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Adres van de kampplaats: 

(Naam van het kind) Chiro Bornem 

Driesstraat 125 

3460 Bekkevoort 

 

Vertrek        

Zoals elk jaar verzamelen we aan de abdij op donderdag 15 juli. We 

verwachten groep 1 om 8u30 en groep 2 om 9u in uniform en sjaaltje voor 

de mini’s en speelclub.  

Na de formatie vertrekt groep 1 (mini’s, speelclub en rakwi’s) met een bus 

richting het kampterrein. De tito’s zullen met de trein gaan. Groep 2 (keti’s 

en aspi’s) zal met de fiets gaan. Dus voorzie zeker een fluovest, helm, 

eventuele fietsbroek,… Meer informatie volgt voor de oudste groepen. 

We vragen aan jullie, de ouders, om de leden zelf te komen halen. Dit is op 

zondag 25  juli. Dit jaar wordt er expliciet gevraagd om niet mee te helpen 

met de afbraak om contact tussen bubbels te vermijden.  

Aan het einde van het kamp zullen we  terug met twee groepen werken om 

de leden op te halen. Groep 1 (mini’s, speelclub en rakwi’s) om 13u en 

Groep 2 (tito’s, keti’s en aspi’s) om 14u. Ouders met kinderen in beide 

groepen mogen uiteraard een van de twee tijdstippen kiezen.  

  



Valiezen 

De valiezen mogen worden binnengebracht op zondag 11 juli aan de Chiro 

lokalen. Dit zal terug in twee groepen gebeuren. Groep 1 kan van 19u tot 

19u30 langskomen en Groep 2 kan van 19u30-20u langskomen. Ouders met 

kinderen in beide groepen mogen terug een van de twee tijdstippen kiezen. 

We zouden iedereen willen vragen om dit te doen indien mogelijk, 

aangezien we met de bus heengaan en de bagagecapaciteit in de bus 

beperkt is.  

Vergeet niet om je naam op je valies te zetten, zodat je deze snel kan 

terugvinden op het kampterrein!  

 

Identiteitskaart 

Gelieve deze bij het vertrek bij de 

hand te houden en aan de leiding te 

geven! 

 

Telefoon 

0486/44.15.05 

Mogen we vragen dit nummer enkel 

te gebruiken in heel dringende 

gevallen? 

  



Terug naar huis       

Zoals eerder vermeld, verwachten we de ouders op zondag 25 juli op het 

kampterrein.  

Ouders van leden uit groep 1 mogen om 13u de leden ophalen en ouders 

van leden uit Groep 2 kunnen dit om 14u doen. Ouders met kinderen in 

beide groepen mogen terug een van de twee tijdstippen kiezen. 

  

Prijs 

De prijs bedraagt 160 euro, en daar kan je 10 dagen ten volle van genieten! 

Ben je het 3de kind in onze Chiro van je gezin? Dan betaal je slechts 125 

euro.  

Gelieve dit vóór 30 juni over te schrijven op de Chiro-rekening :  

BE61 7332 0952 8417 

Met als mededeling : “kamp (naam + voornaam van het kind) 

 

Kampsite! 

Vergeet ook zeker niet de site www.chirobornem.be in het oog te houden 

voor de kampsite! Met het wachtwoord “chirobornem” heb je toegang tot de 

foto’s.  

  



Nog vragen? Bel ons! 

Mini’s :  

Hanne : 0477/13.62.00 

Janne : 0487/46.73.88 

Evi : 0472/13.59.72 

Caro : 0474/52.05.63 

 

Speelclub : 

Kaat : 0493/45.90.14  

Thomas : 0468/33.32.52 

Marie: 0476/54.48.86 

 

Rakwi’s :  

Seppe : 0471/62.29.04 

Robin : 0479/52.59.91 

Dieter: 0470/34.14.45 

Jarne : 0471/55.57.65 

 

Tito’s :  

Cis : 0479/18.77.98 

Bram: 0493/55.16.63 

Paul: 0487/19.17.15 

Camille: 0473/ 26.09.27 

 

Keti’s :  

Emma : 0474/31.18.37 

Lien : 0496/13.65.22 

 

Aspi’s : 

Wannes : 0478/17.56.13 

Maud : 0473/46.85.85 

Tayen : 0484/33.62.88 

 

 

  



Wat moet je meenemen?  

