
Het is vrijdagmiddag en wij staan aan de vooravond van een geweldige 
Paroba. Het is het jaar 2022 en na twee jaar Corona kan Paroba eindelijk 
weer doorgang vinden! Het weer is goed, de stemming zit er goed in en jullie 
hebben het allereerste boekje van dit jaar voor je neus. 

Ondertussen is het zaterdagochtend en hopen wij dat jullie allemaal lekker 
hebben geslapen en het niet koud hebben gehad. Hoe vonden jullie het 
theater? En het kennismakingsspel van de subkampen? 

Gelukkig konden jullie daarna nog even lekker opwarmen bij het kampvuur. 
Vergeet niet jullie haartjes te kammen, jullie mooiste scoutfit aan te trekken 
en met jullie beste humeur op de foto te gaan als de jury langs komt. 

Hebben jullie er zin in???

KRANT.
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Tijdens de opening 
kwamen winnaars van de 
laatste PaRoBa (2019) naar 
voren om de vlaggen te hijsen. 
Helaas werkte er één vlag niet 
meer en was het bijna nodig 
om iemand de mast in te 
sturen. Direct na de opening 
kwam elk subkampstaf het 
podium op en voerde hun Yell of hun stukje op. Zo kwam subkamp Oranje met 
de presentatie over de holbewoners van 400 miljoen jaar geleden. Uiteindelijk 
werd het vuur uitgevonden en kon de tijger verdreven worden.

Subkamp Rood voerde hun yell op en - ja, echt - toen waren ze klaar en stapten 
ze weer van het podium af. Subkamp Paars kwam met hun acrobatenact met 
op de achtergrond hun smeuïg kermismuziekje. Als laatste kwam Subkamp 
Blauw naar voren voor hun presentatie van hun ministerie met onder andere 
Minister van Culinaire Hoogstandjes en Rauwe Kip en Minister van Talentloze 
Putjesscheppers. 

Als laatste hoogtepunt kwam hun gekregen fles water ter sprake waarmee ze 
van kleine dingen grote spullen konden maken, zoals; een borstel die een bezem 
werd, een steelpan die een grote kookpan is geworden en een vuilniszak die 
vergroot werd tot vuilnisbak; altijd handig om de spullen weer in weg te gooien 
die toch niet nuttig zijn. En als laatste kwam het spelteam weer naar voren. 

Eerder hadden ze al een warming-up gedaan met alle kinderen, maar nu 
kwamen ze nog kort het eerste kampspel uitleggen, waarvoor in het subkamp 
punten verdiend konden worden. Hierna ging iedereen terug naar het subkamp.

THEATER.



Wij zijn het Mediateam en ook dit jaar gaan wij er weer voor zorgen dat 
alle foto’s, sappige roddels, scores, verslagen, thema-uitspattingen en 
nog veel meer in de boekjes terecht komen die wij gedurende het hele 
weekend aan jullie uit gaan delen. Wij hebben dit jaar drie vaste reporters 
rondlopen en een team dat de hele dag alles ontvangt en verwerkt voor 
in de boekjes. Ook zorgen wij ervoor dat via social media de meest 
spraakmakende foto’s en filmpjes online komen te staan. 

Kortom, als je ons ziet, zijn wij waarschijnlijk bezig met de invulling van 
jullie online en offline media!



HOE GING ‘IE VANDAAG? 
GAAN JULLIE WINNEN..?

Nou, dat is nog maar de vraag, 
maar we gaan lol hebben. 
- Strand Verkenners, Paars 6

Waarschijnlijk niet. Maar 
weet je, we zijn er voor de 
gezelligheid. That’s the spirit. 
- Paula Geerts, Rood 5

Heel goed. De tent staat. De 
keuken staat. Bijna klaar.
- Erskine, Oranje 5

Back to Basic. Ha ha ha, Hedera de beste, schijt aan de rest.
- Hedera, Blauw 8

Kenden jullie het spel Rambok eigenlijk? Met vijf personen Rambok. 
Waar je een toren met z’n vieren moet creëren. Draak met z’n drieën! En 
met z’n tweeën een Jonkvrouw. Laten jullie nog even aan het Mediateam 
weten wie er bij jullie gewonnen heeft?

SPEL.



WEER.

VANDAAG

Zon? Regen? Sneeuw? Hagel? Lekker? Vies? 
Niets is zo onvoorspelbaar als het weer!

8 TIPS OM DE HIKE TE OVERLEVEN.
1. Neem snoep mee waar je lang 
mee doet zoals lolly’s. Dan hoef 
je dus ook minder snacks mee te 
sjouwen.

5. Neem toilet papier mee in 
je rugzak, dat maakt het wild 
poepen toch iets comfortabeler.

2. Neem genoeg te drinken mee! 6. Vergeet de zonnebrand niet, 
ondanks dat het koud is kan 
je nog steeds verbranden en 
niemand vindt een kreeftenkop 
charmant.

3. Ga onderweg leuke scouting 
liedjes zingen om de goede moed 
erin te houden!

4. Als je verdwaalt raakt, loop terug 
naar het laatste punt wat je nog 
zeker wist. Je kan ook stiekem terug 
lopen naar het kampterrein, wij 
zeggen niks...

7. Als je een bord ‘’ GEMEENTE 
SCHIPHOL’’ ziet zit je fout.

8. Loop niet op slippers, duh...



PLEZIER.



HUH?!?

FOTO’S.



SPONSOREN.


