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     De 32e dag van het 

jaar in de 
Gregoriaanse 
kalender.  
De zon komt op om 
8u21 en gaat onder 
om 17u32.  

Woehoew vandaag 
nog eens een 
normale chirozondag. 
We gaan onze 
spieren loszwieren in 
de sporthal van de 
Sleutel 

03 04 05 06 07 08 09 
3/02/1966: 
Vandaag werd 
de eerste 
weersatelliet 
gelanceerd 

4/02/1555: John 
Rogers wordt 
verbrand voor 
ketterij 

5/02/62: 
Aardbevind in 
Pompei, Italië  

6/02/2018: Elon 
Mudk lanceert 
met succes de 
eerste Falcon 
heavy raket 

7/02/1550: Paus 
Jullius III wordt 
als paus 
gekozen  

8/02/1883: Lewis 
Waterman vindt de 
vulpen uit 

Stof je brein maar 
nog eens af want 
vandaag gaan we 
quizen!  

10 11 12 13 14 15 16 
10/02/1931: 
New Delhi 
wordt de 
hoofdstad van 
India  

11/02/1990: 
Nelson Mandela 
wordt na 27 jaar 
gevangenschap 
vrijgelaten 

12/02/1832: 
Ecuador 
annexeert de 
Galápagos-
eilanden 

13/02/1945: 
Bombardement 
van de 
Geallieeren 
verwoest de 
Duitse stad 
Dresden 

Valentijn! 
Genoemd naar 
Sint-Valentinus 
van Terni, die 
geëxecuteerd 
wordt in het jaar 
270 

15/02/2005: 
Youtube wordt 
opgericht door 3 
voormalige leden 
van PayPal 

Ooooh het is geen 
Chiro want de leiding 
is het kamp al aan 
het plannen :O  

17 18 19 20 21 22 23 
17/02/1998: 
Jesse wordt 
geboren ;)  

18/02/1995: 
Lancering van 
Proton, de 
elektronische 
portemonnee 

19/02/2008: 
Fidel Castro 
kondigt zijn 
aftreden aan 
als president 
van Cuba  

20/02/1943: De 
vulkaan 
Paricutin 
ontstaat in 
Mexico 

21/02/1431: 
Begin van het 
proces tegen 
Jeanne d’Arc in 
Rouen 

22/02/1819: Spanje 
moet Florida 
afstaan aan de 
Verenigde Staten  

Heb je eens nood 
aan iemand anders 
als leiding dan moet 
je vandaag zeker 
komen want het is 
leidingswissel! 

24 25 26 27 28 29 1 
24/02/1582: 
Paus 
Gregorius XIII 
kondigt de 
Gregoriaanse 
kalender aan 

25/02/1969: 
lancering van 
Mariner 6 met 
als bestemming 
Mars   

26/02/1797: 
De bank of 
England geeft 
het eerste 
bankbiljet van 
1 pond uit 

27/02/425: 
Keizer 
Theodosius II 
sticht de 
universiteit van 
Constantinopel 

Quiz!! Schrijf 
je in snel in 
en win 
fabuleuze 
prijzen. Niet 
verplicht maar 
wel tof ;)  

Kaas&wijn-
avond. Trek je 
beste kleren 
maar aan want 
vandaag worden 
jullie verkocht om 
geld in te 
zamelen voor het 
buitenlandskamp 

Na zo een druk 
weekend heeft de 
leiding wel eens een 
dagje rust verdiend. 
Het is familiezondag   

       
 