• Slaapzak  

• Veldbed (geen zware/grote constructies of luchtmatrassen!) 

• Deken en/of kussen 

• Pyjama  

• Washandjes & handdoeken 

• Zeep, shampoo, tandpasta, tandenborstel 

• Kam / borstel 

• Zonnecrème 

• Petje 

• Maandverband / tampons 

• Zakdoeken 

• Shorts 

• T-shirts (een lichte of witte die vuil mag worden voor paintball) 

• Ondergoed & kousen (beter een paar te veel dan te weinig, zeker voor 

de kleintjes!) 

• Enkele warme truien (eventueel sjaal of muts) 

• Kledij die heel vuil mag worden om te bunkeren, ook schoenen! 

• Lange broeken 

• Speelkledij 

• Regenkledij 

• Zwemgerief  

• Badmuts 

• Watersandalen/schoenen 

• Sportschoenen 

• Wandelschoenen (dagtocht) 

• Laarzen (je weet maar nooit, als het 10 dagen regent) 

• Pampers voor de kleinsten onder ons (indien nodig) 

• Zakgeld (om eventueel postkaarten te kopen) 

• Kapstokken 

• Wasspelden 

• Papier en pen, adressen om brieven te sturen naar huis 

• Zaklamp 

• Drinkbus 

• Linnenzak 

• 2 keukenhanddoeken (voorzie ze van je naam!) 

• Papieren zakdoeken 

• Mondmasker(s) 



BELANGRIJK: indien we door omstandigheden pampers, ondergoed of 

medicijnen moeten aankopen voor leden, wordt de factuur meegegeven aan 

het einde van het kamp.  

EXTRA BELANGRIJK: Dit jaar is het verplicht dat elk lid zeker een 

mondmasker mee heeft op kamp. Extra mondmasker voor de leden als er 

een verloren geraakt is zeker geen luxe. 

Het is wel handig om kledij te voorzien van naam en zakjes mee te geven 

om vuile kleren in te stoppen.  

Zeker te veel van alles meegeven! 

SUPER BELANGRIJK VOOR DE OUDSTEN ONDER ONS: de drie oudste 

groepen (tito’s, keti’s en aspi’s) zullen op tweedaagse gaan. Voorzie 

hiervoor een grote (trekkers) rugzak.  

Ook zullen zij met de fiets naar het kampterrein rijden. Zorg ervoor dat deze 

zeker in orde is: remmen die werken, banden zijn opgepompt,… Vergeet 

daarnaast geen fluovestje aan te doen, helm, fietsbroek, regenjas,…  

Voor diegene die thuis een plooibaar kampeerstoeltje hebben liggen. Dit is 

geen overbodige luxe voor een chille zitplaats in de voortent en aan het 

kampvuur. Als je dit niet hebt, moet je je zeker niet verplicht te voelen om 

dit aan te kopen! 

Extra: 

• Strips (zet hier ook je naam in a.u.b.) 

• Verkleedgerief in thema : Mythologie 

• Wat snoepgoed, let er wel op, er zal moeten gedeeld worden met de 

andere Goden! (Geef zeker ook niet te veel snoep mee, de andere 

leden hebben ook snoep bij) 

 

Wat laten we zeker thuis? 

• gsm 

• iPod 

• iPad/Tablet 

  



Hoe ziet een dag eruit op kamp?  

08.00u:  
We ontwaken door het zonnetje dat van achter de horizon tevoorschijn komt. 
Nadat we werden wakker geroepen kruipen we uit onze slaapzakken en 
wassen we ons! Hygiëne is onmisbaar voor echte Goden!!! 
 
08.30u: 
We verzamelen samen aan de mast om de vlag te hijsen en de mythologische 
gebeurtenissen van de dag eens te bespreken.  
 
