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Hallo! 
 
Momenteel	  zijn	  we	  in	  de	  luchthaven	  van	  Charleroi	  en	  heb	  je	  –	  eindelijk,	  we	  weten	  dat	  je	  
erop	  zat	  te	  wachten	  –	  dit	  reisboekje	  in	  handen.	  Binnenin	  vind	  je	  een	  reisprogramma,	  de	  
ingevulde	  vragenlijsten	  en	  enkele	  spelletjes	  voor	  als	  je	  je	  verveelt	  (maak	  dat	  niet	  te	  
duidelijk,	  alsjeblieft,	  want	  anders	  gaan	  we	  ons	  gekwetst	  voelen)!	  
	  
Voor	  wie	  dat	  nog	  niet	  gedaan	  heeft,	  is	  dit	  een	  uitstekend	  moment	  om	  je	  nummer	  te	  
memoriseren,	  zodat	  we	  vlot	  kunnen	  tellen.	  En	  voor	  wie	  denkt	  dat	  dat	  een	  beetje	  
kinderachtig	  is,	  is	  dit	  een	  uitstekend	  moment	  om	  dat	  los	  te	  laten	  en	  te	  beseffen	  dat	  
kinderachtig	  heel	  erg	  leuk	  is.	  
	  
We	  willen	  hierbij	  ook	  graag	  onze	  officiële	  Krakau	  playlist	  voorstellen:	  
	  

1. Hey	  Now,	  This	  is	  What	  Dreams	  are	  Made	  of	  –	  Hilary	  Duff	  
2. Meisjesdag	  –	  K3	  
3. The	  Bonnie	  Banks	  of	  Loch	  Lomond	  
4. Ik	  ben	  een	  Nul	  –	  Spring	  
5. Ik	  word	  je	  Popidool	  –	  Martijn	  

	  
	  
Heel	  veel	  reisplezier!	  
	  
Aagje	  en	  Anthe	  
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Reisprogramma  
	  
Zondag 31 januari 
	  

• Aankomst	  in	  de	  luchthaven	  van	  Krakau	  rond	  14u25,	  waarna	  we	  een	  bus	  naar	  het	  
centrum	  en	  de	  hostel	  nemen.	  	  

• Korte	  wandeling	  doorheen	  het	  centrum:	  Brama	  Floriańska,	  Barbakan,	  Rynek,	  
Mariakerk	  (als	  we	  hier	  geraken	  voor	  18:00u),	  Franciscanerkerk,	  Uniwersytet	  
Jagielloński	  (Collegium	  Maius)	  

• Avondmaal	  rond	  20:30u	  
• Indien	  mogelijk	  kruipen	  we	  op	  tijd	  de	  lakens	  in,	  want	  morgen	  moeten	  we	  vroeg	  

opstaan!	  
	  
Zoek	  iedereen	  zijn	  naam!	  Er	  zitten	  nog	  een	  paar	  andere	  Eoos-‐erige	  woorden	  in	  verstopt	  
–	  kan	  jij	  ze	  vinden?	  
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Maandag 1 februari 
	  

• Vandaag	  bezoeken	  we	  Auschwitz.	  We	  nemen	  een	  bus	  om	  8:40u	  richting	  
Oświęcim	  Muzeum,	  waar	  we	  als	  alles	  goed	  is	  aankomen	  rond	  10	  :05.	  	  

• Om	  kwart	  na	  11	  volgen	  we	  een	  Engelstalige	  rondleiding	  die	  zo’n	  3,5u	  duurt.	  	  
Je	  mag	  geen	  grote	  rugzakken	  mee	  naar	  binnen	  nemen;	  je	  mag	  ze	  wel	  achterlaten	  
in	  een	  locker,	  maar	  hou	  daar	  dus	  rekening	  mee.	  

• Wanneer	  we	  terug	  in	  Krakau	  zijn	  krijgen	  jullie	  vrije	  tijd	  totdat	  we	  afspreken	  voor	  
het	  avondeten.	  

	  
Welk	  festival	  bezoeken	  Aagje	  en	  Anthe	  dit	  jaar?	  
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Dinsdag 2 februari 
	  

• In	  de	  voormiddag	  krijg	  je	  de	  keuze:	  ofwel	  slaap	  je	  lang	  uit,	  ofwel	  spreken	  we	  af	  
rond	  10u	  om	  de	  Schindlerfabriek	  te	  bezoeken.	  

• ’s	  Middags	  brengen	  we	  de	  hele	  groep	  weer	  samen	  zodat	  we	  in	  de	  namiddag	  de	  
nationale	  galerij	  op	  de	  rynek	  kunnen	  bezoeken,	  en	  daarna	  de	  joodse	  wijk	  
Kaimierz,	  waar	  we	  ’s	  avonds	  ook	  iets	  eten.	  

• Daarna	  hebben	  we	  een	  karaoké-‐avond	  met	  Historia!	  
	  
Los	  de	  binairo’s	  op!	  	  
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Woensdag 3 februari 
	  
	  

• In	  de	  voormiddag	  bezoeken	  we	  de	  Wawelburcht.	  We	  wandelen	  er	  heen	  door	  de	  
kanonicza.	  Ter	  plaatse	  gaan	  we	  naar	  de	  Wawelkathedraal	  en	  afhankelijk	  van	  wat	  
er	  op	  dat	  precieze	  moment	  open	  is,	  bezichtigen	  bepaalde	  vertrekken	  in	  de	  burcht	  
zelf.	  	  

• In	  de	  namiddag	  nemen	  we	  een	  bus	  naar	  het	  zwembad	  (Park	  Wodny)!	  Er	  is	  een	  
bewegend	  regenboogpad.	  

	  
	  
	  
	  
Vind	  Aagje,	  Anthe,	  Serwan,	  Belle	  en	  Céline!	  
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Donderdag 4 februari 
	  

• We	  nemen	  redelijk	  vroeg	  een	  bus	  naar	  de	  luchthaven,	  waar	  ons	  vliegtuig	  vertrekt	  
om	  9u10.	  Hoe	  laat	  we	  jullie	  precies	  wakker	  en	  ingepakt	  willen	  zien	  verschijnen,	  
zal	  afhangen	  van	  hoe	  lang	  de	  busrit	  van	  de	  luchthaven	  naar	  het	  centrum	  precies	  
duurt.	  

