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Door de ogen van.....KAYLEE!

Hallo ik ben Kaylee en ben 12 jaar en ik word in Amerika 13. Ik maak dit onderdeel van onze site zelf omdat dit bedoeld is voor mijn 
vriendinnen. Het is eindelijk weer zo ver, 12 juli gaan wij naar Amerika. 2 jaar geleden zijn we ook al geweest en dat vond ik toen heel 
erg gaaf dus ik verlang nu al naar 12 juli. Net als mijn vader zal ik elke dag een stukje schrijven wat ik die dag gedaan heb. Ik hoop dat 
jullie het leuk vinden en ook met mij via e-mail contact houden. 

Update 12 juli 2007

Ik moest al om half 8 me bed uit de taxi kwam namelijk om half 9. We stonden onderweg even in de file maar uiteindelijk kwamen we 
om half 10 op schiphol aan. Op schiphol gingen we inchecken en toen kregen we een brief of we morgen wilde gaan omdat er meer 
mensen zijn dan er zitplaatsen waren maar dat hebben wij niet gedaan. Ik heb nog op schiphol een heel lekker luchtje gekocht. 
Eenmaal in het vliegtuig kregen we eerst wat te drinken met een mini zakje pepzels. We kregen ook nog een warme maaltijd en daar 
kon je kiesen uit pasta of chicken, toen we nog 2 uur te gaan hadden kregen we en snackbox daar zat chips een kit-kat en een broodje 
in. Toen we moesten overstappen hadden we er 4 uur de tijd voor toen we de vinger af drukken hadden gemaakt en een foto van je 
zelf moesten we door lopen en je paspoorten laten zien werden precies wij er uit gepikt en werden we 'verhoord' en die man moest ook 
nog in onze tassen kijken of er niks in zat wat niet toegestaan is. We moesten door zo'n poortje heen en onze schoenen uit en riemen 
af doen. Eenmaal in het vliegtuig kregen we drinken en weer mini pepzels. Deze 4 en half uur was echt wel lang. Gelukkig hebben we 
alle koffers terug en konden we mooi de auto halen. Ik vind zelf dat we echt een hele coole auto hebben met lekker veel been ruimte. 
Toen we bij het hotel kwamen zijn we gelijk gaan slapen maar we werden allemaal om 2 uur al weer wakker. Ik deed net nog of ik sliep. 
Vandaag ga ik lekker shoppen en lekker veel kleren kopen. later! en tot morgen. 

Update 13 juli 2007

Het ontbijt is hier echt super. Na het lekkere ontbijt was ons plan om boodschappen te doen. Na dat Truus (navigatie) het 2 keer 
verkeerd had aan gegeven zijn we naar een anderen gegaan. Daar hadden ze hellaas geen koelboks dus moesten we wel naar een 
anderen We hebben het aan iemand gevraagt en die heeft wel de goede weg vertelt. Het was daar echt niet noormaal hoe groot. We 
kon daar echt van alles krijgen van boodschappen tot ipods. We hebben daar een koelboks gekocht en nog een paar dingetjes. Daarna 
zijn wel naar de aaa gegaan om wat kaarten te halen. daarna zijn we naar een voetbal stadion geweest waar super bal word gespeelt. 
He he eindelijk gaan we shoppen waar ik de hele dag al naar uit heb gekeken. Het is daar niet noormaal hoe groot. Ik heb kleren een 
handoek een tas sieraden gekocht. We hebben daar lekker gegeten en zijn toen terug naar het hotel gegaan. Waar we zijn gaan slapen 
omdat we zo moe waren. Nou bye bye till tommorro. 