08.45u: 
Een hele dag uitbundig trainen in Olympus vereist veel energie! We beginnen 
de dag dus met een verzadigend maal in de reftertent, waar we ons allemaal 
te goed doen aan een voedzaam uitbundig ontbijt.  
 
09.15u: 
Nadat we onze buiken hebben gevuld en alles netjes hebben opgeruimd 
(discipline en hygiëne zijn uitermate belangrijk!) maken we ons klaar voor 
de voormiddag.  
 
12.30u: 
Na al dat spelen, brommen onze maagjes en hebben we nood aan stevige en 
lekkere maaltijd. Gelukkig hebben we kookouders Goden en Godinnen. 
Smullen maar!  
 
13.00u: 
Nadat we onze buiken rond gegeten hebben, komt een middagdutje wel van 
pas! Indien deze niet serieus wordt genomen zal dit gezien worden als 
disrespectvol ten opzichte van de andere mythische wezens en dit laat de 
leiding niet zonder gevolgen!!  

 
14.00u:  
Gedaan met luieren, we gaan weer verder met jullie training om Goden te 
worden. 
 
16.00u: 
Als lekkere versnapering voor onderweg krijgen we een vieruurtje. Gelukkig 
zijn er genoeg hapjes voorzien door de trouwe kook crew die kunnen koken 
als de beste! 
 
 



 
16.15u: 
We zetten onze tocht verder en vliegen er weer stevig in, na zo’n hapje kan 
niemand ons nog stoppen! Zelfs hercules staat verstelt van onze krachten en 
doorzettingsvermogen. 
 
18.30u: 
Even genoeg getraind, we kunnen nu wel een stevige brok gebruiken! Zo 
worden we allemaal groot en sterk. 
 
19.00u: 
Tijd om zelf even te beslissen wat je wil, niet iedereen heeft evenveel energie 
natuurlijk. Spelletjes spelen of lekker uitrusten, je mag het zelf kiezen! Geen 
kattenkwaad want de leiding houdt een oogje in het zeil!  
 
20.30u:  
Tijd om de rust te laten terugkeren. We blikken eerst nog even samen terug 
op de dag. Morgen weer een nieuwe dag, met veel plezier gegarandeerd. 
 
21.00u: droom zacht mini’s 
21.00u: slaap zacht speelclub 
21.30u: goede nacht rakwi’s 

22.00u: slaap wel tito’s 

22.30u: zoete dromen keti’s 

23.00u: dodo aspi’s 

  



 

10 regels die niet mogen overtreden worden op de Olympusberg!!! 
 

1. Nu  we  allemaal  samen op een veld slapen, zullen we, om de sfeer 
aangenamer te laten zijn, lief en leed met elkaar delen!  
 

2. Leden  die  betrapt  worden  op  het  gebruik  van  gsm’s,  I-pods  of  
andere technische snufjes worden bij de leiding geroepen!  
 

3. Sommige  mythische wezens  vinden  het  nodig  om  vieze  
stinkstokken  te roken.  Dit  wordt  enkel  toegestaan  aan  de  oudere  
(  maar  daarom niet slimmere) groepen op afgesproken tijdstippen.  
 

4. Alle  roesmiddelen  ( alcohol  en  drugs)  zijn  strikt  verboden!!! Wie  
hiermee  betrapt  wordt  zal  een  fikse  straf  aan  zijn  of  haar  been  
hebben.   
 

5. Al onze leden slapen apart, enkel onze kleinste kapoentjes slapen 
gemengd.   Leden   die   toch   proberen   samen   te   kruipen   zullen 
gestraft  worden! 
 

6. Niemand  verlaat  onze  kampplaats: zonder leiding kan je 
gemakkelijk verdwalen in de onbekende vijandige gebieden en kan je 
misschien je weg niet meer terugvinden. De kampplaats verlaten kan 
dus levensgevaarlijk zijn!  
 

7. Houd  de  natuur  te  vriend  en  houd  de  weide  proper!  Het is 
immers veel aangenamer trainen in een proper land dan een vuil! 
Ruim het afval dus steeds goed op. 
 