• We	  zijn	  terug	  in	  Charleroi	  rond	  kwart	  na	  11.	  Anthe	  gaat	  sowieso	  met	  de	  trein	  
terug	  naar	  Leuven,	  dus	  iedereen	  die	  dat	  graag	  wilt	  kan	  meegaan.	  	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  B	  	  =	  	  E	  	   	   	   -‐	  M	   -‐	  DIENAAR	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  -‐	  N	   	  
	   	   	   	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	   -‐	  S	  	  	  	  +	  STE	  
	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	   	   T	  =	  N	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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Vragenlijsten 
met prachtige 

foto’s  
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1.  Aagje  
	  

1. Naam:	  Aagje	  Van	  Eyken	  
2. Leeftijd:	  20.	  
3. Geboortedatum:	  21	  april	  1995.	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Slavistiek	  3e	  bach.	  
5. Favoriete	  hobby:	  Lili	  uit	  de	  war	  halen,	  wenen	  en	  

	   tijd	  verspillen	  op	  DTV.	  
6. Lievelingseten:	  Alles	  met	  kaas.	  Gelukkig	  hebben	  ze	  

	   dat	  in	  Polen	  ook.	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  Kaat	  en	  ik	  bestellen	  

	   steevast	  een	  grote	  friet	  met	  mayonaise	  en	  twee	  
	   kaaskroketjes.	  	  

8. Levensmotto:	  Mijn	  leven	  zou	  zoveel	  makkelijker	  zijn	  als	  ik	  graag	  werkte.	  	  
9. Lievelingsplant:	  Fisteldistel,	  want	  ware	  schoonheid	  zit	  vanbinnen	  enzo.	  
10. Lievelingsliedje:	  Sufjan	  Stevens	  –	  Fourth	  of	  July.	  Do	  białego	  rana	  van	  de	  Freaky	  

Boys	  was	  ook	  een	  kanshebber.	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  Ik	  zit	  in	  een	  Cloudsperiode.	  Al	  heeft	  No	  

control	  altijd	  een	  speciale	  plek.	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Laat	  de	  wind	  maar	  waaien!	  En	  ook	  wel	  Meisjesdag.	  En	  

Geen	  tweede	  keer.	  En	  Voor	  eeuwig	  en	  altijd.	  En	  Kus	  van	  de	  juf.	  En	  aaah.	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Theo	  Francken.	  Wel	  echt	  maar	  één	  

dag,	  als	  ik	  blijf	  vastzitten,	  ga	  ik	  eeuwig	  huilen.	  Ik	  ben	  vooral	  benieuwd.	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  Neko	  Atsume	  Tubbs.	  	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  In	  Schotland	  bleef	  mijn	  Engelse	  stekker	  

Excaliburgewijs	  in	  de	  muur	  vastzitten	  en	  wij	  bleken	  vervolgens	  niet	  waardig	  hem	  
terug	  te	  verdienen.	  Ja,	  ik	  ben	  niet	  zo	  een	  avonturier.	  

16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Soms	  van	  mensen,	  maar	  niet	  van	  jullie	  hoor.	  En	  dit	  
valt	  altijd	  te	  verhelpen	  met	  liefde.	  

17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  Slapen	  en	  eten.	  En	  ook	  wel	  van	  liefde.	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Ik	  hoop	  niks,	  want	  dat	  zou	  

heel	  jammer	  zijn	  voor	  het	  vervolg	  van	  mijn	  semester.	  Al	  maakt	  mijn	  jas	  wel	  kans.	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Heist-‐op-‐den-‐Berg.	  	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Zoveel	  liefde	  voor	  die	  twee.	  

	  
	  

2.  Anthe   
	  

1. Naam:	  Anthe	  Claes	  
2. Leeftijd:	  21	  
3. Geboortedatum:	  19	  j	  anuari	  1995	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  derde	  bach	  taal-‐	  en	  

letterkunde	  Engels-‐Nederlands	  
5. Favoriete	  hobby:	  lezen	   	  
6. Lievelingseten:	  mango’s,	  of	  aardappelen,	  of	  

champignons	  
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7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  een	  grote	  friet	  en	  een	  kaaskroket	  
8. Levensmotto:	  put	  yourself	  first	  
9. Lievelingsplant:	  klimop	   	  
10. Lievelingsliedje:	  ‘luxtos’	  van	  Eluveitie	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  no	  control,	  of	  AM	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  meisjesdag	  (oho,	  wat	  zijn	  de	  meisjes	  mooi)	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  iemand	  die	  Ali	  Smith	  persoonlijk	  

kent	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  ‘to	  do	  krakau’	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  oftewel	  toen	  we	  vorig	  jaar	  14	  

metroticketjes	  één	  voor	  één	  uit	  een	  automaat	  moesten	  halen	  met	  een	  hoop	  
kwade	  Tsjechen	  achter	  ons	  in	  de	  rij	  en	  niet	  al	  teveel	  tijd	  aangezien	  we	  een	  
vliegtuig	  moesten	  halen,	  oftewel	  toen	  Aagje	  en	  ik	  aan	  Mt	  Saint	  Michel	  ontdekten	  
dat	  drijfzand	  geen	  mythe	  is	  

16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  zand	  tussen	  mijn	  tenen	  en	  niemand	  hebben	  om	  
tegen	  te	  zagen	  

17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  veel	  koffie	  en	  Harry	  Styles’	  haar	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  deo,	  een	  tandenborstel,	  of	  een	  

haarborstel.	  Iets	  ongelooflijk	  essentieels	  dus.	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Edinburgh	  is	  mijn	  

droombestemming	  voor	  elke	  mogelijke	  uitstap.	  	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Ongelooflijk	  mooi,	  intelligent,	  

grappig	  etc	  ;)	  
	  
	  

3.	  Anna 	  
	  

1. Naam:	  Anna	  Paeshuyse	  
2. Leeftijd:	  19	  
3. Geboortedatum:	  27	  maart	  1996	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  2e	  jaar	  arabistiek	  en	  

	   islamkunde	  
5. Favoriete	  hobby:	  Euhm,	  muziek	  en	  het	  

	   USO,	  Eoos,	  reizen,	  fak,	  dat	  zijn	  allemaal	  
	   favorieten	  denk	  ik.	  

6. Lievelingseten:	  Hotel	  mama	  <3	  en	  voor	  de	  
rest	  zowat	  alles	  wat	  ik	  in	  het	  buitenland	  kan	  eten.	  

7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  frietjes.	  Mogelijks	  met	  aanvullingen	  maar	  die	  zijn	  vrij	  
moeilijk	  voorspelbaar.	  