Update 15 juli 2007

14 en 15 Juli

Gisteren had ik niet zo zin ik was veelste moe vandaag eigenlijk ook niet maar ik maak er een leuk en kort verhaaltje van. Vandaag 
moesten we al weer vroeg uit te veren omdat we best wel lang moesten rijden maar ook nog naar mooie uitkijkpunten gaan. We 
moesten eigenlijk ook nog tanken maar me moeder zei nee joh dat redden we wel en het is hier veelste duur. Het was een hele klim 
om bij het verste uitkijkpunt te komen maar het was echt de moeite waard het was echt schitterend. We zijn daarna naar een anderen 
uitkijkpunt gegaan en dat was een rots met een gat er in en als je daardoor heen kijkt dan zag je de colorado rivier lopen net een raam. 
Daarna gaan we naar het hoogste uitkijkpunt zo dat is echt niet normaal hoe hoog en als je naar benenden kijkt is het ongelofelijk diep. 
Toen we allen uitkijkpunten hadden gehad gingen we richting page onze volgende bestemming. Maar toen keken we hoeveel kilometer 
we nog konden rijden en dat was niet echt veel de airco moest uit. Toen we bij het bezine pomp kwamen zagen we dat we maar nog 0 
kilometer konden rijden zo zo dat is even geluk hebben. We kwamen een uur te vroeg bij ons hotel aan, dus gingen we even naar een 
starbucks om lekker iets te drinken toen we het hotel in mochten zijn we gelijk gaan zwemmenen kwamen we bij in de hottup. In de 
avond zijn we naar het steak house gegaan en hebben daar lekker gegeten. Daarna nog even gerommeld op de kamer en toen het licht 
uit en gaan slapen Later! 

Update 16 juli 2007

Vandaag waren we al weer vroeg wakker dus vroeg ontbijten en vroeg weg. We zijn toen naar een rots gegaan met daar omheen de 
colorado rivier het was echt heeel erg mooi zo iets moet je in het echt gezien hebben want je kan het niet beschrijven op foto's hoe 
mooi het was. We gingen daarna een tour doen en met ze alle werden we in een jeep gedouwt. Over de gewoone weg was niks aan de 
hand maar toen we over de zand weg moesten werden we in elkaar geschuld en vlogen we soms omhoog. Maar de rit was het wel 
waart we hadden geluk dat het licht van de zon viel zo door de gleuven heen. Ik kan niet meer zeggen dan dat ik het prachtig vind. 
Daarna even wat gegeten en toen lekker een uurtje niksen op de kamer. Om 5 uur zijn we naar een energieopwekking plaats gegaan 
wat te gelijketijd een dam is. Toen zijn we door gereden naar de haven waar we wat zouden eten maar het was niet veel. Daarom zijn 
we maar terug naar page gereden en hebben bij de pizzaria gegeten. Daarna terug naar de kamer en koffie gedronken en licht uit en 
gaan slapen. doei doei! 

Update 19 juli 2007

Zoooo... ik ben een tijdje afwezig geweest dat kwam omdat mijn vader steeds zat te schrijven en ik dan heel moe was en ging slapen. 
maar nu komt er een verslag van 3 dagen. Maar als eerste wil ik even wat zeggen. Ik vind het erg leuk dat ik ook e-mails krijg, en dat 
er in me vader zijn e-mails staat dat mijn verslagen veel leuker zijn =) 

17 juli

We gaan naar onze volgende bestemming rijden. dat was en hele lange weg van 4 uur rijden. We gingen nog naar een park toe om te 
kijken hoe de de mensen hier vroeger leefde. We wilden een tour doen met een ranger maar het was al volgeboekt en we konden 
alleen nog maar om 5 uur en dat was veelste laat. Die man zei dat we zelf wel konden kijken duz hij stuurde ons daar heen. We 
moesten een heel lang stuk naar beneden lopen, maar toen we er eenmaal waren was het heel erg mooi. Je zag nog al die kamertjes 
hoe ze vroeger leefde en ik ben mett Mamma ook nog onder de grond gaan kijken met een ladder. Daarna zijn we naar het hotel 
gereden. We hadden geen honger dus hebben bij starbucks lekkere koekjes genomen. Daarna nog even klooien op de kamer en licht 
uit en slapen. 
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18 juli

