
 

Trump eet frietje 
op toilet en sterft 
 
Brussel op 18 november 
2018 heeft Trump een 
frietje gegeten op toilet 3. 
De friet was vergiftigd en 
Trump stikte. Dan kwam 
de ziekenwagen en 
bracht hem naar het 
ziekenhuis. Daar is hij 
gestorven. Nu is de rest 
van het frietje de nieuwe 
president van de 
Verenigd staten. 

	

Jaguar Albert 
Einstein leeft 
toch nog 
 

ANGOLA – Op 
dinsdag 20/11 is de 
legendarische jaguar 
van Albert Einstein die 
normaalgezien al lang 
dood is gevonden in 
Angola. Hij dwaalt er 
blijkbaar rond. De 
bevolking vond hem in 
een boomhut met een 
frisse ice tea die hij 
heeft gestolen ,en een 
pizza die hij heeft 
gemaakt met zebra 
vlees en mozzarella. 
Hij leefde verstopt van 
de wereld omdat hij 
de wereld saai vond 
zonder zijn baasje. 
Maar nu gaat hij 
werken in een 5 
sterren restaurant als 
pizza maker. 

	

                     
Frietje rijdt 2 
mensen dood 
 
 Brussel -  Op 10 
september is een frietje 
gearresteerd omdat hij 2 
mensen heeft 
doodgereden. Hij  was 
weggegaan uit zijn snack 
omdat hij  het beu was 
om elke dag in 
mayonaise gedipt te 
worden. Hij nam de auto 
van een klant en reed 
door de straten. Hij zag 
niet waar hij ging, hij  
waste klein om door het 
raam te zien. 

Domme juf 
ontploft in de 
klas 
Sint-Jans-
molenbeek    Op 19 
november is juf 
Sarah E. uit Sint-
Jans-Molenbeek 
ontploft. Imran A. 
vroeg de juf wat de 
uitkomst van 2+2 is, 
de juf antwoordde 
22 en iedereen 
begon te lachen. 
Imran schreef de 
juiste uitkomst op 
haar hoofd toen was 
ze het zo beu dat ze 
ontplofte.  
Imran.A werd de 
nieuwe leerkracht 
van de school en 
alle juffen moesten 
23u lang te poetsen. 
Imran A. is nu de 
beste en de slimste 
leerkrack ter 
WERELD. 	

Jaguar eet hele 
zetel op 
 
België – Op 
14/11/2018 heeft een 
jaguar een zetel 
gegeten. Hij had geen 
vlees meer en had heel 
veel honger. Daardoor 
is hij nu gek en kan hij 
alleen maar springen. 
De jaguar is in het 
centrum van Brussel. 
Het leger probeert hem 
te vangen zodat hij 
geopereerd word. Het 
metro verkeer ligt stil en 
Brussel is afgesloten.  

	

Jaguars getraind als vervoersmiddel 
België 10 oktober. Professor Jan heeft een 
milieuvriendelijk manier om naar andere plekken te 
gaan. Hij heeft een jaguar getraind als vervoersmiddel 
omdat hij de hoogste snelheid haalt in enkele seconden. 
Dit nieuwe voertuig werkt door hem pilletjes te geven, hij 
verandert en doet wat je wilt. Hij is beter dan een auto 
want bij een jaguar moet je niet sturen. Een gps is 
geprogrammeerd in het dier en daardoor moet je 
gewoon de bestemming zeggen. De kost is momenteel 
nog heel hoog.	

Kip op 
bezoek bij 
Macron 
PARIJS    Op 26 mei 
2018 was de kip op 
bezoek bij Emanuel 
Macron in Parijs. De 
kip wou Macron 
spreken om alle 
kippenrechten te 
verbeteren. Ze 
willen niet meer in 
de tuin wonen maar 
ze willen beter in 
een huis wonen . 
Het gesprek was 
heel moeilijk omdat 
de kip en Emanuel 
Macron niet 
dezelfde taal 
spreken. Emanuel 
Macron had geen 
eten, daarom heeft 
hij zijn kop afgehakt 
en de kip gekookt. 
De ander kippen zijn 
blij omdat hij al het 
voedsel opat. 	

Trump schildert zichzelf 
 

VERENIGDE STATEN – De Amerikaanse president Trump heeft 
zichzelf proberen schilderen. Hij wou een portret van zichzelf in het 
Witte Huis. Hij begon op 9 november maar helaas lukte het niet. Het 
portret was zo lelijk dat al zijn tanden op de grond zijn gevallen. Zijn 
vrouw, Melania Trump heeft gezegd dat als hij geen valse tanden 
draagt, ze van hem wilt scheiden. Trump is bij tandartsen op gesprek 
voor gouden tanden. 

 
	

Vergunning voor 
couscous 
 
Sint-Jans-Molenbeek   
De burgemeester van Sint-
Jans-Molenbeek besloot 
vanaf 21/11/2018 een 
vergunning voor couscous 
in te voeren omdat er bij 
iemand in een couscous 
een bom werd gevonden. 
De politie vond de 
crimineel niet maar hij zal 
zeker 59 jaar in de cel 
moeten zijn.	

Koala eet een velociraptor 
BRUSSEL    Op 11/11/’18 heeft een koala de twee benen van de 
velociraptor opgegeten. De koala was boos op de velociraptor omdat 
hij al het eten van de koala gestolen had.  
De velociraptor is opgenomen in het UZ. Hij zal geopereerd worden 
waarbij hij 2 hondenpoten krijgt. De koala zit voor 2 dagen in de 
gevangenis. 
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