8. Levensmotto:	  Pintjes!	  (de	  rest	  is	  te	  melig)	  
9. Lievelingsplant:	  Fredje.	  Ok,	  ik	  ging	  vriendelijker	  zijn	  in	  2016.	  De	  rozen	  aan	  het	  

Erasmushuis	  dan.	  
10. Lievelingsliedje:	  Die	  vraag	  is	  écht	  te	  moeilijk,	  sorry.	  Op	  het	  moment	  misschien	  de	  

Pathétique	  van	  Tchaikovsky	  om	  alle	  mooie	  herinneringen.	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  Ik	  vind	  ze	  allemaal	  even	  goed.	  	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Blub,	  ik	  ben	  een	  vis!	  (vooral	  voor	  de	  titel,	  anders	  is	  het	  

wel	  oya	  lélé,	  maar	  geen	  idee	  hoe	  ik	  dat	  moet	  schrijven)	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Rudi	  Vranckx,	  mijn	  mama	  of	  Céline.	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  ‘hoe	  jongens	  afwijzen’	  	  
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15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Die	  zijn	  oprecht	  niet	  voor	  publicatie	  
vatbaar,	  maar	  vertel	  ik	  met	  plezier	  in	  Krakau	  <3	  

16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Mensen	  die	  glazen	  pikken	  uit	  de	  fak.	  En	  xenofobie.	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  Lieve	  mensen,	  lieve	  mensen	  in	  de	  fak,	  het	  zonnetje	  

en	  lieve	  mensen	  in	  het	  buitenland.	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Mijn	  mama.	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Ja	  lap,	  ik	  zal	  een	  lijstje	  maken	  

dan	  kunnen	  jullie	  nog	  kiezen:	  Paraguay	  natuurlijk,	  bij	  uitbreiding	  is	  de	  rest	  van	  
Zuid-‐Amerika	  ook	  wel	  ok,	  kajakreis	  in	  het	  noorden,	  Nieuw-‐Zeeland,	  schapen	  
hoeden	  in	  Australië,	  Noord-‐Engeland,	  Nepal,	  Rwanda	  en	  Burundi,	  Coimbra,	  
noordpoolcruise,	  Jordanië,	  Ijsland,	  Jerusalem	  en	  Haifa,	  Kilimanjaro	  beklimmen,	  	  
Iran,	  Indonesië,	  maar	  met	  Amsterdam	  ben	  ik	  ook	  al	  heel	  blij.	  (of	  neem	  een	  
wereldkaart	  en	  gooi	  een	  pijltje!	  Een	  weekje	  op	  een	  bootje	  vind	  ik	  met	  jullie	  ook	  
leuk!)	  Sorry,	  zo’n	  vragen	  zijn	  niet	  gezond,	  zeker	  niet	  in	  de	  blok.	  

20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Ik	  vind	  het	  niet	  leuk	  dat	  ze	  
weggaan.	  Wel	  dat	  ze	  terugkomen.	  	  
Ik	  hou	  van	  jullie,	  oprecht	  bijna	  veel	  te	  veel.	  

	  
4.	  Anne-Marie 	  	  

	  
1. Naam:	  Anne-‐Marie	  Marthe	  Ophelia	  'Anmar'	  Dedene	  
2. Leeftijd:	  19	  
3. Geboortedatum:	  06/08/1996	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Sinologie	  -‐>	  27,59%	  

in	  eerste	  fase,	  67,24%	  in	  tweede	  fase	  en	  
5,17%	  in	  derde	  fase	  :)	  

5. Favoriete	  hobby:	  Spam.	  En	  fotografie	  
misschien	  ook	  een	  beetje.	  Maar	  dat	  hoort	  
toch	  bij	  spam.	  	  

6. Lievelingseten:	  Macaroni	  met	  ham	  en	  kaas.	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  Een	  medium	  

frietje	  met	  stoofvleessaus,	  mayonaise	  en	  
bitterballen.	  En	  de	  sausjes	  apart	  alsjeblieft.	  	  

8. Levensmotto:	  Met	  een	  Ronnie	  in	  de	  hand,	  is	  
het	  leven	  plezant!	  

9. Lievelingsplant:	  Victoria	  Amazonica	  
10. Lievelingsliedje:	  Mulan	  –	  I'll	  make	  a	  man	  

out	  of	  you.	  Nipte	  tweede	  plaats	  voor	  Nadav	  
Guedj	  -‐	  Golden	  Boy.	  Nipte	  derde	  plaats	  voor	  Boney	  M	  –	  Rasputin.	  	  

11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  Drag	  me	  down.	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Leonardo.	  	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Angela	  Merkel.	  	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  "ryan	  gosling	  shirtless"	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Ingebroken	  in	  Central	  Park	  Zoo,	  New	  

York.	  Oeps.	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Stomme	  mensen	  op	  cantussen.	  	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  Waterpretparken.	  De	  fak.	  Rodenbach.	  Glitter.	  Veel	  

eigenlijk.	  Oh,	  gratis	  eten	  moet	  ik	  zeker	  ook	  vermelden.	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Extra	  schoenen.	  	  
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19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Moskou	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Oneindige	  liefde	  voor	  jullie!	  :)	  

	  
	  
	  5.	  Belle 	  
	  

1. Naam:	  Belle	  Follens	  
2. Leeftijd:	  20	  
3. Geboortedatum:	  11-‐05-‐2015	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Engels-‐Latijn,	  3e	  

	   bachelor	  
5. Favoriete	  hobby:	  Muziek	  (Piano,	  gitaar,	  

	   zingen,…)/Schrijven	  
6. Lievelingseten:	  Koffie	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  koffie?	  Nee	  de	  

	   kleinste	  portie	  frietjes	  die	  er	  is.	  
8. Levensmotto:	  Keep	  calm	  and	  carry	  on.	  

9. Lievelingsplant:	  Vergeet-‐me-‐nietjes/rozen	  
10. Lievelingsliedje:	  The	  hum	  of	  the	  universe.	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  What	  Makes	  You	  Beautiful	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  information	  unknown	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Doctor	  Who	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  Agatha	  Christie	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Door	  het	  nationale	  park	  in	  Sardinië	  

over	  de	  rotsen	  kruipen,	  en	  de	  Latijnse	  inscripties	  op	  de	  stenen	  ontcijferen.	  	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  slechte	  koffie	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  goede	  koffie	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Niets	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Zolang	  het	  met	  Eoos	  is	  wordt	  

het	  fantastisch.	  Cheesy.	  	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  AWESOME.	  	  