Vroeg ons nest uit en en vroeg eten. Vandaag gingen we een treinreis van 3 en half uur maken. Het was heel erg leuk we zaten in een 
echt oud karretje. En vooraan een echt oude stoom locomotief. Het was echt heel erg mooi die natuur. Onderweg kwamen we allemaal 
dingen tegen zoals vila wijken, maar ook weer hele arme huisjes, campings, en natuurlijk de mooie natuur. We kwamen aan in en heel 
oud plaatsje het leek net een film met al die oude huizen en dingetjes maar de paarden waren vervangen door auto's. Toen we wat 
gegeten hebben en in de winkels aan het kijken waren begon het ineens te onweren en te regenen. We zijn met de bus terug gegaan 
dat was wel even wat korter we hoefde nu maar ander half uur in de bus te zitten. Terug bij ons hotel hebben we gewoon rustig 
aangedaan. En zijn we bij het restaurantje wat naast ons hotel lag gaan eten het was erg lekker maar.. en de toetje waren ongelofelijk 
groot maar heel lekker. 

19 juli

We waren allemaal al weer vroeg wakker. We zijn toen vroeg gaan eten en naar de volgende bestemming gereden. Ik zit nu zelf in de 
auto dit verslag te typen. We hebben net lekker gepicknickt en toen gooiden mijn vader water in me nek IK KRIJG HEM NOG WEL... 
(heb je tips om hem terug te pakken stuur MIJ en NIET me vader dan een e-mail!!) Eenmaal in denver hebben we wat gegeten in het 
hotel. Dat was erg lekker. Daarna zijn we naar een shoppingmall geweest, en natuurlijk niet zonder tasjes weg gegaan. Op de kamer 
nog even het verslag verder getypt en daarna gaan slapen. 

Update 24 juli 2007

Ik ben er weer een tijd tussen uit geweest maar dat is de zelfde rede al vorige keer.

20 juli

Vandaag zijn we naar een heel mooi gebouw geweest in Denver. Van binnen was het nog mooier dan buiten we hebben weer veel foto's 
gemaakt. Daarna zijn we naar de street 16th mall geweest dat is een straat van 1.6 mile lang. Die hele straat is vol met winkels cafe's 
en etens tenten. We hebben er wat gegeten en natuurlijk weer kleren gekocht. Vandaag hadden zijn we naar de supermarkt gereden 
en wat eten zoals worstjes gehaalt En daarna vroeg gaan slapen omdat we de volgende dag vroeg op moeten. 

21 juli

Vandaag rijden we naar de volgende bestemming love land. We rijden eerst naar het plaatsje nederland. Natuurlijk ook hier weer foto's 
maken van het bord. Daarna rijden we door naar de rocky mountens. Dat is echt heel erg mooi. Er licht nog best wel veel sneeuw op de 
bergen. Het was daar wel heel erg koud wel 15 graden!! We hebben toen ook weer veel mooie foto's gemaakt. Toen we in love land 
aan kwamen waren ze in het hotel volop aan het verbouwen. Er was ook een bruiloft waar we natuurlijk eve gingen kijken. Onse kamer 
was niet naar onse wens het stonk heel erg en er waren beestjes. We zijn daarna naar de shoppingmall gegaan. Daar zijn we weer niet 
zonder tasjes weg gegaan. We hebben daarna nog lekker gegeten en terug naar het hotel gegaan. 

22 juli 

Vandaag gingen we naar de volgende bestemming rijden. Het was best wel een lange rit voordat we bij ons hotel waren. Toen we onze 
kamer open deden stond en maar 1 bed dat was natuurlijk niet goed we hebben als nog een goede kamer gekregen. We hebben eerst 
wat gegeten en daarna lekker gaan zwemmen. We gingen die avond naar de 4 koppen in de rotsen. Maar eest hebben we een kleine 
hamburger gegeten omdat we niet veel honger hadden omdat we laat in de middag hadden gegeten. Toen we bij de koppen aan 
kwamen was het al heel erg druk. Gelukkig hadden we nog een plekje waar we mooie foto's konden maken. Eerst kwam een ranger 
wat vertellen daarna kregen we een film te zien hoe het gemaakt was en wie het nou ging. Toen het licht een beetje aan ging, ging 
iedereen staan en zong het volkslied mee dat was echt heel erg mooi. Toen het licht helemaal aan ging werden er volop foto's gemaakt. 
Daarna zijn we weer naar ons hotel gegaan. 

