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Uitwisseling Newark – Blog 1 
 

Dag 1: 

En toen was het eindelijk zover: om 12 uur stonden we allemaal op Schiphol. 

Sommigen moesten nog inchecken en vervolgens checkten we met de hele 

groep de koffers in. Daarna gingen we door de douane wat niet helemaal 

vlekkeloos verliep omdat sommige bagage gecheckt moest worden. Vanaf dat 

moment hadden we 2 uur voor onszelf om op Schiphol te eten en eventueel 

wat te shoppen. Om half 3 stonden we voor de gate om te boarden.  

 

Er was wat vertraging, maar na een lange, goede vlucht van 7 uur en 45 min kwamen we dan eindelijk aan op 

Newark Airport next to the city that never sleeps. Helaas moesten we wachten bij de custom border maar dat viel 

eigenlijk ook wel mee. Daarna natuurlijk de koffers ophalen en nog langs een 

laatste koffer check. In de aankomsthal stonden drie van de hosts ons al op te 

wachten. Onwijs leuk want een deel van de groep had deze jongens al gehost 

dus die vonden het fantastisch om ze weer te zien. Wij vier hebben afgelopen 

maart niet gehost dus kenden de jongens nog niet, maar alsnog super leuk om 

dat te zien. Ze haalden ons op met een schoolbus en dat is toch wel een droom 

van iedereen om daar in te zitten.  De bus bracht ons naar de school en op de 

school zagen we dan eindelijk onze hosts en kregen we pizza. Onze host heet 

Liam. Na een poging om een groepsfoto te maken, ging iedereen met de hosts 

mee naar huis. De vader van Liam bleek bij een van de Twin Towers te hebben 

gewerkt en had zelfs nog een orgineel stuk van de tower. 

 

Dag 2: 

We werden alle vier om 8 uur wakker, maar waren gedurende de nacht wel een 

aantal keer wakker geworden. Als ontbijt kregen we american pancakes en french toast. We zijn naar downtown 

Manhattan gereden, waar we naar het San Gennaro festival zijn geweest. Daar hebben we ook wat gegeten en rolled 

icecream gehaald! Toen we daar klaar waren, was het tijd om weer terug te gaan, maar eerst zijn we nog even langs 

het Empire State Building gereden. Thuis aangekomen, fristen wij onszelf even op om daarna weer door te gaan naar 

Ivan, een van de hosts. Hij had een pool party georganiseerd, dus daar was een deel van de groep en we hebben 

gezellig gezwommen, gegeten en iedereen beter leren kennen! Om ongeveer half 10 gingen we naar huis. We 

hebben toen nog een deel van een film gekeken, maar we waren heel moe dus om 11 uur gingen we slapen. 

 

Dag 3: 

Vandaag was de stranddag, maar om zoveel mogelijk uit deze trip te halen, zijn we 's ochtends vroeg nog even naar 

New York City gegaan. We zijn naar Sint Patrick's Cathedral en Rockefeller Centre geweest en 

over Time Square gereden. Vervolgens gingen we in één keer door naar St. Benedict's om te 

verzamelen. We reden met de schoolbus naar Jersey Shore. Na een anderhalf uur durende rit 

kwamen we eindelijk aan. Naast het strand was een attractiepark, een soort kermis die er 

altijd staat. We hadden daar drie uur voor onszelf, sommigen gingen naar het strand en 

anderen kochten een bandje zodat ze twee uur onbeperkt in alle attracties konden. We 

hebben daarna nog met z'n allen op het strand gevoetbald en gezwommen. Helaas mochten 

we alleen tot onze knieën van de coast guards omdat het anders te gevaarlijk werd! We 

verzamelden om 4 uur en gingen weer terug naar St. Benedict's. In de avond zijn wij naar een 
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Colombiaans restaurant geweest omdat de moeder van Liam uit Colombia komt. Het was een heel gezellig 

restaurant met live muziek. We hebben daar heerlijk gegeten, ondanks dat de porties wel erg groot waren! Thuis 

hebben we nog even gezellig een paar filmpjes gekeken en daarna zijn we naar bed gegaan. We hebben een top 

weekend gehad! 

 

Leonie, Esmée, Siebe en Abby 

 