	  
	  

6.	  Cé l ine 	  
	  

1. Naam:	  Céline	  Debourse	  
2. Leeftijd:	  21	  
3. Geboortedatum:	  21/3/1994	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  master	  T&R	  ONO	  
5. Favoriete	  hobby:	  Eoos	  
6. Lievelingseten:	  spaghetti	  bolognaise	  van	  

	   mijn	  papa	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  kleintje	  met	  

	   mayo	  en	  viandel	  
	  

8. Levensmotto:	  il	  faut	  apprendre	  à	  vivre	  sans	  se	  soucier	  des	  opinions	  des	  autres	  
9. Lievelingsplant:	  vergeet-‐me-‐nietje	  
10. Lievelingsliedje:	  (op	  dit	  moment)	  Wildest	  Dreams	  van	  Taylor	  Swift	  mihihi	  
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11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  oei	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Verliefd	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Vladimir	  Putin	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  Once	  upon	  a	  time	  in	  a	  galaxy	  far	  far	  away	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  de	  weg	  kwijtraken	  in	  Rome	  toen	  ik	  

helemaal	  alleen	  was	  en	  dan	  maar	  blijven	  wandelen	  tot	  ik	  een	  kerk	  herkende.	  Er	  
zijn	  veel	  kerken	  in	  Rome.	  

16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  ketchup	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  knuffels	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  pyjama	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Harry	  Potter	  Studios	  <3	  	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  de	  liefste	  liefsten	  met	  oneindig	  

veel	  liefde	  voor	  hun	  liefde	  en	  voor	  hen	  en	  nog	  meer	  liefde	  +	  liefde	  (en	  een	  beetje	  
wenen)	  

	  
7.	  David 	  	  

	  
1. Naam:	  David	  Fogelberg	  
2. Leeftijd:19	  
3. Geboortedatum:31-‐05-‐1996	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  sinologie	  1ste	  bach	  
5. Favoriete	  hobby:	  auto’s	  
6. Lievelingseten:	  alles	  met	  garnalen	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  frikandel	  met	  

frites	  en	  mayo	  
8. Levensmotto:	  geduld	  is	  een	  schone	  zaak	  
9. Lievelingsplant:	  palmboom	  
10. Lievelingsliedje:	  iets	  van	  Lianne	  la	  Havas	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  	  pff	  daar	  

moet	  ik	  mij	  nog	  eens	  wat	  beter	  in	  verdiepen.	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  die	  met	  de	  oma’s	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  kim	  yong-‐un	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  studeren	  in	  Leuven	  en	  reis	  naar	  india	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  me	  niet	  kunnen	  concentreren	  in	  de	  blok	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  leuke	  mensen,	  eten	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  telefoonoplader	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Iran	  (maar	  dat	  is	  miss	  wat	  duur	  

J.	  Ik	  vind	  iets	  exotisch	  wel	  heel	  tof	  Albanië	  ofzo	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Zalige	  mensen,	  alhoewel	  ik	  Anthe	  

niet	  ken	  is	  ze	  sowieso	  geweldig,	  want	  eoos.	  
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8.  Dyan 
	  

1. Naam:	  Dyan	  Muijsenberg	  
2. Leeftijd:	  22	  
3. Geboortedatum:	  15-‐12-‐1993	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Taal-‐	  en	  Letterkunde,	  Duits-‐

	   Engels,	  Fase1	  
5. Favoriete	  hobby:	  Lezen.	  Nee,	  series	  kijken.	  Nee,	  

	   gamen.	  I	  don’t	  know	  XD	  Laten	  we	  het	  op	  bier	  drinken	  
	   met	  fijne	  mensen	  houden.	  

6. Lievelingseten:	  Pasta	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  Klein	  frietje	  zoete	  mayo	  
8. Levensmotto:	  Sleep	  is	  good	  and	  books	  are	  better	  
9. Lievelingsplant:	  Vergeet-‐me-‐nietjes	  :)	  
10. Lievelingsliedje:	  Ik	  weet	  het	  niet,	  dus	  volgens	  mijn	  telefoon:	  Sunday	  Sun	  -‐	  I	  Call	  

You	  Honey	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  Live	  While	  We're	  Young	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Alle	  kleuren	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Sanne	  van	  booksandquills	  (check	  

YT!)	  Ik	  bedoel	  ze	  werkt	  bij	  Penguin	  Books.	  OMGOMGOMG.	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  Wie	  heißt	  ein	  Dirigent	  der	  mitspielt.	  Mam	  en	  pap	  

hadden	  een	  discussie	  over	  André	  Rieu	  ofzo.	  This	  stuff	  happens.	  I'm	  sorry	  XD	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Uhm.	  Op	  15-‐jarige	  leeftijd	  met	  het	  

plaatselijke	  jongerencentrum	  op	  vakantie	  gaan	  naar	  Polen.	  Daar	  aankomen,	  die	  
vrouw	  de	  sleutels	  van	  de	  helft	  van	  de	  stacaravans	  kwijt	  dus	  een	  week	  lang	  slapen	  
in	  een	  stacaravan	  met	  een	  opengeslagen	  raam	  om	  binnen	  te	  kunnen	  komen	  
(provisorische	  oplossing	  van	  de	  vuilniszak	  deed	  niet	  veel)	  in	  -‐10	  

16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Als	  mensen	  me	  het	  gevoel	  geven	  dat	  ik	  niet	  
belangrijk	  ben	  =x	  

17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  Knuffels	  =D	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Ik	  vergeet	  niet	  vaak	  iets	  

omdat	  ik	  obsessief	  lijstjes	  maak,	  maar	  mocht	  ik	  iets	  vergeten	  dan	  is	  het	  
waarschijnlijk	  iets	  heel	  kuts,	  redelijk	  noodzakelijks,	  zoals	  mijn	  bril.	  of	  een	  riem.	  
ofzo.	  	  