23 juli

He he Vandaag kon ik eindelijk uitslapen We zijn eerst naar de 4 koppen in de rotsen gegaan. Dat was weer erg mooi met die blauwe 
lucht er achter. Daarna hebben we een weg genomen en er waren allemaal kleine tunneltjes waar je die 4 koppen ook weer door zag. 
Daarna zijn we naar een weg geweest waar je kans had om allemaal dieren tegen gekomen. We kwamen allemaal dieren tegen zoals 
ezels antilopen bizons vossen en bergeiten Soms stonden die dieren gewoon op de weg of moest je stoppen omdat ze aan het 
oversteken waren. Toen we onderweg waren kwamen we een meer tegen waar het veel koeler was dus stopte we even om foto's te 
maken. Ik ging lekker pootje baden en hele kleine visjes vangen dat lukte me nog ook. Daarna zijn we ook weer naar een kop in de 
rotsen geweest. Dat is nog niet helemaal af je ziet alleen nog een kop en het moet een man op een paard worden. Daarna zijn we in et 
plaatsje custer lekker wat gaan eten en zaten vol maar hebben nog een toetje mee genomen in een 'box' echte amerikanen voelde we 
ons toen. Na het eten zijn we weer terug naar het hotel gegaan en nog even lekker gezwommen. 

24 juli

We werden weer vroeg wakker en daarna lekker ontbeten. Nu ziten we weer in de auto om naar de volgende bestemming te rijden. We 
stoppen heel even omdat we een rij met hele ouderwetsen dingen tegen kwamen. Toen we bij het hotel aan kwamen hebben we even 
gezwommen en hebben daarna lekker gegeten bij de pizzahut. Daarna gewoon even gerust op de kamer. 
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Update 27 juli 2007

Ik wil iedereen bedanken voor de e-mails die ik gekregen heb op mijn verjaardag.

25 juli

Vandaag gaan we naar yellow stone toe. We rijden door een heel mooi gebied maar omdat het zoon nood weer is zie je bijna niks. Hoe 
hoger we komen hoe kouder het word we hebben ook door de wolken heen gereden. Nadat we 10 minuten in yellowstone zijn zien we 
een hele rij auto's stil staan. We denken dat daar een beest staat. Opie roept ineens KIJK DAAR EEN BEER en doet de auto open en 
springt er uit. De beer zat gewoon heel lief met de plantjes te spelen. Na dat we heel veel foto's hadden gemaakt liep de beer weg. In 
de auto hebben we nog nagepraat we hebben een beer gezien!!!! We kwamen nog heel veel dieren tegen zoals bizons elken herten en 
een hyena. We zijn daarna naar een hele mooie waterfall gegaan. Het word zo'n nood weer dat we richting het huisje gaan. Toen we 
het huisje binnen kwamen dachten we O MY GOD wat stinkt het hier. We zijn terug gegaan en hebben een nieuw huisje gekregen. 
Onze nieuwe buren hielden het ook nog geen 5 minuten vol. We hebben een broodje gehaalt en lekker gegeten. We zijn daarna lekker 
gaan slapen. 
26 juli

