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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.  
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Activiteiten ‘Knim’ 

Voor wat onze vrienden deze week gepland hadden trokken ze 
naar Engeland, het land van oorsprong van de sport die ze hier 
gingen beoefenen. Voor deze sport was het de bedoeling om 
met een bal met drie gaten in zo veel mogelijk wi e pionnen om 
te gooien, bowlen natuurlijk. Dit deden ze in de avond van zater-
dag 4 februari 2023, van 19:00 tot 21:00. Voor deze ac viteit 
moesten ze wel inschrijven, en dit door ten laatste zondag 
29/01/2023 een mailtje te sturen naar 
knimbgl@ksahoogstraten.be 
Deze week wilden de vrienden allemaal eens hun eigen vrienden 
van thuis meenemen, hiervoor gingen ze naar Zuid-Afrika, het 
ideale land waar ze allemaal hun vrienden naar uitnodigden om 
mee te komen doen op zaterdag 11 februari 2023 van 14:00 tot 
16:00  met de vriendjesac viteit. 
Hierna gingen onze vrienden weer de laatste week in voor dit 
krantje, hiervoor reisden ze naar Brazilië waar ze meededen met 
het prach ge carnaval. Hiervoor moesten ze natuurlijk ook alle-
maal zelf in hun mooiste verkleedkleren komen. En dit deden ze 
op zaterdag 18 februari 2023 van 14:00 tot 16:00. Na dit gewel-
dige feest kwamen we jammer genoeg weer toe op het einde 
van dit krantje en zullen we weer moeten wachten tot het vol-
gende krantje om de verdere avonturen van onze vrienden te 
ontdekken. 
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Wist-Je-Datjes ‘Knim’ 

Wist je dat…  
 
- we 1 tegen allen & paralympics samen hebben gedaan? 
- dit wel een grappige combina e was? 
- het koud is? 
- de knimmers braaf waren volgens de sint? 
- wij daar toch aan twijfelen? 
- de Sint er toch wel heel jong uitzag? 
- de kerstmarkt een groot succes was? 
- we maar liefst €2982,35 hebben ingezameld? 
- dit zeer veel geld is? 
- je met zoveel geld 1483 chipszakken mee kan kopen? 
- jullie examens hebben op het moment dat we dit schrij-

ven? 
- ook Noor Faye, Kai en Laute nu examens hebben? 
- op het moment dat jullie dit lezen Catho en Pjotr exa-

mens hebben? 
- we hopelijk allemaal goede punten hebben? 
- winter minder leuk is dan zomer? 
- we een bosspel gedaan hebben terwijl het superkoud 

was? 
- er toen maar  8 leden waren? 
- we dan maar chocomelk hebben gemaakt en leuke krins-

spelletjes hebben gespeeld? 
- we hier ook een innova eve manier hebben gevonden 

om extreem snel pannenkoeken warm te maken? 