19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Budapest.	  Athene.	  Hell	  I	  don't	  
give	  a	  shit,	  zolang	  jullie	  er	  maar	  zijn	  <3	  

20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Aagje	  is	  suuuupertof	  
21. en	  Anthe	  ken	  ik	  stiekem	  nog	  niet,	  maar	  ze	  wenste	  me	  Happy	  Bday	  dus	  ik	  vind	  dr	  

nu	  al	  cool	  :)	  Oh	  en	  guys.	  k	  heb	  dr	  zin	  in	  :)	  
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9.  Evy  

	  
1. Naam:	  	  Evy	  Van	  der	  Vreken	  	  
2. Leeftijd:	  21	  
3. Geboortedatum:	  	  08/07/1994	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  1ste	  jaar	  Toerisme	  en	  

recreatiemanagement	  	  
5. Favoriete	  hobby:	  mocht	  ik	  netflix	  hebben,	  zou	  mijn	  hobby	  

neflix'n	  zijn!	  	  
6. Lievelingseten:	  Ribbetjes,	  of	  neen	  pizza,	  of	  pasta!	  	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  een	  kleintje,	  stoofvleessaus	  

APART	  en	  nuggets	  	  	  
8. Levensmotto:	  Hakuna	  Matata,	  obviously	  	  
9. Lievelingsplant:	  kleine	  cactusjes	  	  
10. Lievelingsliedje:	  Twenty	  one	  pilots	  -‐	  house	  of	  gold	  	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  no	  control	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  10.000	  luchtballonen,	  als	  het	  al	  van	  de	  nieuwe	  mag	  zijn	  ;)	  	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  De	  toekomstige	  vriendin	  van	  Harry	  

Syles	  <3	  	  	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  10	  things	  you	  should	  never	  google	  	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  "feesten"	  met	  Will	  Smith	  op	  nieuwjaar!	  	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Wanneer	  er	  geen	  eten	  is	  of	  als	  mijn	  eten	  niet	  

lekker	  is...	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  video's	  van	  Connor	  Franta	  kijken	  	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  geen	  idee,	  sokken	  misschien?	  	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  	  Riga	  schijnt	  leuk	  te	  zijn!	  	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Aangezien	  ik	  jullie	  niet	  ken	  kan	  ik	  

enkel	  zeggen	  dat	  jullie	  de	  meeste	  leuke	  namen	  hebben,	  en	  jullie	  zijn	  volgens	  mij	  
wel	  lief	  en	  leuk,	  allé	  dat	  hoop	  ik	  toch	  ^^	  

	  
10.	  Ewoud 	  
	  

1. Naam:	  Ewoud	  De	  Sadeleer	  
2. Leeftijd:	  21	  
3. Geboortedatum:	  21/09/1994	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Master	  taalkunde	  
5. Favoriete	  hobby:	  voetbal	  
6. Lievelingseten:	  spaghetti	  bolognaise	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  groot	  pak	  

	   frieten	  met	  tartaar	  en	  kippeboutjes	  
8. Levensmotto:	  draconem	  dormientem	  	  

	   	   	   	   	   	  	  	  	  nunquam	  titillandus	  
9. Lievelingsplant:	  Jeffrey,	  mijn	  kamerplant	  die	  veel	  te	  vroeg	  van	  ons	  is	  heengegaan.	  
10. Lievelingsliedje:	  Home	  -‐	  Dotan	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  Drag	  me	  down.	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  je	  hebt	  een	  vriend	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Messi	  
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14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  nummers	  K3	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  met	  een	  travestiet	  op	  de	  nachttrein	  

vanuit	  Wenen	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  het	  gebrek	  aan	  vertegenwoordiging	  van	  LOKO,	  

verkeerd	  rijden,	  VVS-‐vergaderingen,	  als	  iets	  niet	  meteen	  lukt,	  mensen	  die	  dingen	  
later	  doen	  dan	  ze	  aangeven,	  incompetentie	  in	  het	  algemeen	  

17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  vergaderingen	  die	  goed	  lopen,	  als	  Anderlecht	  wint,	  
Lili	  

18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  iets.	  Altijd	  wel	  iets.	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Peking.	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Wie	  zijn	  dat	  eigenlijk?	  

	  
11.  Ine  

	  
1. Naam:	  Ine	  Schuermans	  
2. Leeftijd:	  19	  
3. Geboortedatum:	  26/08/1996	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  1ste	  jaar	  Slavistiek	  (opnieuw)	  
5. Favoriete	  hobby:	  Zingen	  en	  serietjes	  kijken.	  
6. Lievelingseten:	  Zolang	  het	  geen	  witloof	  of	  wortelen	  zijn	  

is	  het	  mij	  allemaal	  gelijk.	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  Een	  medium	  friet	  met	  een	  

Bikiburger	  en	  een	  gebakken	  boulet	  en	  een	  potje	  
joppiesaus	  a.u.b.	  

8. Levensmotto:	  Als	  het	  u	  ni	  aansta	  moet	  ge	  maar	  na	  den	  
andere	  kant	  kijken!	  

9. Lievelingsplant:	  Lindeboom	  
10. Lievelingsliedje:	  Foofighters:	  The	  pretender	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  Als	  ik	  echt	  moet	  kiezen:	  One	  Way	  or	  Another	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Oya	  Lele!!!	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  President	  Putin	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  Het	  woord	  suzereiniteit	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Met	  Anne-‐Marie	  in	  Riga	  rondlopen	  en	  

telkens	  haar	  kaart	  moeten	  opplooien.	  OF	  NEE.	  In	  Mallorca	  heb	  ik	  met	  mijn	  familie	  
een	  klimtocht	  gedaan	  in	  een	  dal.	  Ik	  weet	  spijtig	  genoeg	  de	  naam	  niet	  meer	  van	  dit	  
dal	  maar	  het	  was	  echt	  heel	  gevaarlijk.	  

16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Domme	  mensen,	  honger,	  opmerkingen	  over	  mijn	  
gewicht,	  slecht	  weer,	  mensen	  die	  te	  laat	  komen	  en	  waarschijnlijk	  nog	  wel	  enkele	  
zaken.	  

