
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Het enige moment van rust in Spoed 24 /7. Jonas onder narcose.  Foto: 
Eén

 
consul eripuit accusata has ne. 
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Het leven na het tv-moment van ‘puberende’ 

Jonas Devos 

Het Eén programma ‘spoed 24/7 

‘zorgde 29 augustus 2016 voor 

beklijvende televisie. Jonas Devos, 

de jongen met slechts een lichte 

ontwrichte schouder, die als een 

puberende tiener hard tekeerging 

tegen zijn moede, herinnert 

iedereen zich nog als de dag van 

gisteren. Het onbeleefde varken 

zorgde echter wel voor een hilarisch 

tv- moment. Vooral Tom De Cock 

en één of andere Ronaldo zijn fan. 

“Hartjes voor Jonas”, zei de 

radiopresentator. “Hij heeft toch 

mooi de toestemming gegeven om 

dit uit te zenden, de lefgozer!” Hoe 

is het ondertussen met onze 

kleinzerige tv-held?    
Respect voor moeders gaat achteruit sinds Jonas zijn Tv-moment. Dat blijkt uit 

een rapport van de mensenrechtenorganisatie Caritas International. Mama Jonas 

zegt dat het enkel erger is geworden. Ze vindt dat als kinderen geen respect tonen 

aan hun ouders, de rechter volgens haar moet kunnen beslissen om de 

onderhoudsplicht te verbreken.  

 

Deze zondag houden we, samen met Donald Trump, wellicht het duurste 

presidentiële feestje ooit. Dat geld gaat evenwel niet naar de grote sterren uit de 

Amerikaanse entertainmentsector. Want die komen niet.  

  

Meer info over dit top secret event 

volgt later.  

  

Iedereen ziet hem 

zitten op zijne 

vrije dag 

DE ASPI(k)RANT 
Voor oneerbare voorstellen of klachten, contacteer Nils Van Reusel. Indien uw Mati heet, bel dan naar Jonas Devos. Bel Jules 

Sybertz indien het een Femen-opstand betreft. Voor al het overige: val de hoofleiding lastig! 

Laaste zondag (25 juni) 
(…)  
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Nieuwsgierige Nette zoekt leuke 

jongen van bij de Aspi’s. Staat 

open voor alles, maar liefst jongen 

van ongeveer 1m65, met flinke 

spieren, blond-bruin haar, groene 

ogen en een hemelse glimlach. Hij 

hoeft niet persé Cédric Chanet te 

noemen, maar dat mag wel.  

KETI zoekt ASPI (14 mei) 

Originele jaren 60 
wedstrijdfiets van de fam. 
Van Linden (Hoboken, Van 
Linden Sport). Gezien de 
ouderdom nog in zeer goede 
staat, denkelijk de enige nog 
in zijn soort. Frame maat 62, 
lichtgewicht 7 kg, merk 
stickers nog in goede staat.  
 

Vraagprijs: 1 zak Ringlings 

Contactpersoon: fam. Van 

Linden 

Telefoonnummer: 00310899 

 

FIETS in goede staat 
(7 mei) 
 

Jongen uit Zaventem en 

omstreken zoekt blauw 

hulpmiddel om het allemaal 

wat vlotter te laten lopen. 

 

Een echte Viagra-tablet is 

makkelijk te herkennen aan de 

blauwe kleur, de afgeronde 

diamantvorm en de merknaam 

'Pfizer', plus de dosering die in 

de Viagra tablet is gedrukt. 

 
Telefoonnummer: 0493538128 

 

MUILKORF in embarmelijke staat. Geschikt om de vrouwen het zwijgen om te leggen, 

telkens zij zagen om binnen citroen-citroen te spelen. Best te gebruiken als je niet op het 

chiro bent, om gezaag geen enkele kans te geven. (Verdere info volgt) 

 

Vraagprijs: Gratis 

Contactpersoon: Matthew Verheesen 

Telefoonnummer: 00310899 

MUILKORF (28 mei) 

 

Contactpersoon: 

Nette De mars 

 

Telefoonnummer: 

00384899 

 

 

Blauwe pilletjes 

Wat niet kon dat wordt hier 

waar. Na jaren van 

stilzwijgen, sprak Elan 

Wittevrongel, op zondag 23 

april, zijn mond voorbij. 

Zijn kalende vader, Wim, 

spreekt al jaren West-

Vlaams. De ouders van 

Chiro Woluwe zijn alvast 

geschokt door het nieuws. 

“Dit is verschrikkelijk 

nieuws en we leven mee 

met onze kinderen en 

andere slachtoffers”, zegt 

Eddy Geerkens aan VTM. 

“We hebben er zelf nooit 

iets van gemerkt en hopen 

dat dit niet voor verdere 

problemen zal zorgen.” 

BREAKING 

NEWS. VB Witte 

spreekt West- 

Vlaams 

Tijdens de jaarlijkse 

examenperiode, trokken 

weer zo’n 1300 

Woluwenaars naar Chiro 

Woluwe. 

 

MASSAspelen 
(11 juni)  

Examens zouden leiden tot 

te veel stress. Dit zou 

blijken uit een onderzoek 

van studenten Pol&Soc van 

de KULeuven. De 

studenten beweren dat het 

tijdens deze periode 

onmogelijk is om leiding te 

geven. De onderzoekers 

willen natuurlijk niet dat 

leden van een 

jeugdbeweging daaronder 

leiden en vroegen daarom 

aan andere ijverige oud-

leiding om enkele leuke 

spelletjes te voorzien. 

Vervangleiding 
(18 juni)  

Goedele Liekens & Kaat 

Bollen hebben, na veel 

aandringen, de Chiro zo ver 

gekregen om uit te zoeken 

wie het sterkste geslacht is. 

Het resultaat was verassend. 

Zeer verassend…  

 

Ladyboy in 

Woluwé? 
(21 mei) 

 

Oorlog in Syrië 
(4 juni)  

De nasleep van de oorlog in 

Syrië zal logistieke steun 

krijgen van Chiroleiders uit 

Sint-Stevens-Woluwe. 

Hierdoor zal er tijdelijk 

geen Chiro zijn. 