8. Tijdens de platte rust: het eerste half  uur  wordt  er  gezwegen, het 
tweede half uur mag je een strip lezen, brieven schrijven,... zolang het 
rustig blijft!!!  
 

9. Bij  de  ochtendformatie  worden alle chiroleden fris en monter , in 
uniform!!, aan de mast verwacht. Dit gedurende 10 dagen.  
 

10. De leidingsploeg doet zijn uiterste best om een super kamp in elkaar 
te steken.  Het is dan ook belangrijk dat de leden respect tonen en 
luisteren! 



  



MINI’S 

 

Dit jaar op Chiro kamp is er heel wat ingepland met de mini’s voor 10 dagen 

lang. We houden ons bezig met spelletjes, wedstrijden enzovoort, maar ook 

staat er ons nog een grote verrassing te wachten.  

 

We hebben namelijk een oude Griekse held ontmoet die onze hulp dringend 

nodig heeft. Zijn naam is Leonidas. Je kent hem waarschijnlijk van de 

bekende mythologische verhalen van vroeger of de chocolade. Hij wil aan 

de wereld bewijzen dat hij één van de sterkste is van alle grote helden van 

vroeger en dat hij een god kan worden. 

 

Hij wilt de strijd aangaan met goden, Vikingen, monsters en nog veel meer. 

Hij kan dit wel allemaal niet alleen, daarom dat hij met ons meegaat op 

kamp. Daar wilt hij met onze hulp al zijn vijanden verslaan en de titel van de 

sterkste ter wereld verdienen.  

 

De mini’s zeggen geen neen tegen een uitdaging en we gaan dus ons uiterste 

best doen om Leonidas te helpen. Weet je niet goed wie Leonidas is,  

hebben we op de volgende pagina een tekening van hem gezet.  

 

( Deze kan je altijd inkleuren als je wilt. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Kleuren maar! 

 

 



Speelclub 

Liefste speelclub 

Wij hebben dit jaar gemerkt dat jullie allemaal zwakkelingen zijn. Zo’n 

slappe leden tolereren we niet op de Chiro.      Daarom hebben wij drie 

Goden gezocht en aan hen gevraagd of zij jullie willen trainen. We willen bij 

terugkeer dat de speelclub gevreesd zal worden in Bornem en omstreken. 

Jullie 10 dagen op kamp zal jullie hopelijk ombouwen tot echte Goden en 

Godinnen. Ik stel jullie alvast even voor aan de trainers. 

 

Ik ben Panduriña en ik heb een doos. Daar zit al het 

slechte in dat je je maar kan voorstellen. Alle mogelijke 

rampen worden het kamp ingestuurd als mijn doos 

geopend wordt. Of jullie mij met mijn doos tevoorschijn 

zien komen is nog een mysterie. Onthoud goed: de doos 

van Panduriña mag niet geopend worden! Alleen dan 

zullen jullie een super leuk kamp beleven!!!  

 

 

Ma(r)ia  is het meest verlegen van de Pleiaden. Ik 

word ook wel de godin van de bergen genoemd, 

vandaar dat ik geen schrik heb om op avontuur te 

gaan met jullie. Bij de Romeinen word ik ook wel 

geïdentificeerd als moederfiguur. Ik zal de taak op 

mij nemen om voor eenheid te zorgen binnen deze 

groep, zodat we een fijne tijd gaan beleven!        Tot 

binnenkort !!! 

 

  



Ik ben Ratatokke. Ik lijk een beetje anders dan 

jullie andere goden. Ik ben de boodschapper 

van jullie goden en breng de wijsheden van de 

oudere goden naar mijn jongere mede-goden. 

Ik zorg ervoor dat alles duidelijk wordt voor 

mijn mede-goden. Maar soms kunnen een paar 

woorden verdraaid worden waardoor er een 

paar grappige situaties voorkomen. Dit 

gebeurt voor het amusement van Ratatokke. 

Met hem erbij zal er wel altijd een moment zijn 

voor grappen. 

 

 

Ik ben Kaathena, Godin van de 

wijsheid. Ik ben van belang voor 

de oorlogvoering en vrede. 