17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  Woordspelingen,	  fijn	  gezelschap,	  geld	  terugvinden	  
in	  je	  handtas…	  

18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  lippenbalsem	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Tallinn	  of	  Vilnius	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?:	  Het	  zijn	  schatjes	  van	  patatjes!!	  
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12.  Lili 
	  

1. Naam:	  Lili	  Vanden	  Wijngaert	  
2. Leeftijd:	  19	  (ik	  snap	  het	  toch	  nog	  steeds	  niet	  

	   helemaal	  eigenlijk)	  
3. Geboortedatum:	  8	  oktober	  1996	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Sinologie	  3e	  bach	  
5. Favoriete	  hobby:	  Volleybal	  
6. Lievelingseten:	  Een	  soort	  wrap	  die	  je	  alleen	  vindt	  

	   in	  Shanghai	  
	  

7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  Kleine	  friet	  met	  samoerai,	  Bickyburger	  en	  
vlammenpijp	  (dit	  was	  een	  hartverscheurende	  keuze)	  

8. Levensmotto:	  	  
9. Lievelingsplant:	  Wisteria	  sinensis	  
10. Lievelingsliedje:	  Decide	  that	  you	  want	  it	  more	  than	  you	  are	  afraid	  of	  it.	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  No	  Control	  en	  elk	  nummer	  van	  Made	  in	  the	  

A.M.	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Blub,	  ik	  ben	  een	  vis!	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Mijn	  papa.	  Of	  Beyoncé.	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  Hoe	  kan	  je	  dat	  zien?	  Bon,	  bij	  dezen	  is	  het	  “google	  

recent	  searches”.	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Het	  eerste	  wat	  in	  me	  opkomt,	  is	  toen	  

we	  met	  een	  aantal	  vriendinnen	  per	  ongeluk	  een	  foute	  TGV	  hadden	  besteld	  en	  dan	  
waren	  we	  een	  dag	  te	  vroeg	  in	  Avignon,	  waardoor	  we	  een	  nacht	  hadden	  geboekt	  
in	  een	  of	  ander	  motel	  buiten	  het	  centrum.	  We	  moesten	  toen	  van	  Avignon	  naar	  
daar	  geraken,	  maar	  we	  hadden	  de	  verkeerde	  bus	  genomen,	  waardoor	  we	  een	  
eind	  moesten	  stappen.	  Langs	  een	  snelweg	  (of	  toch	  een	  grote	  autobaan	  zonder	  
plek	  voor	  voetgangers).	  In	  het	  donker.	  Iedereen	  was	  toen	  nogal	  gespannen.	  We	  
waren	  blij	  toen	  we	  er	  waren.	  Mop	  van	  het	  verhaal	  is	  dat	  de	  eigenaar	  van	  het	  huis	  
dat	  we	  gehuurd	  hadden	  achteraf	  tegen	  ons	  zei	  dat	  we	  gerust	  een	  dag	  vroeger	  
hadden	  kunnen	  komen...	  

16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Spinnen,	  LOKO	  die	  hun	  mails	  niet	  beantwoordt	  en	  
racisme	  

17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  De	  heilige	  drievuldigheid	  =	  puppy’s,	  panda’s	  en	  
pinguïns	  

18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Deo.	  Sorry.	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Shanghai,	  dan	  kunnen	  jullie	  mij	  

komen	  bezoeken.	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  De	  beste	  

cultuurverantwoordelijken	  die	  er	  zijn	  en	  ik	  zie	  hen	  heel	  graag.	  Liefde.	  Liefde.	  En	  
hartjes.	  Ook	  knuffels.	  
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13.  Matthijs  

	  
1. Naam:	  Matthijs	  Van	  Damme	  
2. Leeftijd:	  19	  
3. Geboortedatum:	  19/08/1996	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Japanologie	  1	  
5. Favoriete	  hobby:	  eten	  
6. Lievelingseten:	  vlees	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  veel	  'vlees'	  
8. Levensmotto:	  you	  tried,	  you	  failed...	  the	  lesson	  is:	  
don't	  try	  
9. Lievelingsplant:	  koe	  
10. Lievelingsliedje:	  grootvader	  geplant	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  One	  wie?	  

12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  al	  die	  met	  clipjes	  waarin	  kathleen	  er	  nog	  goed	  uitzag	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Hilary	  Duff	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  hoe	  pleeg	  je	  de	  perfecte	  moord	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  ontvoerd	  worden	  en	  wakker	  worden	  

met	  slecht	  één	  nier	  en	  een	  halve	  lever	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  One	  Direction	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  Ricky	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  mijn	  boek	  'Pools	  voor	  

Dummies'	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Hawaii	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Ik	  mag	  andere	  meisje	  niet	  leuk	  

vinden	  want	  mijn	  lief	  gaat	  mee	  
	  

	  
14.	  Olivier 	  	  

	  
1. Naam:	  Olivier	  “Szafa”	  Termolle	  
2. Leeftijd:	  23	  
3. Geboortedatum:	  23/10/1992	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  1e	  Ba	  Taal-‐	  en	  Letterkunde.	  

(Slavistiek	  liep	  mis	  *sad*)	  
5. Favoriete	  hobby:	  Gewichtheffen	  
6. Lievelingseten:	  Kip	  met	  witte	  rijst	  en	  appelmoes.	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  Kip	  met	  witte	  rijst	  en	  

appelmoes.	  
8. Levensmotto:	  Life’s	  swinging	  hard,	  but	  I’m	  swinging	  

harder.	  
9. Lievelingsplant:	  Venusvliegenvanger	  
10. Lievelingsliedje:	  August	  Burns	  Red	  –	  “Martyr”	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  “If	  I	  Could	  Fly”	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  “Blub,	  ik	  ben	  een	  vis”	  
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13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Ridder	  Bauknecht	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  Mike	  basic	  tarantula	  parahybana	  (sorry	  Lili)	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  De	  vorige	  cultuurreis	  in	  Praag	  was	  

pretty	  damn	  awesome.	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Mensen	  die	  via	  hun	  mond	  in-‐	  en	  uitademen	  terwijl	  

ze	  eten.	  Meestal	  gaat	  dit	  ook	  gepaard	  met	  zelfvoldaan	  gesmak.	  Moordneigingen	  
zeg	  ik	  je.	  

17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  Koffie.	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Genoeg	  sokken.	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Reykjavik,	  Kamtsjatka,	  Oslo,	  ..	  

Ergens	  waar	  het	  koud	  is	  alleszins.	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  <3.	  

