
De Gazet Van Rakwi 



 Chloé Hébert:  
 04 78 05 19 04  

 Irene Jans:  
 04 96 02 07 99 

 Robbe Stok:  
 04 71 30 44 52  

Daan Vernimme:  
 04 68 10 46 73 

 

 
De gazet start linksboven en volgt een verticale richting.   

 

07/02: Chloé Hebert 
opgepakt als leidster 
van de protesten in 
Rotterdam. 

 

 

Zaterdag 25/04:  Het geheime stoofvlees 
recept van Chiro Aksent gelekt. Klopjacht 
naar spion. (breugel) 

 

26/04:  Spion ontmaskerd, het blijken de 
rakwi’s te zijn! Ze zijn niet meer welkom op de 
Chiro. (geen Chiro)  

 
 
30/05: Wat zijn de top 10 
vakantiebestemmingen in 
eigen land? Ontdek het hier! 
(Chiro) 
 

 

06/06:  Trump zijn 
aanhangers slaan op hol. Blijf 
binnen! (geen chiro) 

 

 

13/06: black-out over heel 
het land, wat een ramp!  
(geen Chiro) 

 

 

20/06:  Wij kunnen Amerika 
redden! (Chiro) 

 

 

27/06:  Aftellen naar de 
kampen kan beginnen! Vind 
hier tips! (Chiro) 

 

14/02:  Terreuraanslag van 
man in pamper met pijl en 
boog maakt verschillende 
slachtoffers. (Chiro) 

21/02 :  De Bonheidense 
drugsbaron Irene Jans is 
opgepakt met meer dan 
een miljoen aan 
drugsgeld op zak. (Chiro) 

    

         
 

28/02:  Verdacht lekkere parochie wafels van 
Chiro aksent worden onderschept door de 
Douane. 
(wafelverkoop) 

07/03:Robbe Stok vindt zijn 
Airpods niet meer en slaat 
op hol, het leger grijpt in.  
(Chiro) 

 

09/05:  Brandweerman Daan verstrikt in 
waterslang.  
(Chiro)  

23/05: Corona-uitbraak op set van 
Stranger Things seizoen 4. Vervangacteurs 
worden opgeroepen. 
(Chiro)  

14/03:  

Trump stoot Biden weer van de 
troon. Mexico plaatst nu zelf een 
muur op de grens, Canada wil 
hetzelfde. 

(Chiro) 

21/03:  

Archeologen vinden 
Robbe zijn Airpods terug 
onder zijn bed. 

(Chiro)  

16/05:  Rakwi’s vinden na 4 maanden de meteoriet. 

“Ongelooflijk wat deze kinderen gerealiseerd hebben ” 

( Chiro) 

28/03: Pfizer-vaccin nu ook bij je Happymeal. 
(chiro)

04/04:  Politie is op 
zoek naar man die een 
aanslag met chocola aan 
het plannen is. (Chiro) 

11/04:  De geplande aanslagen zijn niet gestopt kunnen worden. Iedereen moet binnen 
blijven door de stijging van het terreurniveau.  (Geen Chiro) 

18/04 : De toestand is enkel erger geworden en de leiding schuilt in de ardennen. (Geen 
Chiro) 


