
Ketizzzzzzzzz  
5 maart is de 64ste dag van het jaar. Hierna volgen nog 301 dagen tot het einde van het jaar. 

Maar ook nog slechts 2 weken ( of te wel 0,47 maanden of 0,04 jaar) tot aan het groepsfeest. 

Daarom zal er op deze dag aardig geoefend en geknutseld worden. Ook niet te vergeten dat op 

5 maart 1990 de oprichting van de Moldavische voetbalclub Agro Chisinau plaats vond om deze 

geweldige gebeurtenis te eren zal er ook plaats zijn voor enkele spelletjes die een bal en/of een 

plein behoeven.  

12 maart, spanning alom nog slechts 1 week of anders bekeken 604 800 seconden tot het 

groepsfeest volop repetitie dus maar zoals elke zondag zal er rond klokslag 5 uur wel een coca 

colaatje gedronken worden. Toevallig werd op 12 maart 1894 coca cola voor het eerst in flessen 

verkocht.  

15 maart, jawel u ziet het goed uitzonderlijk zal er op woensdag namiddag ook een beetje Chiro 

plaatsvinden deze keer worden jullie verwacht aan de zalen ‘’ons huis’’ rond 15u20 tot ongeveer 

16u voor een kleine repetitie. Op 15 maart 1972 ging ook de film The Godfather in première 

deze film werd geselecteerd voor 11 Oscars en won er 3, van jullie verwachten we dan ook 

gelijkaardige acteer prestaties.  

18 maart 1958 historische dag voor ons Koninkrijk België want de bouw van het Atomium werd 

voltooid. 18 maart 2017 een dag waarop de leiding van Chiro Woluwe op jullie voltallige 

aanwezigheid rekent van 13u30 – 14u30 te zalen ‘’ons huis’’ om het beste van jullie zelf te geven 

tijdens DE generale repetitie voor het groepsfeest.  

19 maart is het show-time, op deze dag is het aan jullie om te laten zien aan heel SintStevens-

Woluwe en omstreken dat de jeugd van tegenwoordig een stukje acteren en zingen kan. Op 

deze dag zal de ster in jullie naar boven moeten komen, heel toevallig want wie aan een ster 

denkt , denkt natuurlijk aan niemand minder dan Stan Van Samang, zelf een Belgische acteur en 

zanger die op 19 maart 1979 het levenslicht zag. ( Toeval bestaat niet zeggen ze nochtans) 

26 maart. Wie aan het jaar 1980 terugdenkt , herinnert zich natuurlijk de prachtige zomerspelen 

in Moskou, wie Moskou hoort denkt natuurlijk direct aan Rusland en verder natuurlijk aan 

Vladimir Poetin die toevallig op 26 maart 2000  

de presidentsverkiezingen won. Op 26 maart 2017 zullen wij proberen om op 1 namiddag tijd 

zoveel mogelijk olympische records te verbreken.  

2 april, buiten het feit dat op 2 april 742 Karel de Grote geboren werd , in 2009 de G-20 

samenkwam in Londen, 1899 Priesterwijding van Eugenio Pacelli in Rome door aartsbisschop 

Francesco di Paola Cassetta gebeurde er eigenlijk nog niet veel spannends op een 2 april. Dus 

daarom (dit is geen grap) spelen wij op 2 april, het grote 1 april spel.  



9 april, jammer genoeg geen Chiro op de 99ste dag van het jaar(100ste dag als het een 

schrikkeljaar zou zijn). De reden is vrij logisch aangezien op 8 april het befaamde danscafé in 

‘’zalen ons huis’’ wederom plaatsvind. Hier zullen we op muziek van de jaren 70’ 80’ 90’ de 

beentjes los gooien. Er kan natuurlijk ook geklonken worden op het feit dat op 8 april 1990 

wielrenner Eddy Planckaert de 88e editie van Parijs-Roubaix won. 

16 april 2017, de dag waarop christenen dit jaar vieren dat Jezus uit de dood is herrezen. Vanaf 

deze dag is het ook nog 40 dagen tot Hemelvaartsdag deze info kunnen jullie altijd eens 

neerschrijven op jullie examen godsdienst, wie weet krijg je er nog een bonus punt voor. Maar 

terug naar de orde van deze dag na enige navraag zijn we te weten gekomen dat op deze 

feestdag enkel de paashaas mag werken, wij zien Chiro natuurlijk niet als werken maar de 

vakbonden vinden dit blijkbaar wel. We willen hen natuurlijk niet nog een reden geven om te 

staken dus daarom hebben we besloten om op deze zondag geen Chiro te geven.  

23 april, we hebben het even snel nagerekend en dit is de 113de dag van het jaar. Aangezien we 

van 18 april (108ste dag van het jaar) tot en met 22 april (112de dag van het jaar) een leefweek 

organiseren, zal er dus op zondag 23 april geen Chiro zijn maar kunnen jullie thuis lekker 

uitrusten. (meer info volgt)  

Op 30 april 1419 is er een grote stadsbrand die een deel verwoest van de binnenstad van 

'sHertogenbosch. Op diezelfde dag in 2013 vindt de troonsafstand van Koningin Beatrix en 

inhuldiging van haar zoon Willem-Alexander plaats. In 1945 op jawel 30 april Adolf Hitler en Eva 

Braun plegen zelfmoord een dag nadat ze getrouwd zijn. Ook in 1975 capitulatie van Saigon, het 

einde van Zuid-Vietnam. 1966 diezelfde dag, Jean Stablinski uit Frankrijk wint de allereerste 

editie van Nederlands enige wielerklassieker, de Amstel Gold Race. En het stopt niet, op 30 april 

1897 - Joseph John Thomson maakt de ontdekking van het elektron bekend. Allemaal vrij 

historische gebeurtennissen, sommige zouden zelf een beetje gek genoemd kunnen worden, 

daarom presenteren wij u op 30 april 2017 een fantastische zottekesdag. 

 

Wij hebben er zin in! 

 

 

Amelie      Sam      Sander 


