
 

     Cambridge: 

 Universiteit; 

De universiteit van 

Cambridge is een 

van de oudste ter 

wereld en dat maakt 

het een van de 

meest beroemde 

met ongeveer 

20.000 leerlingen. 

Het tellen van 31 

colleges waarvan de 

namen afstammen 

van beroemde 

personen in de 

geschiedenis. 

 

 Cambridge 

stad; 

Cambridge 

heeft een eigen stad 

met veel winkels, 

restaurants en een 

punterstation waar 

een student je voor 

weinig geld kan 

meenemen op de 

rivier de Cam. 
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Eijkhagen ontmoet 

Newport op 15 april 2018 

Demi Doek, Kylie Baurmann, 

Naomi Beaujean, Jasmina 

Hafez, Romy Hogeveen, Mrs 

de Wilde, Mr ElHassouni 

 



 

 

 

 

London 

 Het Parlement gebouw 

Een van de bekendste gebouwen in Londen is 

het  parlementsgebouwen. Je kunt naar 

binnen gaan en een rondleiding krijgen in het 

belangrijkste gebouw van Engeland. 

 London eye  

London Eye is het wiel van 135 m, je kunt 

naar binnen gaan en genieten van het 

prachtige uitzicht op Londen 

 Big ben 

 

De Big Ben is een beroemde klok in de tuin 

van het parlement. De Big Ben is van een 

afstand gezien maar het is echt mooi van 

dichtbij. 

 Oxford Street 

Oxford Street is de grootste winkelstraat van 

Londen, je vindt hier de beste winkels en 

restaurants. Je kunt hier makkelijk komen 

met de metro. Londen is ongeveer 40 met de 

trein van Newport verwijderd. 

 

 

 

Fish-and-chips 

Als er iets belangrijks is aan de Engelse 

cultuur, zullen het fish-and-chips zijn. Fish 

and chips is gebakken vis met friet aan de 

zijkant. Als je in Engeland bent, moet je 

dit echt proberen 

landschap 

 

 

Naast de prachtige steden is er veel land 

in Newport. Er zijn grote boerderijen met 

een grote tuin. 

Onze quotes over Newport 

 

Naomi: "Is het niet raar dat alles in het Engels 

beter klinkt?" 

Demi: “Fish and chips 2k18.” 

Jasmina: "Samen heb je meer plezier. Als er niets 

goed gaat, ga dan naar links. " 

Kylie: "Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, de 

rode bussen zullen je ook doden." 

Romy: "Als ik een Brits accent zou hebben, zou ik 

nooit ophouden." 

 

 

Over het algemeen is Engeland een plek waar je 

in je leven moet zijn geweest, maakt niet uit of 

het de stad is op aan de buitenkant van 

Engeland. Het was een geweldige reis en we 

willen iedereen bedanken voor deze gelegenheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


