Wij slingeren
wat door de mall heen en als ik langs Hollywood Nails kom, schuif ik naar binnen.
Voor wie het niet weet: ik was een afschuwelijke nagelbijter, echt mijn leven lang, tot het
bot en tot bloedens toe, zeg maar. Ergens in juni ging er een knop om en begon ik de
stompjes te lakken en warempel, ik heb vanaf die dag geen stukje meer afgebeten en heb
al maandenlang mooie lange nagels. Maar omdat er een donkere streep zat tussen het
mooie witte randje en mijn nagelbed, het stuk nagelbed wat nog moet aangroeien, zagen
ze er niet uit zonder nagellak. Ik heb wat uren zitten vijlen, lakken en mopperen als er
weer eens een stuk beschadigd was. In Gelong, net na aankomst hier, besloot ik dat ik daar
deze reis gewoon geen zin in had en liet ik er Schellac (gellak onder warmtelamp) op
zetten om niet de hele reis met die nagels bezig te zijn. Inmiddels was dat flink
uitgegroeid. Vorige week heb ik mijn nagels dan ook al schoongemaakt en het donkere

randje is echt nog minimaal. Nog één keer een paar weken Schellac en ik denk dat het
klaar is. Ze zijn echt heel mooi en sterk geworden. Van mijn teennagels heb ik alles af
laten halen, zelfs ik zal nu toch aan de dichte schoenen moeten en mijn vingernagels zijn
weer keurig klaar voor een paar weken.
Aansluitend naar de kapper, oef, dat was een rib uit mijn lijf, maar het is wel erg netjes
geknipt door een erg leuke Schotse meneer die hier kapperstrainingen geeft en net zijn
eigen salon is begonnen. Ondertussen wordt Albert bij de buren onderhanden genomen
door een Aziatische mevrouw die hem een voetreflexmassage geeft met medicinale
kruiden en vooral zijn nog steeds pijnlijke kuit masseert (en de rest van zijn onderbenen).
Had hij eerder moeten doen, maar ja, je bedenkt het niet hè? Na een lunch in een food
court (hamburgertje) zien we dat de lucht behoorlijk opgeklaard is. Melbourne is de stad
waar je vier seizoenen in een dag kan hebben blijkbaar en het is ronduit zomers ineens.
We zien de Hop On Hop Off-bus staan en willen toch graag foto´s maken en wat meer van
de stad leren. We betalen 35 dollar per persoon en daar hebben we dus achteraf spijt van.
De stad is rommelig, veel hoogbouw, weinig bezienswaardigheden en al zeker geen mooie
fotospots. En koud, bovenop dat ding! Gelukkig hebben we wel onze regenjasjes gevuld
met fleece meegenomen. Alle 6 passagiers plus baby die de bus bevolken lijken zich te
vervelen, baby én papa slapen de halve rit. Het enige wat wij geweldig vinden, is dat de
grote vrachtwagens, inclusief wagens met schapen, dwars door de stad rijden. Voor wie
naar Melbourne gaat: neem de simpele bus van 5 dollar of het gratis trammetje wat rond
de binnenstad rijdt, de rest vonden wij niet echt geweldig.
We stappen uit in een gezellig, levendig deel van de stad en besluiten de anderhalve
kilometer naar de Skybus te gaan wandelen en onderweg een restaurantje te zoeken. Gek
genoeg valt dat best tegen, alles lijkt na half zeven dicht te zijn. Tot ik ineens een trap een
kelder in zie gaan, onderin een mooi aangeklede kerstboom en boven een bord met een
goed menu. Er schieten wat mannen langs ons heen naar binnen en ik besluit een kijkje te
gaan nemen. Ik kom in een leuk bruin café en roep Albert dat hij gerust kan komen. Goede
zet zeg, we eten er heerlijk garlic cheese bread samen en dan neemt Albert een hele goede
schnitzel en ik eet echt geweldige spare ribs. Fall of the bone, heerlijke marinade,
helemaal mijn ding. En gezellig daar, helemaal goed. We komen niet toe aan een dessert,
we ploffen gewoon, dus is het maar goed dat we nog een stuk moeten wandelen om het er
weer af te lopen. Als we weer in de Skybus zitten, is het donker en zo rond half 10 ploffen
we moe maar voldaan ons bedje in.
Vanmorgen trok het ons echt niet meer om nog een keer de stad in te gaan, dus nemen we
een taxi naar het grootste shopping centre in de regio, Highpoint. Albert is supertevreden
over zijn Skechers schoenen met memory foam en wil nog graag een paar erbij en ook ik
heb nog wel wat dingen die ik graag wil hebben, waaronder een jurk (ha, nr. 13 of zo,
sorry, ik hou van kleding) die ik op de site van My Size heb gezien. En met 400 winkels
onder één dak, weten we van de site, dat we dat daar gaan vinden. En zo staan we op 15
kilometer van het vliegveld met grote ogen als we in een soort winkelwalhalla komen. We

