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Het is zaterdag en dag twee van 
Paroba 2022! Het weer was 
lekker, het was gezellig en de hike 
was vermoeiend. Als het goed is, 
zou iedereen ondertussen wel 
weer terug moeten zijn. Zo niet, 
laat dit dan even weten :)

In deze editie vind je onder andere het 
verslag van de dag en de allerleukste 
foto’s. Ook vind je hier de kookwedstrijd 
in terug en natuurlijk een stukje over 
het theater. En wat zou een Paroba-
KRANT. zijn zonder puzzeltje?

Bij subkamp paars werd er heel relaxed gekookt. Het hoofdingrediënt was 
tagliatelle, waar allerlei creaties van gemaakt werden. Sommige Paroba’s 
hebben zelfs een voor- en een nagerecht gemaakt. Oh en de Vega-Mindies 
zijn niet vegetarisch! Maar de subkampstaf wel.
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TUSSENSTAND



Dat was het weer

Half 10 was het dat de eerste groep kinderen stond te popelen om te 
kunnen starten met de hike. Vele stonden al voor half 10 klaar voor de 
hike. Andere waren nog bezig met ontbijten omdat hun keuken nog niet 
goed of gewoon niet klaar was. Langzaam vormde zich de rij richting de 
uitgang, zodat iedereen daarna om de 5 minuten een groep linksom en 
een groep rechtsom kon gaan lopen. 

De hike

“Graden? Waar voer je dat dan in?”

Dit jaar was er ook een nieuwe route 
in plaats van de route die al een 
paar jaar hetzelfde was. De kinderen 
hadden een A4-blaadje mee gekregen 
met daarop diverse routetechnieken, 
zoals; strippenkaart, doolhof en 
coördinatenroute, waarbij je de graden 
in moest voeren.
 
Lees verder op pagina 5



Meesterlijk tostirecept

Hieronder volgt een recept voor een overheerlijke tosti. Helaas ontbreken er 
een aantal belangrijke steekwoorden, waardoor je niet precies weet wat het 
eindresultaat gaat worden. Ben jij degene die met succes deze tosti kunt bakken?

200g brie
2 el olijfolie
8 plakjes ontbijtspek
8 sneetjes notenbrood
1 ___(1)___ handpeer
1 tosti-ijzer of ___(2)___

Verhit in een ___(3)___ de olie. Bak de plakjes spek in 3-4 min. bruin en 
knapperig. Beleg de ___(4)___ van de sneetjes brood met het spek, de peer en 
de brie. ___(5)___ af met de andere sneetjes brood. Bak de tosti’s in het tosti-
ijzer bruin. Snijd ze ___(6)___ door en leg op de ___(7)___.

Zoek de 5 verschillen



De hike (vervolg)

UITKNIPPEN EN INLEVEREN BIJ DE PERSKEET.

Sok sok/schoen schoen aan?
Sok schoen/sok schoen? 

Eerst links?
Eerst rechts?

De vraag van het weekend...

Onderweg was het de bedoeling dat 
iedereen een rondje zou lopen en 8 
posten tegen zou komen. Helaas was 
de route voor sommige toch wat lastig 
en kwamen ze binnen 10 minuten 
3x bij post 1 langs, voordat ze echt 
snapten waar ze heen moesten gaan. 
Éénmaal bij een post aangekomen, 
dienden er verschillende opdrachten 
uitgevoerd te worden, zoals: Een 
hamer voor 2 minuten omhoog 
houden; 18 vakken in een koffer 
onthouden; zoveel mogelijk knopen 

maken en een gradenalfabet. Gelukkig 
kon er bij meerdere posten wat limo 
of water gehaald worden, want het 
weer was vanwege de wind toch wel 
gevaarlijk. Je merkte niet snel dat je 
te weinig gedronken had.  De hike was 
goed uitgezet, maar toch moesten er 
bij veel groepen bij post 4 en 5 lang 
wachten, totdat meerdere groepen klaar 
waren. Ook al was het vrij veel lopen, 
de meeste mensen vonden de hike best 
heel erg leuk!



MAAR....

Wat vonden jullie?

“Scouting Erskine is alle compassen vergeten. En na het halen van 
de kompassen is diegene zijn telefoon weer vergeten.”



Woordzoeker.



Sponsoren.