Tijdens competitieve spelletjes 

zal je mijn wijsheid en tactische 

strategieën zeker kunnen 

gebruiken!  

 

 

 

 

Hopelijk zien we jullie allemaal op kamp! 

- xoxo – 

 

  



Om jullie kennis over mythologie op te frissen, moeten jullie de volgende 

puzzel oplossen.  



RakwI’S 

Hoi rakwi’s,  

Vier mythische figuren Jarnipus, Robinidas, Seppeidon en Salysseus hebben 

jullie hulp nodig om de gevaarlijke Minotaurus te verslagen!  Deze 

reusachtige stier is ontsnapt uit het grote labyrint op het Griekse eiland 

Kreta en is op volop zoek naar onschuldige jongens en meisje als voedsel. 

Wij hebben enkele sterke en slimme strijdkrachten nodig om hem tegen te 

houden en voor eens en altijd op te sluiten. We hebben via onze Griekse 

vrienden vernomen dat de Minotaurus zich al even zou schuilhouden in het 

Belgische Bekkevoort!  

We hebben nog enkele weken de tijd om ons te bevoorraden en de trainen 

voor de grote strijd tegen de Minotarus, maar we zullen jullie hulp goed 

kunnen gebruiken. We hebben horen vallen dat er bij de rakwi’s van Chiro 

Bornem wel enkele dappere strijders te vinden zijn. We zullen onze training 

starten op 15 juli in Bekkevoort om hem binnen de 10 dagen te kunnen 

verslaan! Helpen jullie mee?  We hebben alvast een eerste opdracht voor 

jullie; kan je alle namen van de rakwi’s terug vinden in onderstaande 

woordzoeker? Veel succes!  

Tot op het kamp!  

 

 



 

  



tIto’S 

Lang lang geleden waren een twee eilanden in het verre Griekenland: fortos 
en chirotos. Op het eiland chirotos ging het er vredig aan toe: elizis zit met 
haar lange blonde haren onder de zuilengalerij een tiktokos te maken op 
een streepje harp van Frank. maesos, god van de planten, zet als gewoonlijk 
de bloemetjes buiten en nötte schildert het hele tafereel. Het vredige eiland 
chirotos trekt dan ook de aandacht van naburige eilandbewoners. Op een 
dag komt Heinrich van het eiland fortos op bezoek. Net die dag zat jentson 
verscholen in het moerassige breevenia, zoals hij dat doet op witte 
schoenen. Om zijn witte schoenen geeft hij niets, maar de drugzak, die is 
heilig en laat hij achter…Dat had ook Heinrich in de gaten. Ongemerkt slaagt 
Heinrich erin de drugzak mee te nemen naar het eiland fortos. Althans dat 
dacht hij… dat was buiten merelia en ionides gerekend, het opmerkzame 
duo zag het hele tafereel gebeuren en zouden het er niet bij laten. Ze riepen 
iedereen bij elkaar en de titties sloegen de handen in elkaar. Een boot 
hadden ze niet, dus yaboisteven god van de adjes dronk de hele zee leeg, en 
zo vertrokken de titties op pad. Plots kruist een vreemde cycloop de groep. 
“ek ben van temst” zegt de cycloop, maar niemand kan opmaken wat hij 
zegt. Illiania verschiet als eerst van cycloop en krijst het hele luchtruim 
bijeen. 
ölte, god van de taal, verstaat gelukkig wel het vreemde temsiaanse taaltje, 
houdt de cycloop te vriend en zo kon de groep weer verder. Als gewoonlijk 
brengt Lisalia, god van het luchtruim, het zonnetje weer in huis en zo gaat 
de groep verder op tocht. 
De beentjes van de titties worden moe en ze houden een korte stop. 
Xanthos en Roxanos zorgen voor een heerlijk feestmaal. Fredises de fretter 
laat geen kruimel over. Fredises keert met buikje vol terug naar het 
thuisfront om daar heerlijk te baden. Frank past en verkiest een glaasje 
bietensap. De volgende dag worden de titties wakker met een groep wilde 
hengsten om hen heen. Gelukkig is er dittemis, godin van de paarden, die ze 
onder controle weet te krijgen en zo gaat de groep te paard verder. Na een 
lange maar leuke tocht komt het eiland fortos in zicht. 