lopen op 40 meter van de taxi-standplaats zo bij Skechers binnen, waar niet alleen Albert,
maar ook ik nog een paar schoenen vind en we laten de tas gewoon achter om hem later
weer op te halen.
En ja, ik vind dé jurk, ook nog een paar zomerse flodders (en nog éen) én een leuk
zwemshort-rokding, plus leuke broek in paarsblauwe kleur die ik zocht bij Autograph
(alles met 40 procent uitverkoopkorting) en wat kerstrommeltjes. O happy days :-) We
eten hete kip bij Nando´s, staat bijna in de fik daardoor en nog een ijsje en gaan dan de
tas bij Skechers weer ophalen. Hop, in de taxi, de zoveelste onverstaanbare Indiër in dit
geval en rond een uur of drie weer terug op de kamer. Helemaal afgebrand door al het
geslenter, nemen we een siësta. Albert maakt al zijn data op zijn telefoonkaart op door
Voetbal International, RTL Transportwereld én een aflevering van Ik Vertrek te kijken via
zijn hotspot op de telefoon en ik val in slaap.
Zojuist hebben we lekker gegeten hier beneden en morgen wordt het een zeer rustig dagje.
We hoeven pas om 7 uur ´s avonds de hotelkamer uit, mooi op tijd om nog een klein hapje
te eten in hotelbar en dan rond 9 uur in te gaan checken bij Qatar Airways. Onze vlucht
gaat pas om 23.50 uur, we landen dan na zo´n 13,5 uur vliegen rond 6.40 uur plaatselijke
tijd in Doha en hebben dan 1,5 uur tijd voor onze overstap naar Madrid.
Donderdagmiddag rond 13.30 uur komen we aan op Madrid Airport, maar voor ons lijf is
het dan al 10 uur later, dus na middernacht. Wij gaan dus eerst nog een nachtje slapen in
het Hilton, waar ons Droppie al zes weken logeert, voor we vrijdagmorgen terug rijden
naar Macisvenda.

Hoofdstuk 12

Aan alles komt een eind
Terug naar Spanje
11 december 2014

Donderdagmorgen, Nederlands/Spaanse tijd 8.15 uur:
De laatste etappe, nou ja, buiten Spanje dan. We zijn gisterenavond rond half zeven de
hotelkamer uitgegaan na een relaxte, luie dag. Veel meer dan inpakken en even een
oriënterend loopje naar het vliegveld (met lunch daar) hebben we niet gedaan. Tenslotte
was het de bedoeling om uitgerust aan de lange terugreis te beginnen en dat is gelukt. We
konden na het uitchecken onze bagagekarren achter de receptie van het hotel zetten en
hebben in de hotelbar nog heerljik fish and chips gegeten, voor we naar het vliegveld
vertrokken.
Vliegen is wachten. Altijd wachten. Tenminste, als je zoals wij altijd overal te vroeg bent
en liefst als eerste in de rij staat. Rare gewoonte, maar zo zitten we nu eenmaal in elkaar.
En ook nu weer zien we hoe er maar liefst 9 incheckbalies worden klaargemaakt voor de
ene Qatar-vlucht die die avond vertrekt vanaf Melbourne Airport. Goed geregeld weer. We
checken in, krijgen onze bagage doorgelabeld naar Doha en kunnen dus op het gemakje
verder. Door security, langs een lange rij met winkels achter de douane, op weg naar de
business class lounge van Qantas, de grote Australische luchtvaartmaatschappij waarmee

