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 Wist-Je-Datjes  ‘Joro 3-4’ 

Wist je dat…  
 
- roetpiet rijmt op wierewierewiet?  
- jullie allemaal braaf zijn geweest?  
- jullie je allemaal goed kunnen verstoppen?  
- jullie ook goede piraten zijn?  
- sommigen van jullie op de kerstmarkt waren?  
- wij dat heel leuk vonden? 
- het ook wel zooo koud was dat je neus er bijna afvroor?  
- de herfstwandeling super herfs g was? 
- we toen veel hondjes zagen en ze ook mochten aaien?  
- jullie ook allemaal gehandicapt waren op een ac viteit? 
- jullie daardoor veel op de grond vielen?  
- het heel grappig was om te zien? 
- het kerstontbijt super gezellig en lekker was?  
- het ook heel kers g was?  
- jullie allemaal een snoepzakje van de Sint gekregen hebben?  
- het ook wel een beetje spannend was om de Sint te zien?  
- sommigen van jullie een hele grote mond hadden?  
- de Sint daar een hele goede oplossing voor had?  
- dat zoveel mogelijk le erkoekjes in je mond steken was?  
- sommigen van jullie goed konden tekenen?  
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Activiteiten ‘Joro 5-6’ 

Zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
hcsipmylarap  
 
Zaterdag 21 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 
semag dnal hgih  
 
Zaterdag 28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 

e vitca potsrev  
 
Zaterdag 4 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
lepspahcslezeg agem  
 
Zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 16:00 
gadsejdneirv 
Neem zeker je vriendjes mee! 
 
Zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00  

e vitcalavanrac  
Kom vandaag allemaal verkleed! 
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Wist-Je-Datjes ‘Joro 5-6’ 

Wist je dat... 
 
- dit het eerste wist-je-datje is van dit krantje? 
- er nog vele leuke ac viteiten aankomen? 
- en koe 4 poten hee ? 
- min 89,2 graden Celsius de laagste buiten temperatuur ooit 

was?   
- alleen vrouwelijke muggen steken? 
- Cola oorspronkelijk groen was? 
- een chauffeur gemiddeld 15 250 keer toetert in zijn leven? 
- de Nijl de langste rivier ter wereld is?  
- strepen van zebra voor verkoeling zorgen? 
- slak 3 jaar kan slapen? 
- je niet je ellebogen kan likken? 
- het nu Kerstmis is? 
- een kwal geen hersenen hee ?  
- dit het 14e wist-je-datje is?  
- dit dan de 15e is? 
- dit dus de 16e is? 
- het alfabet in Hawaï 12 le ers hee ? 
- dit voorlaatste wist je datje is? 
- dit een grapje is want dat is deze?  
- dit dus de laatste is en wij super veel zin hebben in de ac vitei-

ten?  
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Activiteiten ‘Knim’ 

Ook dit krantje beleefden Jim Knaper en zijn vrienden weer een 
hele hoop spannende avonturen, ze waren nu  ongeveer in de 
hel  van hun reis en begonnen s ekem al te dromen over het ein-
de van hun reis, waarbij ze een hele week lang samen  elke dag 
verschillende ac viteiten zouden doen. Namelijk het kamp. Voor 
nu staat er echter gewoon weer elke keer een nieuwe bestem-
ming gepland met op zaterdag een hele leuke ac viteit. 
Als eerste bestemming van dit krantje trokken onze vrienden naar 
Nepal, naar het Himalayagebergte. Daar deden ze een grote stap-
tocht op zaterdag 14 januari 2023 van 14:00 tot 16:00. Om deze 
staptocht wat leuker te maken stelde Jim voor om onderweg op 
verschillende plaatsen te stoppen om dan samen spelletjes te spe-
len. De rest vond dit een geweldig idee en zo hadden onze vrien-
den het die namiddag enorm naar hun zin. De week erna namen 
de vrienden het vliegtuig naar Hollywood, daar verbleven ze een 
aantal dagen tussen de filmsterren. Wat natuurlijk ook niet kon 
ontbreken die week was het kijken van een prach ge film, hier-
voor kwamen onze vrienden samen op zaterdag 21 januari 2023 
van 19:00 tot 21:00. 
Een weer later keerden de vrienden weer voor een weekje terug 
naar België, Jim had namelijk van horen zeggen dat België het 
grootste quizland ter wereld was. Hier gingen ze dus samen op 
zaterdag  28 januari 2023 van 14:00 tot 16:00 hun kennis staven 
door mee te doen aan de grote Knim-quiz. Wie van onze vrienden 
weet het meeste vragen te beantwoorden en zal de grote prijs 
winnen.  