	  
	  

15.  Quinn  
	  
	  

1. Naam:	  Quinn	  Vermeersch	  
2. Leeftijd:	  22	  jaar	  
3. Geboortedatum:	  1	  juni	  1993	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Master	  TEW	  
5. Favoriete	  hobby:	  Kunstschilderen	  
6. Lievelingseten:	  Stoofvlees,	  frietjes	  en	  wokgroentjes	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  Middel	  friet	  &	  Mexicano	  
8. Levensmotto:	  Een	  nee	  heb	  je,	  een	  ja	  kun	  je	  krijgen.	  
9. Lievelingsplant:	  Bamboe	  
10. Lievelingsliedje:	  Angela	  Merkel	  –	  Gestapo	  Knallmuzik	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  What	  Makes	  You	  Beautiful	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  10000	  Luchtballonen	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Rihanna	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  sneeuwstand	  skigebied	  Willingen	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Off-‐Piste	  Ski	  in	  the	  middle	  of	  Nowhere	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Zure	  Melk	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  Aardbeien	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Woordenboekje	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Teheran	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Gemotiveerd,	  energiek	  &	  een	  

grote	  meerwaarde	  voor	  het	  Eoos	  Praesidium!	  
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16.  Ricky 

	  
1. Naam:	  Ricky	  Dieltjens	  
2. Leeftijd:	  21	  wow	  
3. Geboortedatum:	  	  20	  maart	  1994	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Japanologie	  ?e	  fase	  
5. Favoriete	  hobby:	  films	  en	  spellekes	  en	  computer	  

	   en	  dinges	  
6. Lievelingseten:	  Ik	  eet	  alles	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  Friet	  spécial	  en	  

	   Bicky	  Burger	  
8. Levensmotto:	  allahu	  fakbar	  
9. Lievelingsplant:	  kerstboom	  
10. Lievelingsliedje:	  Op	  dit	  moment	  Little	  Monster	  

	   vn	  Royal	  Blood	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  Little	  

	   Monster	  vn	  Royal	  Blood	  
	  

12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Uw	  mama	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Rik	  Torfs,	  20/20	  op	  alle	  vakken	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  Toledo	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Praag	  was	  awesome	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  de	  ochtend	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  hilariteit	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  zwemgerief	  :^)	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Osaka,	  Japan	  	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  v	  dit	  

	  
	  

17. Serwan  
	  

1. Naam:	  Serwan	  Scheppers	  
2. Leeftijd:	  20	  
3. Geboortedatum:	  27/11/1995	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Japanologie	  1e/2e	  Bach	  
5. Favoriete	  hobby:	  Ninjutsu	  
6. Lievelingseten:	  pindasaus	  +	  fried	  rice	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  iets	  met	  

samoerai?	  	  
8. Levensmotto:	  tirer	  votre	  plan	  
9. Lievelingsplant:	  misschien	  
10. Lievelingsliedje:	  Slipknot	  –	  Snuff	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  alles	  van	  voor	  Josje	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  (niemand	  blijkbaar	  nvdr.)	  
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14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  P3P	  Penguin	  knight	  guide	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Ruzie	  zoeken	  met	  een	  maffiosi	  in	  

Wenen	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  rugpijn	  	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  alcohol	  <3	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  iets	  om	  te	  schrijven	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Oostenrijk?	  	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  SUPER	  (kijk,	  zelfs	  met	  full	  caps!)	  

	  
	  

18.  Simon 
	  

1. Naam:	  Shimone	  
2. Leeftijd:	  20	  zomers	  oud	  	  
3. Geboortedatum:	  21/07/1995	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  Japanologie	  fase	  1	  
5. Favoriete	  hobby:	  Op	  mijn	  gemak	  games	  

	   spelen	  
6. Lievelingseten:	  Pannenkoekensoep	  	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  bicky	  burger	  

	   +	  variabele	  hoeveelheid	  friet	  
8. Levensmotto:	  Every	  day	  is	  April	  Fools	  

	   when	  your	  life	  is	  a	  joke.	  
9. Lievelingsplant:	  Kersenboom	  
10. Lievelingsliedje:	  Starset	  -‐	  It	  has	  begun	  

11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  Drag	  me	  down	  
12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Oma’s	  aan	  de	  top	  
13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Iemand	  met	  veel	  centjes	  zodat	  ik	  er	  

een	  bedrag	  van	  op	  mijn	  eigen	  rekening	  kan	  zetten.	  
14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  Daisy	  Ridley	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Verdwalen	  in	  Kyoto	  
16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  lang	  niet	  gegeten	  hebben	  en	  onrustig	  wakker	  

gemaakt	  worden.	  
17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  voederen	  
18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Shampoo	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Japan	  (#clichéjapanoloog)	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  7.8/10	  too	  much	  water.	  Nee,	  ik	  

vind	  jullie	  toch	  wel	  super	  mega	  wauwie.	  
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19.  Yentl  

	  
1. Naam:	  Yentl	  (Yent)	  
2. Leeftijd:	  20	  
3. Geboortedatum:	  28	  maart	  1995	  
4. Studierichting	  +	  fase:	  2e/3e	  jaar	  sinologie	  
5. Favoriete	  hobby:	  Chiro	  (en	  Eoos	  uiteraard,	  

maar	  da's	  minder	  hobby-‐ig)	  
6. Lievelingseten:	  Macaroni	  
7. Mijn	  bestelling	  in	  de	  frituur:	  Kleintje,	  

stoofvleessaus,	  curryworst,	  kaaskroket	  
8. Levensmotto:	  "Ge	  gaat	  hard	  of	  ge	  gaat	  niet"	  is	  

mijn	  eeuwige	  levenswijze,	  maar	  recentelijk	  ook	  
deze	  gevonden:	  "Be	  curious,	  not	  judgmental"	  	  
(Voor	  de	  Directioners	  onder	  ons:	  "Long	  hair	  
don't	  care"	  blijft	  ook	  wel	  hemels)	  

9. Lievelingsplant:	  Cactus	  
10. Lievelingsliedje:	  Ik	  heb	  te	  veel	  lievelingsliedjes	  
11. Lievelingsliedje	  van	  One	  Direction:	  Elk	  liedje	  van	  One	  Direction	  heeft	  een	  speciale	  

plek	  in	  mijn	  hart,	  maar	  als	  ik	  verplicht	  moet	  kiezen	  ga	  ik	  voor	  "No	  Control"	  en	  "I	  
Would"	  

12. Lievelingsliedje	  van	  K3:	  Elk	  liedje	  van	  K3	  is	  hemels,	  maar	  "Hart	  Verloren"	  en	  "Jij	  
bent	  de	  bom!"	  zijn	  echt	  mijn	  schijven	  

13. Deze	  persoon	  zou	  ik	  graag	  voor	  één	  dag	  zijn:	  Het	  (voorlopig	  onbestaande)	  lief	  
van	  Harry	  Styles	  

14. Dit	  heb	  ik	  het	  laatst	  gegoogled:	  "Hoe	  snel	  levert	  Zalando	  tijdens	  feestdagen?"	  
15. Mijn	  grootste	  avontuur	  in	  het	  buitenland:	  Ik	  ben	  ooit	  een	  week	  naar	  Nicaragua	  

geweest	  met	  Damiaanactie	  om	  daar	  zieke	  mensen	  te	  helpen,	  dat	  was	  het	  
machtigste	  ooit	  

16. Hiervan	  word	  ik	  slechtgezind:	  Geweld	  en	  onrecht,	  eigenlijk	  een	  beetje	  van	  de	  
wereld,	  sorry	  

17. Hiervan	  word	  ik	  goedgezind:	  De	  kleinste	  toffe	  dingen,	  eigenlijk	  een	  beetje	  van	  
alle	  uitzonderingen	  in	  de	  wereld,	  want	  die	  zijn	  er	  wel	  degelijk	  (oef!)	  

