
Verslag bijeenkomst in Sciacca (Italië) 

Zaterdag 23 februari 2019
We zijn aangekomen op Sicilië! We werden superaardig ontvangen! Ik kreeg direct van iedereen 
een knuffel en twee kussen (echte Italiaanse begroeting). Toen hebben de ouders van mijn 
uitwisselingsstudent pizza gehaald en na deze te hebben opgegeten zijn we gaan slapen (het was 
toch al heel laat)!
(Roos Cluitmans)
 
 
Zondag 24 februari 2019
Na een warme begroeting van de moeder van Martina vanmorgen, kregen we een lekker ontbijt. 
Een paar Sciaccaanse dingen horen er natuurlijk ook bij! Na het ontbijt zijn we met de scooter naar 
Irene gereden waar we met Bente, Irene en Rita naar het strand zijn gebracht door de vader van 
Irene. Vervolgens hebben we nog een kleine rondleiding gehad met z’n vieren en hebben onder 
andere een warm waterbron gezien en gevoeld en zijn we naar een ander strand geweest waar mijn 
schoenen helemaal doorweekt werden. Ook hebben we een kijkje genomen in de haven van 
Sciacca. Hierna heeft Martina me nog wat andere dingen laten zien en hebben we (veel te veel) 
middageten gegeten. Vandaag stond lasagne met ham op het menu met als toetje wat fruit. Daarna 
zijn we naar de voetbalwedstrijd Sciacca-Palermo gegaan. Er was een heuse tribune met supporters. 
Het veld daarentegen was redelijk slecht en ook de vlaggers renden niet mee met de laatste linie van 
het veld……
Vervolgens zijn we doorgereden naar het centrum en hebben we met de rest van Nederlandse groep 
en een paar Spanjaarden het plein bezocht met een mooi uitzicht op zee. Daarna hebben we lekkere 
pizza gegeten in het restaurant van de ouders van Maríli. Vervolgens nog wat rondgelopen is 
Sciacca met Lisa en Renee. Hierna was het tijd om naar huis te gaan en te gaan slapen. Dag twee is 
zeker geslaagd!!!!
(laurie Graef)
 
Maandag 25 februari 2019
We hebben vandaag door Sciacca gelopen en veel gezien omdat we een treasure hunt van school 
hadden. Bente en ik hebben veel gepraat met een Portugees en Spanjaard. Tijdens de treasure hunt 
hebben we foto’s gemaakt van bekende plekjes in Sciacca. Daarna zijn we naar het gemeentehuis 
gegaan en hebben we geluisterd naar een welkomstwoordje van de burgemeester en een andere 
vrouw. Hierna zijn we naar school gegaan en moesten we onszelf voorstellen. In de middag 
moesten we onze presentatie over het product houden (Lockey). Ik vraag me af of sommige andere 
ideeën ook realiseerbaar zijn…. maar goed….. Het gaat om het idee. In de avond hebben we rustig 
aan gedaan en zijn weer in het restaurant van Maríli geweest. Morgen gaan we naar Palermo…. 
Daar heb ik al zin in!
(Laurie Graef)
 
Dinsdag 26 februari 2019
Vanmorgen moesten we extra vroeg opstaan omdat we naar Palermo gingen. In Palermo liepen we 
allemaal langs kerken en typerende gebouwen die alleen in Sicilië voorkomen. Een paar gebouwen 
waren erg mooi. Vervolgens brachten we een bezoek aan de kathedraal en aan een andere kerk met 
mooie mozaïeksteentjes. Hierna kregen we twee uur vrije tijd en zijn we met alle Nederlanders en 
Irene en Giulía naar een restaurant geweest. Hier heb ik een pizza gegeten. Hierna zijn we nog gaan 
kijken in een paar souvenirwinkeltjes en heb ik een sleutelhanger gekocht. Vervolgens gingen we 



naar een poppenshow. De show was in het Italiaans en dus moeilijk te verstaan. Ik heb er niet veel 
van gevolgd dus dat was jammer. Het idee was wel leuk maar de uitvoering iets minder. Hierna 
vervolgden we onze weg naar Sciacca met de bus. Toen we weer terugkwamen zijn we direct naar 
het huis van Martina gereden en hebben we lekker gegeten. Ik was vandaag heel moe en ben dus 
vroeg gaan slapen. Het was een leuke dag en ik kijk nu al uit naar morgen.
(laurie Graef)
 