Qatar in een alliantie zit. Een flinke lounge, geen vergelijking met de pracht en praal in
Doha, maar wel een stuk gezelliger in elk geval. Het is druk, mensen zoeken naar een
plekje en we snacken nog wat voor vertrek. Er staat zelfs een schepijsbar, jammie. Ik
probeer met niet te ergeren aan de bla, bla-dames achter mij. Oef, wat een kouwe drukte
weer. Geen Australische dames, al spreken ze dezelfde taal :-)
Natuurlijk wachten wij de boarding call in de lounge niet af en stappen we weer bijna als
eerste aan boord van het toestel. Er zijn opvallend veel kinderen en jongeren aan boord,
Australië begint duidelijk aan de zomervakantie. Zelfs in de business class zijn drie jonge
kinderne, kleuters en peuters. Een man reist alleen met zijn twee kinderen, een jongetje
van een jaar of vijf en een mannetje die ik drie jaar schat. Het jongste ventje moet aan
boord gesleurd worden, hij krijst echt alles bij elkaar dat hij niet wil. Arme man, arm kind,
de hele vlucht van 14 uur lang speelt de angst of boosheid bij vlagen weer op en schopt,
bijt, slaat en gilt het kind in de armen van zijn vader. De man wandelt er wat mee af en
natuurlijk is het voor de overige passagiers ook niet altijd prettig. Het broertje gelooft het
wel. Hij zit alleen en wordt danig verwend door het cabinepersoneel :-)
Het vliegtuig vertrekt rond middernacht en wij zijn nogal vroeg naar bed gegaan de laatste
weken. Ondanks de siësta in de middag, zijn we blij dat we een late avondsnack krijgen na
het opstijgen en dan kunnen gaan slapen. Albert heeft een kaasplankje en ik ga voor een
bagel met gerookte zalm en cream cheese. Het blijft lastig, slapen in een vliegtuig, maar ik
merk dat ik elke keer toch een uur slaap voor ik wakker word van stijfheid door mijn
houding of door een droge keel. Ergens is het mis gegaan voor de vlucht, want ik voel al
snel dat ik hoge bloedsuikers heb, mijn benen zijn erg onrustig en ik blijf naar de WC
lopen. Ik meet en zit op 19 … ai, niet goed voor de rust. Bijspuiten, Albert ook, want die zit
ook op 14 en veel water drinken. We hebben toch nog een verrassend aardige nacht.
Rond half acht krijgen we een kop koffie, maar het is al rond half 10 (Melbourne-tijd) voor
we een ontbijtje hebben. Een wafel met fruit voor mij en voor Albert iets met ei. En dan
wordt het uren vullen. Met nog een dutje, stukje film kijken (kan er geen aandacht bij
houden), wat muziek luisteren en lezen. Albert zit weer in de voetbalverhalen, deze keer
Jan Boskamp en ik lees een boek van Danielle Steel. Simpel leesvoer, maar in het Spaans,
zodat ik er weer een beetje in kom. Veel meer dan chatten met Sjakie (Agustin junior), die
maar niet snapt waar en wanneer we ergens zitten met al die tijdverschillen), zijn zus
Elisabeth en Veronica kwam ik de laatste weken niet in het Spaans, behalve dan de leuke
avond met Laura en Maria José in Sydney. En het dorp mist ons, zei Veronica gisteren
nog, dus we kunnen weer aan de bak.
We landen om half 7 Doha-tijd met een 20 minuten vertraging en onze overstap was al
niet ruim. We zetten er dus stevig de pas in door de ellenlange gangen van Doha
International Airport en staan dan bijna drie kwartier te wachten bij de gate voor de
vlucht naar Madrid. Blijkbaar is het zo druk dat alle binnenkomende vluchten moeten
wachten om te landen, net als dat van ons en het toestel waar we mee weg gaan, heeft daar
ook last van gehad. Zo schuift alles lekker op. We hebben in elk geval goede moed dat onze

koffers ook meegekomen zijn. Laten we het hopen, want ondanks alle organisatie, zitten
onze jassen en vesten niet in de handbagage en die hebben we vast nodig in Spanje. Het is
koud volgens alle berichten die we krijgen.
Ook voor het opstijgen staan we in de rij. Het ene toestel na het andere gaat de lucht in.
Uiteindelijk vliegen we niet om tien voor acht, maar om tien over half negen weg en
hebben we net het hele ritueel van welkomstdrankje, hete doekjes, opstijgen, daarna een
ontbijtje (wij kozen voor een warm hoofdgerechtje, zijn al héél lang wakker) en een goede
houding vinden, achter de rug. In de handbagage zitten schone kleren, zodat we ons straks
lekker op kunnen frissen en wat warmers aan kunnen. Ik loop nog steeds in een lange
mouwloze zomerjurk met daarover een dun vestje en in Madrid is het nog geen 10 graden.
Wat zal het wennen zijn, de kou in!
Madrid, donderdagavond, 7 uur:
Nou, die kou viel best mee eigenlijk, het is al gauw mooi weer als het zonnig is. De reis is
verder prima verlopen, hoewel het erg saai is in zo´n vliegtuig vol slapende mensen, ook
overdag. Respect voor de mensen die zo´n lange reis vaak maken, ik hoef niet meer
voorlopig hoor, zo´n eind vliegen.

Nawoord
Direct na aankomst, wachtend op de koffers, kregen we het bericht van het overlijden van
Frans, de partner van de al enige jaren geleden overleden moeder van Monique. Dat
maakte dat we meteen met beide voeten op de grond stonden, een reis naar Nederland
moesten regelen voor het afscheid, maar ook dat we ineens onverwacht een appartement
tot onze beschikking hadden. Dat is inmiddels een ´home away from home´ geworden,
een fijn tweede thuis in het land waar we nog veel hebben om van te houden.
Australië was geweldig, een prachtige ervaring die we nooit hadden willen missen!
Inmiddels zijn we een jaar verder, hebben we de neus weer richting een maand in
Nederland staan en staat er voor april 2016 weer een geweldige reis gepland naar onze zo
geliefde Verenigde Staten.
Ook dan wordt er weer een reisverslag bijgehouden, dus wie weet: tot ziens maar weer!
See you mate,
Albert & Monique
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