18. Dit	  vergeet	  ik	  gegarandeerd	  mee	  op	  reis	  te	  nemen:	  Bikini	  
19. Droombestemming	  voor	  de	  volgende	  cultuurreis:	  Als	  het	  maar	  met	  Eoos	  is,	  maar	  

iets	  warmers	  mag	  van	  mij	  zeker	  hihi	  
20. Wat	  vind	  je	  van	  de	  cultuurverantwoordelijken?	  Niks	  dan	  liefde	  voor	  die	  twee	  

schatten	  
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Woordenlijst 
	  
Soms	  ziet	  Pools	  er	  vrij	  onuitspreekbaar	  uit,	  maar	  ik	  beloof	  jullie	  dat	  dit	  niet	  het	  geval	  is.	  
Hieronder	  vind	  je	  een	  heel	  basic	  woordenlijstje	  dat	  je	  uit	  moeilijke	  situaties	  kan	  redden.	  
Eerst	  kort	  een	  beetje	  informatie	  over	  de	  klanken,	  want	  Polen	  klinken	  vaak	  alsof	  ze	  
constant	  over	  hun	  tong	  struikelen.	  De	  klemtoon	  is	  simpel,	  die	  valt	  zo	  goed	  als	  altijd	  op	  de	  
voorlaatste	  lettergreep.	  Verder:	  
g	  =	  Franse	  ‘g’	  

ł	  =	  w	   	   	   	   ś	  /	  sz	  =	  sj	   	   	   	   si	  =	  sji	  

w	  =	  v	   	   	   	   ć	  /	  cz	  =	  tsj	   	   	   	   ci	  =	  tsji	  

c	  =	  ts	   	   	   	   ż	  /	  ź	  =	  zj	   	   	   	   zi	  =	  zji	  

ń	  =	  nj	   	   	   	   u	  /	  ó	  =	  oe	   	   	   	   y	  is	  een	  hardere	  i-‐klank	  

ą	  =	  ‘ans’	  uit	  Franse	  ‘sans’	  	   	   	   ę	  =	  ‘in’	  uit	  Franse	  ‘vin’,	  maar	  niet	  helemaal	  

	  

Dzień	  dobry.	  =	  Goedendag.	  

Cześć.	  =	  Hallo.	  

Jak	  masz	  na	  imię	  ?	  =	  Hoe	  heet	  je	  ?	  

Do	  widzenia.	  =	  Tot	  ziens.	  

Smacznego.	  =	  Smakelijk.	  

Na	  zdrowie.	  =	  Gezondheid.	  

Proszę	  piwo.	  =	  Bier	  alstublieft.	  	  

Nie	  rozumiem.	  =	  Ik	  begrijp	  het	  niet.	  

Nie	  mówię	  po	  polsku.	  =	  Ik	  spreek	  geen	  Pools.	  

Przepraszam.	  =	  Excuseer.	  Sorry.	  	  

Czy	  mówisz	  po	  angielsku	  ?	  =	  Spreek	  je	  Engels	  ?	  

Proszę.	  =	  Alstublieft.	  

Dziękuję.	  =	  Dankuwel.	  

Gdzie	  jest	  toaleta	  ?	  =	  Waar	  is	  het	  toilet	  ?	  

Ile	  to	  kosztuje	  ?	  =	  Hoeveel	  kost	  dit	  ?	  

Ten	  Pan	  za	  wszystko	  zapłaci.	  =	  Deze	  man	  betaalt	  voor	  alles.	  

Kocham	  Cię.	  =	  Ik	  hou	  van	  je.	  

Zostaw	  mnie.	  =	  Laat	  me	  met	  rust.	  

Mój	  poduszkowiec	  jest	  pełen	  węgorzy.	  =	  Mijn	  hovercraft	  zit	  vol	  palingen.	  	  

Ik	  ben	  moe.	  =	  Jestem	  zmęczony/a.	  
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Biedronka	  /	  żabka	  =	  Coole	  goedkope	  supermarkten	  die	  lieveheersbeestje	  /	  kikker	  

betekenen.	  

Jestem	  debeściakiem.	  =	  Ik	  ben	  de	  beste.	  

1	  jeden	  

2	  dwa	  

3	  trzy	  

4	  cztery	  

5	  pięć	  

6	  sześć	  

7	  siedem	  

8	  osiem	  

9	  dziewięć	  

10	  dziesięć	  

En	  meer	  dan	  tien	  pintjes	  moet	  je	  niet	  in	  een	  keer	  bestellen.	  

Czilałt.	  =	  Chill-‐out.	  

Selfik.	  =	  Selfie.	  

Wieloryb.	  =	  Walvis.	  

Mam	  tę	  moc.	  =	  Let	  it	  go.	  (Eigenlijk	  ‘ik	  heb	  de	  kracht’.)	  

W	  Szczebrzeszynie	  chrząszcz	  brzmi	  w	  trzcinie.	  =	  In	  Szczebrzeszyn	  zit	  een	  kever	  in	  het	  

riet.	  

Wódka.	  =	  Vodka.	  

Sklep.	  =	  Winkel.	  

Do	  białego	  rana.	  =	  Tot	  de	  vroege	  uurtjes.	  

	  

Tip	  :	  Ken	  je	  een	  werkwoord	  niet	  in	  het	  Pools,	  gebruik	  dan	  het	  Engels	  of	  Nederlands	  met	  

–ować	  erachter.	  De	  kans	  is	  groot	  dat	  het	  bestaat.	  Kijk	  naar	  startować.	  Of	  trollować.	  

Mailować.	  Facebookować	  bestaat	  jammer	  genoeg	  niet.	  

	  