Woensdag 27 februari 2019
Vandaag zijn we weer een dagje naar school geweest. Als eerste hadden we een advertisement 
presentatie van een man die bekend op dit gebied is. Vervolgens kregen we een Italiaanse les. Deze 
vond ik wel leuk maar de vrouw was erg opdringerig en het was een beetje raar. Ik weet nu al niks 
meer behalve quanti anni hai? (hoe oud ben je?) Hierna moesten we een opdracht maken over in 
welk land (Spanje, Portugal, Italië, Slowakije of Nederland) we ons bedrijf zouden plaatsen. Hierna 
aten we thuis tortellini met een kaas sausje eroverheen. Als toetje een lekker stuk bessen-
cheesecake. Vervolgens hebben we een stukje met de hond gewandeld en goeie gesprekken gehad. 
Vervolgens gingen we naar Sciacca om naar de carnavalswagens te kijken. Ze waren erg groot en 
mooi. Dit keer waren we ook nog samen met Bente en Renee. Het was erg gezellig. Na een lekker 
ijsje gingen we weer met z’n drieën eten in het restaurant. Lisa en ik hadden samen een pizza en een 
salade besteld maar dit ging niet helemaal goed dus kregen we een niet zo lekkere salade. Hierna 
hebben we nog wat rondgelopen en zijn we weer naar huis gegaan. Het was me weer een dagje.
(Laurie Graef)
 
Donderdag 28 februari 2019
Vandaag gingen we naar het enhanted castle. Toen we aankwamen waren er leerlingen aan het 
zingen en er was iemand gitaar aan het spelen voor ons. Het klonk erg leuk. Daarna was er een 
vergaal met toneelstukje met een mooi uitzicht op de achtergrond. Het was erg mooi en leuk om te 
zien. Het lied wat daarna kwam was ook erg bijzonder. Na wat rond gelopen te hebben zijn we naar 
een shopping mall geweest. Hier hebben we lekker gegeten en geshopt. Daarna gingen we naar 
Agrigento met de tempels. De tempels waren heel mooi en het was erg interessant om te zien. Bij de 
tweede tempel hebben we heel veel foto’s gemaakt. Het was een erg mooie plek met een mooie 
omgeving! Daarna hebben we nog wat souvenirs gekocht. Bij thuiskomst hebben we wat uitgerust 
en gebeld met mijn ouders. We hebben ook gefacetimed en met Irene als tolk hebben onze moeders 
ook kunnen communiceren wat erg leuk was om te zien! Daarna heb ik voor het eerst in mijn leven 
een octopus gegeten. De zuignapjes eraan waren heel raar om te eten het was voor de rest best 
lekker. Na het eten zijn we naar de dansers gaan kijken in het centrum en daarna zijn we met de 
groep naar de floats (carnavalswagens) gaan kijken waar nu ook de lichten waren.
(Bente Huntjens)
 
Vrijdag 1 maart 2019
Vandaag is alweer de laatste volle dag hier in Sciacca. Vanmorgen vertrokken we naar school en 
luisterden we naar een Italiaans verhaal waar we eigenlijk niet bij hoefden te zitten. Toen gingen we 
naar het carnavalsmuseum van Sciacca en zagen we allemaal miniaturen van de carnavalswagens 
door de jaren heen. Zeer mooi om te zien was dat. Toen vertrokken we weer richting school en 
keken we daar naar dansende mensen die meededen met de optocht. Vervolgens moesten we ook 
zelf meedoen. Dat was geen succes. Hierna liepen we weer naar binnen en kregen we een opdracht: 
we moesten aan mensen in de buurt vragen wat zij van het product vonden dat wij toegewezen 
kregen. Wij hadden de vegan vending machine. Hierna moesten we ook nog kort vertellen wat de 
conclusies waren. Toen waren we weer klaar op school en konden we naar huis. Hier had ik een 



pasta gehad die deze keer niet zo lekker was. Als nagerecht kreeg ik een lekker stuk appeltaart. 
Vervolgens maakten we ons klaar om naar het centrum van Sciacca te gaan (verkleed natuurlijk) en 
carnaval te vieren. We moesten eerst nog 2 uurtjes wachten voordat de rest ook bij de pizzeria 
gearriveerd waren. Ik was verkleed als Stitch en Martina als een pokémon. Hierna aten we met alle 
uitwisselingsstudenten in de pizzeria. Vooral een Spanjaard dacht dat ze te  weinig kreeg en gooide 
direct 3 stukken pizza op haar bord die ze vervolgens niet op kreeg. Hierna gingen we naar buiten 
en was het tijd om carnaval te vieren. Na een tijdje gingen er steeds meer mensen weg (o.a. 
Portugezen) en moesten we helaas alweer afscheid van ze nemen. Om 1 uur gingen we naar huis. 
De broer van Martina haalde de vriendin van Martina op. (Hij was verkleed als een bij in een pakje 
wat Martina aanhad toen ze 6 was) ik lag rond 2 uur in bed en het was een leuke dag.
(Laurie Graef)
 
Zaterdag 2 maart 2019
We gaan weer naar huis! Het afscheid was moeilijk, maar het was vooral een hele leuke week!


