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“Liefde is als een goede tosti, krokant 
van buiten en smeuïg van binnen” 

QUOTE.

Het is alweer zondag en de 
Paroba is voorbij gevlogen! 
Na een enerverende vrijdag, 
een fantastische zaterdag en 
een heerlijke zondag staan 
we aan het einde van een 
geweldig weekend! We hebben 
gelachen, we hebben genoten, 
we hebben Paroba met z’n 
allen tot een succes gebracht. 
En nu ligt het laatste krantje 
voor je neus. 

Een krantje waarin de laatste 
foto’s, verslagen, uitslagen, 
winnaars en spelletjes staan. 
Pak je pen en veel plezier 
met het lezen, invullen en 
nagenieten van een weekend 
om nooit meer te vergeten!



Op 3 terreinen zijn verschillende spellen gespeeld. Per terrein konden punten 
verdiend worden per groepje. Op het ene terrein kon je levend Catan spelen 
en met mini games kon je voor een straat of een dorp gaan sparen. Er waren 
diverse fanatiekelingen die helemaal vanaf de andere kant van het veld kwamen 
rennen om de gespaarde grondstoffen in te leveren. Na verloop van tijd kon het 
dorp ook weer ingewisseld worden voor een stad. 

Op het andere terrein werd er Vijfsvakstrefbal gespeeld. Je begint in vak 1, als 
je iemand af gooit, mag je door naar het volgende vak. Als je in vak 5 terecht 
bent gekomen, krijg je een punt en begin je opnieuw in vak 1. Het laatste terrein 
stond in het teken van de wasknijperroof. Alle groepjes stonden in vakken waar 
wasknijpers in lagen. Kinderen uit de andere groepjes moesten de knijpers 
afpakken en terug naar hun eigen vak brengen. Maar je kon ook afgetikt 
worden en dan moest je je lintje inleveren. Uiteindelijk kreeg je punten voor je 
hoeveelheid aan knijper en lintjes.

WIE OH WIE ZAL ER ALS 
WINNAAR UIT DE BUS KOMEN?

Het middagspel



Roelie’s Roddel Rubriek

Of je moet bij het afrekenen in de 
supermarkt altijd 5 mensen voor 

laten

Of elke 2e dinsdag van de maand 
gaat er een confettikanon af in je 
kamer OF

Duivelse Dilemma’s

Of je moet de rest van je leven 
aan een van je ouders vragen of je 

naar buiten mag

Of je moet elk toiletbezoek live 
gaan op instagram OF

Of tanden poetsen met rauwe 
haring en uitjes

Of een glas vol met vocht uit een 
geel doekje opdrinken OF

Of je mag in het openbaar vervoer 
alleen bij iemand op schoot

Of je praat de rest van je leven 
met iedereen alsof het een baby is OF

Keuzes zijn niet makkelijk, maar soms MOET je gewoon kiezen...

“Landscouts zijn beter op het water dan 
waterscouts (vinden ze vooral zelf).”

“Trefbal is lastiger dan je denkt, net als 
flirten en scoren.”

Er ligt een dode man in een duikpak 
in het bos. Hoe kwam hij daar?

Antwoord: Hij was aan het duiken in een meer tijdens een bosbrand en hij is opgeschept door een blusvliegtuig. 



Crea Bea

MAKKELIJK 

BEGINNEN

JEZELF UITDAGEN



XL op de zondag
Het was zondagochtend. Anderhalf 
uur later dan gepland, maar dat 
mocht de pret niet drukken. XL is 
naar de Radboud gegaan en daar zijn 
drie verschillende spellen gedaan. 
Vlaggenroof in de Bloesemtuin, 
bij Radboud zelf is trefbal (zonder 
poespas) gespeeld en op de poel is er 
gekanood en zijn er spullen naar de 
andere kant gebracht. Er zijn heerlijke 
broodjes knakworst gegeten. Zowel 
vega als niet-vega. Dit was voor hen 
de ideale tijdsbesteding van deze 
zondagochtend. Het gaat natuurlijk 
vooral om het doel om zo veel mogelijk 
spelletjes te spelen.

Met hun hele groepje moesten ze met maximaal 3 personen per keer én een 
meubelstuk spullen naar een andere steiger brengen. De ‘landscouts’ deden dat 
verrassend behendig, sommigen gingen zelfs sneller dan de ‘waterscouts’. Ondanks 
dat er door de XL staf steeds duidelijk werd gezegd dat je laag in de kano moest gaan 
zitten, was er toch een explorer die niet luisterde en een nat pak haalde.



DE KLEFFE

TOSTI
Al in de vroege 
ochtend bij het 
ontbijt waren de 
scouts aan het 
strijden om de 
lekkerste tosti van 
hun subkamp te 
bereiden. 

Naast de klassieke ham-kaas tosti was er veel variatie onderling; er waren 
tosti’s met cocktailworstjes of zongedroogde tomaatjes, pizza tosti’s of tortilla 
tosti’s. Zelfs tosti met marshmallow en speculoos of chocolade met banaan of 
aardbei. De subkampleiding mochten alle tosti’s proeven en beoordelen. 
Bij subkamp oranje kregen de winnaars zelfs een leuk presentje.

OPGELET!

Er is tenminste één teek gevonden tijdens 
dit weekend. Controleer jezelf (of laat je 
controleren) op teken na thuiskomst!

Dikke strip.
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Sponsoren.