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA VANDAAG BEN IK JARIG!!!!! EINDELIJK 13 JAAR!!! We moesten vroeg op want 
vandaag hadden we veel op het programma staan. Eerst hebben we een soort trail gelopen met allemaal gaten in de grond waar stoom 
uit kwam. Het water wat in de gaten zit is wel 88 graden. Toen we naar de wc gingen zagen we ineens een biezons staan. We heben 
gefilmt en foto's gemaakt tot dat die ineens zich omdraaide en naar ons toe liep gelukkig deed die niks en liep gewoon rustig over de 
parkeer plaats. Daarna zijn we weer een trail gaan lopen en kwamen we allemaal gaten met water er in tegen wat heel erg helder was. 
Daarna zijn we uit yellow stone gegaan om wat te gaan eten. Ttoen we klaar waren zijn we in een soort internet café een ijsje gaan 
eten. Ik ging daar om MSN en heb mijn e-mail getjekt. Dat waren er wel heel veel, nog allemaal bedankt. Daarna zijn we weer naar 
Yellow stone gegaan om naar mooie terassen te gaan kijken. Onder weg werd het steeds donkerder en toen we aan het lopen waren 
ging het regenen. We zjn weer naar ons huisje gegaan. Onderweg begon het heel erg hard te regenen en stonden we ook nog in de 
bieson file. Toen we dan eindelijk bij ons huisje aan kwamen hebben we wat gegeten en zijn we vroeg gaan slapen. 

27 juli

Vandaag zouden we nog een nacht in yellowstone blijven maar dat ging niet door. De kamers waren dom en het stonk. We zijn naar 
gysers geweest. Dat was erg gaaf om te zien je zag hem gewoon zich klaar maken en toen je zag zo dat water om hoog komen We 
hebben daarna een trail gelopen langs allemaal gysers en hele mooie kleuren water waar je zo door heen kon kijken. Het was echt heel 
erg mooi. We hebben daarna een broodje gehaalt en zijn weer naar de gyser gegaan deze keer kwam die veel hoger dan in de ochtend. 
We hadden natuurlijk geen hotel dus moeten we op zoek. Een ja hoor in Jackson het aller eerste hotel hadden ze een suite vrij. Het is 
hier echt heel erg leuk, met internet. In de avond hebben wij heel erg lekker gegeten bij de Chinees. Na het eten zijn we terug naar het 
hotel gegaan en hebben we daar even gerotzooid op de kamer en daarna zijn we gaan slapen. 

Update 28 Juli

28 juli

Vandaan moeten we toch echt weg van onse mooie kamer in jackson. We hebben heerlijk gegeten en hebben daarna nog even naar 
jackson zelf gegaan. Daarna zijn we doorgereden naar salt lake city. We zijn eerst naar een hel mooi gebouw geweest maar we konden 
er niet in want ze waren aan het verbouwen. Daarna zijn we door gereden naar allemaal kerken maar dan hele groote. Ik voelde me 
daar niet echt op me gemak het was zondag en iedereen liep in pak en wij in ons korte broekje. Daarna hebben we lekker een 
starbucks genomen en zijn richting het hotel gegaan. Het hotel is echt heel erg mooi helaas geen zwembad maar wel een tv en internet. 
We zaten nog steeds vol van onse luch dus hebben we een broodje gehaalt. Daarna nog even tv gekeken en toe gaan slapen 

29 juli

Vandaag al weer naar de volgende bestemming Eenmaal bij het hotel aangekomen gaan we lekker zwemmen en bubbelen in het 
zwembad. We hebben heerlijk bij danny's gegeten het was echt super. We zijn vroeg gaan slapen want we waren erg moe. 

30 juli

We zaten vlak bij een trein die ons wakker toeterde om 3 uur en 6 uur. Om kwart voor 8 zaten we al aan het ontbijt. Vandaag gaan we 
naar een koper mijn. Het is echt een heel erg groot gat met allemaal wegen. Die auto's zijn echt niet noormaal groot een autoband is al 
2 keer zo groot als mij. We hebben een filmpje gekeken over hoe het gemaakt is dat heet wel heel wat jaartjes geduurt. Daarna zijn we 
naar een heel mooi punt gegaan maar het regende dus bleef ik lekker zitten. We zijn daarna naar het hotel gereden en het was echt 
heel mooi gelukkig is het hier wel lekker weer. We hebben weer even gebubbeld en gezwommen in het zwembad. Hebben heerlijk 
gegeten bij een grill. Daarna nog even gelopen in de Wall markt. We hebben nog even geklooit op de kamer en zijn daarna gaan slapen. 