Ook Heinrich zag de groep arriveren en riep “eyy kunde gulle die lezen 
ofwa, priveterrein!” De vier oppergoden, Socissos, Camelia, Bramsön, en 
Albertos schieten te hulp en maken er een spannende battle van. Zal de 
groep de drugzak weten te heroveren… wordt vervolgd…  



 

ketI’S 

 

Er waren eens twee Griekse goden Zemmaus & Lienhera. Ze waren de 

sterkste goden allertijden en zijn beter bekend als de oppergoden van het 

Keti-rijk. Een jaar lang hebben ze 

hard gewerkt om hun fellow-

goden op te leiden tot volwaardige 

keti-goden. Dit was een zware 

taak aangezien ze getroffen 

werden door de grootste vijand 

die de goden zich maar kunnen 

voorstellen, CoRoNa      . Na vele 

zoomsessies mochten ze toch 

weer samenkomen om hun 

hoofdtaak te kunnen afronden. Nu 

is het aan de fellowgoden om te 

laten zien wat ze geleerd hebben 

op het Godenkamp in Bekkevoort. 

 

 

Poseirhune is een god die elke training aanwezig is 

en zeer goede prestaties neerzet. Al denkt hij daar 

vaak zelf anders over. Hij maakt veel gebruik van 

zijn humor maar heeft ook een zwakte: Fanta. 

Wanneer Poseirhune een fanta op heeft kan het al 

eens ontsporen. Gelukkig is er ook fruitsap te vinden 

in het keti-rijk om deze uitspattingen te beperken. 

En als dat niet helpt zet Poseirhune zijn grootste 

wapen in om zijn vijanden toch op afstand te 

houden: De AIRFRYER PRO MAX vroem vroem 

vroem 



 

Demeteroos is de Godin van de Landbouw. Haar liefde voor 

het Keti-rijk kan je vergelijken met haar liefde voor 

kaaskroketten. Onvoorwaardelijk groot. Demeteroos is de BG 

(bekendste godin) van de groep. Onlangs stal ze de show in 

het befaamdste tv-programma in het godenrijk. Ze is altijd 

aanwezig en is de vrolijkste godin van de bende. Als er ruzies 

zijn is Demeteroos niet bespeuren want hier is ze geen fan 

van 

 

Seppermes is de boodschapper van de goden. En 

dus is deze god een vaste aanwezigheid. Hij is de 

bemiddelaar van de bende en zorgt ervoor dat 

iedereen zich goed voelt in de groep. Hij is enorm 

slim en atletisch. Met zijn wingzz kruipt hij in een 

oogwenk de hoogste bomen in. 

 

 

 

Florehna is godin van de wijsheid. Ze is een enorm 

krachtige godin dit laat ze ook duidelijk zien tijdens de 

activiteiten. Geen andere god is sterk genoeg voor haar. 

Florehna zoekt vooral haar hommies bij de andere 

godinnen, als zij samen zijn kunnen ze uren praten over 

de andere goden. Behalve als haar lievelingseten op tafel 

staat, dan is ze ribedebie ;p  

 

 

 

 

 

 

 



Herjules is een Griekse held. Door zijn 12 werken die hij 

moest afwerken was hij vorig jaar nogal afwezig maar nu is 

hij alle dagen te bespeuren in het Keti-rijk! Hij had enorme 

lange lokken maar als echte held vond hij tijd om hier 

verandering in te brengen. Hij komt met alle andere goden 

goed overeen want zoals Herjules altijd zegt: ‘ We blijven 

een team eh mannen’.  

 

 

 

 

 

 

 

Apollars is de God van de Muziek en de Zon. Hij 

zorgt ervoor dat het elke keer goed weer is al 

we samenkomen. Als hij niet aanwezig is zal er 

jammer genoeg ook geen zon zijn     . Dit doet 

hij door zijn lange blonde lokken. Hij is ook zeer 

creatief en kan iedereen plezieren met zijn 

beat-box skills en goede humor. 

