
Tito’s 

 

De tito’s zijn eindelijk met hun schip aangekomen op de Woluwaanse eilanden, maar ze moeten 

nog een hele weg afleggen om de schat te bereiken. Op 05/03 willen ze hun trektocht starten 

maar daarvoor hebben ze eerst een leider nodig. Wie eindigt er dan bovenaan de ladder en mag 

de trektocht leiden? Nu dat ze een leider hebben, begint hun tocht langs het strand en na een 

week goed doorstappen bereiken ze op 12/03 een reusachtige vlakte. Hier beslissen ze wat te 



rusten en traditiegetrouw bal en pleinspelen te doen. Na de welverdiende rust komt het 

belangrijkste deel van hun tocht, de moerassen van het groepsfeest (19/03). Ze zullen zich van 

hun beste kant moeten laten zien als ze de oversteek van deze moerassen tot een succesvol einde 

willen brengen! (meer info in de marge). Na het oversteken van de moerassen komen ze aan bij 

de Woluwaanse velden. Dit deel van het eiland kennen ze het minst goed en daar zal op 26/03 

verandering in komen. Nadat ze de velden hebben overgetrokken, komen ze op  02/04 voor een 

bevroren meer te staan. Rond het meer trekken lukt niet, dus ze zijn genoodzaakt om het meer 

over te steken. Wie is de koning van het ijs is schaatst er zich zonder moeite over heen? (meer 

info volgt!) Na deze gladde overtocht komen ze bij een dorpje aan. Ze zien er overal affiches 

hangen van het plaatselijk feestje: ‘danscafé’. Dit evenement willen ze koste wat het koste 

meemaken met als gevolg dat ze de volgende dag te moe zijn om voort te trekken (09/04 geen 

chiro!). Ook de tito’s hebben hun feestdagen en die vieren ze maar al te graag. Hiervoor nemen 

ze een dag pauze om gezellig paaseieren te zoeken (als deze te vinden zijn op het eiland, 

tenminste) .( 16/04 geen chiro!) Na het vieren van Pasen zijn ze weer goed uitgerust om verder 

te gaan, ze komen aan in een stad waar ze materiaal kopen voor het laatste deel van hun reis. 

Toevallig vinden er op die dag (23/04) ook de Dorpspelen plaats. De tito’s vinden het een tof 

gebeuren en beslissen mee te doen met deze spelen. Ze zijn ervan overtuigd dat één van hen 

deze spelen zal winnen...maar wie zal het worden? Uiteindelijk beginnen ze aan het laatste 

deel van hun reis en met hun laatste krachten bereiken ze dan de plek waar de schat is 

verborgen. Ze vinden er echter maar 1 kist. Verbaasd doen ze de kist open en zien ze dat deze 

leeg is, op een halfvolle fles en een perkament na. Op het perkament staat geschreven: 

 

Beste,  

u hoopte waarschijnlijk een schat te vinden, maar deze is er nooit geweest. Ik heb dit als mopje geschreven op 

zottekesdag (30/04).  

Met vriendelijke groeten,  

Mr lolbroek en  Mr Grapjas.’ 

 

Ontgoocheld besluiten ze dat flesje leeg te drinken. Na een tijdje beginnen ze zich misselijk te 

voelen en vallen ze bewusteloos neer om daarna wakker te worden in hun eigen bed. Het bleek 

allemaal maar een droom te zijn!   