31 juli

YEEEAAAH vandaag LAS VEGAS. We zijn eerst weer naar een park geweest met rode rotsen. Dat was erg mooi om te zien. Het park is 
niet zo heel groot dus zijn we er snel weer uit. Het is nog erg vroeg als we in las vegas aan komen dus gaan we nog naar een dam. 
ZOOO die is groot niet normaal we lopen eerst de dam over en weer terug en doen daarna een tour. Waarbij een een filmpje krijgen te 
zien en helmaal naar beneden gaan en kijken hoe het in ze werk gaat. Daara gaan we eindelijk naar het hotel. We laten de koffers door 
een bel boy naar onze kamers brengen zo wat en luxe. Op de kamer gelijk alles uit pakken. We hebben honger en ik wil heel graag bij 
het buffet eten. Het buffet was niet normaal hoe groot. We konden echt alles krijgen. Daarna nog even naar de m&m en coca cola shop 
gegaan. Mama kwam heel erg verdrietig de coca cola winkel uit en zegt ZE HEBBEN HELEMAAL GEEN LEUKE DINGEN =( We waren erg 
moe dus zijn we naar de kamer gegaan en lekker gaan slapen 
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Update 07 Augustus

4 dagen las vegas

We deden de gordijnen open en zagen dat het helemaal bewolkt was. Toen we aan het lopen waren naar planet hollywood om de 
kaartjes van hans klok op de halen begint het ineens heel hard te regenen. We gaan even schuilen en daarna maar weer verder vadaag 
is het lekker koel dus lopen we alle hotels af. Het is echt heeel erg mooi en groot het is goed uit te houden met dat weer. De volgende 
dag Yes vandaag gaan we shoppen er word natuurlijk weer gekocht. Als we net naar de auto willen lopen begint het weer ineens heel 
hard te regenen dan maar even schuilen in de adidas winkel. Vanavond gaan we naar de show van hans klok. Er word wat geregeld 
met 6 stoelen voor het podium en als het bijna begint komen siegfried en roy binnen. Dat was echt een gaaf moment. De show was 
echt TOP ik zal echt niet weten hoe ze dat allemaal doen. Na de show heb ik nog een handtekening van siegfried en roy gehad. Daarna 
zijn we naar downtown gegaan en daar het vide scherm gekeken wat heel groot en mooi was. De volgende dag gaan we naar het 
zwembad het was echt heel erg duk maar gelukkig hebben we een plekje in de schaduw. Om een uur of 3 gaan we naar de kamer 
gegaan en in de avond zijn we naar de vulkaan uit barsting gegaan en de fontijnen bekeken en dat was echt super. 

4 dagen San Diego

De volgende dag moeten we helaas al weer afscheid nemen van las vegas en MGM. Als we in san diego aan komen is nog maar 1 
kamer klaar en die anderen kunnen we pas na 4 uur ophalen. Dus gaan we al naar de honkbal wedstrijd we hebben daar wat gegeten 
en naar de leuke wedstrijd gekeken. De padres van san diego hebben gewonnen met 3-2 terug bij het hotel hebben ze onze 2de kamer 
weg gegeven aan iemand anders omdat wij hem niet zijn komen op halen ja dan maar op een rol bed slapen. De volgende dag gaan we 
naar het centrum van san diego er is heel winkel cemtrum en daar lopen we even doorheen daarna gaan we naar een straat met 
allemaal eettentjes en daarna nog naar een heel mooi hotel en daarna hebben we lekker gegeten bij de cheescake factory. De volgende 
dag gaan we naar SEA WORLD we bekijken al eerst een show van de orka's dat was echt heel mooi ik heb nog dolfijnen gevoert roggen 
geaait zeesterren op gepakt. We hebben alle shows gekeken en naar allen dieren gegaan WAUW DEZE DAG BLIJFT NOG LANG IN MIJN 
HOOFD.

Kaylee.