 

Japhrodite is Godin van de Liefde. Ze is 

enorm gefascineerd door iedereen hun 

liefdesleven en ze kan je alles vertellen over 

de nieuwste roddels. Japhrodite is zeer 

actief op Yubo ( dating app voor goden) ze 

zoekt hier haar droomgod op het witte 

paard.  Al is dat niet altijd zonder gevaren 

en moet ze soms dekking zoeken tijdens de 

godenmissi. 

  



aSpI’S 

 

Op een dag zaten de drie oppergoden rustig op hun berg in Olympus een 

pintje te drinken. Plots zag Wanneus dat er een groot schip met 

amateurgoden strandde. De amateurgoden wagen hun kans om deel te 

worden van de oppergoden, ze zullen zware beproevingen moeten 

ondergaan die Maudtenen en Tayenmes ze zullen voorschotelen. Kunnen 

deze oppergoden in spe de moed vinden om aan deze zware klus te 

starten?!?!?! 

 

De eersten die de oppergoden moeten 

overtuigen van hun krachten zijn 

Florus en Xater. Florus, godin van de 

wijn, verdrinkt na haar tv verschijning 

in huwelijksaanzoeken. Gelukkig kan 

ze dit weglachen met 1 of 10 glaasjes 

wijn. Xater, god van de landbouw, kan 

elk stuk grond maar ook elke vrouw 

vruchtbaar maken. Zal het hem deze 

reis lukken om iemand zijn bloemetje 

te plukken?  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie hier, de Jappeeuuuuhh, Female 

titan en Jobrommer. Deze drie iets 

mindergesofisticeerde mannen zijn 

hier om de boel op stelten te zetten. 

Liefst doen ze dit met een paar knappe 

maskes erbij, maar met zijn drieën 

kunnen ze zich ook wel vermaken 

(boys will be boys…). Zolang ze altijd 

in het bezit zijn van hun PSG 

buideltasje, brommer en kniebrace 

zijn deze mannen niet te stoppen. 

Hier hebben we twee bigbrainboyzz. 

Deze vrijgeestigen hebben al lang hun 

fragiele lichaam opgegeven om zich zo 

te kunnen focussen op de 

belangrijkere dingen, zoals 

diepzinnige vragen over het leven. Wie 

zijn we? Wat doen we? En waarom 

zijn kinderhoorntjes lekkerder?  

Deze mannen hebben een lichaam van 

glas maar een hart van goud.  

Deze twee zijn de waterratten Poswout 

en Flootunus. Hopelijk wacht Poswout 

een uur na hij zijn sandwicheuuuuh 

heeft opgegeten voor hij in het water 

gaat. Flootunus heeft al een broer bij de 

oppergoden waarnaar ze kan opkijken 

en bij wie ze veel kan leren. 

Deze twee zouden 7 oceanen 

doorkruisen om bij hun geliefden te zijn. 

Zullen ze hun kopje er wel bij houden 

tijdens de zware beproevingen? 



 

 
Fleagol en Lucbo zien er misschien niet 

de sterkste goden uit maar hun liefde 

voor elkaar is diep zo diep, dieper dan de 

diepste zee. Zal het Lucbo lukken de ring 

terug te geven aan Fleagol zodat ze 

samen meer kans maken om oppergod te 

worden? 

Firstef en zijn persoonlijk supporter 

Cheermaud mogen we zeker niet 

vergeten. Firstef met zijn jarenlange 

kickboks ervaring vocht al tegen de 

stoerste vechtersbazen die het 

Breeven te bieden had. Hier kon hij 

altijd rekenen op de cheers van 

Cheermaud.  

Deze twee muzikale talenten: Stan Van Reyniers en Stan van Maerivoet 

kunnen er ook wat van. Ze stonden zelfs aan Stan zijn zijde toen hij een 

grote misstap beging maar dit trio is er alleen maar sterker uit gekomen. 

Kunnen ze dit achter hun laten en volledig gaan voor de verrijzenis naar 

het oppergodendom? 


