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OVERZICHT

JANUARI - JUNI 2018

JAN 2018

Vlogger Teske schrijft
een blog over haar goede
ervaringen met Scouting.
Kim Putters vertelt in het
AD over Dodenherdenking
bij Scouting.
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JUN 2018

Samenwerking tussen
Nawaka en Yamaha verschijnt
in vakblad Nautic Link.

Kim Putters benoemt
Scouting uitgebreid in
speech op De Dam.

Scout Dieter maakt toffe
video over Scouting voor
zijn opleiding.

Aandacht voor Roverway in
verschillende Engelse media.

Jeugdjournaal gaat langs
bij de Kaagcup.

Speelbos in Ede wordt
geopend door Fedde
Boersma.

Januari
• Vlogger Teske schrijft over Scouting: ‘Elke zomer op kamp in een groot bos, slapen in de tent en natuurlijk zo
vaak mogelijk een kampvuur waar we met z’n allen rond zaten. Takjes slijpen met mijn zakmes (en natuurlijk
een paar keer bijna mijn vinger eraf snijden) en eten koken in de zelfgemaakte keukentjes. Zorgeloos spelletjes
spelen tussen de bomen. Zo leuk.’
• Blog van moeder over haar kind bij Scouting: ‘Transgender bij de Scouting’
• AD: ‘Spreken op de dam is een hele eer’, Kim Putters over zijn ervaring met Dodenherdenking bij Scouting.
Februari
• Nickelodeon Magazine: advertentie van Scouting
• Bouw Avonturenhuis:
Zeewolde Actueel: ‘Scouting Nederland en NSGK realiseren speciale accommodatie voor kinderen met en
zonder beperking’
Lifestyleguide.nl: ‘Avonturenhuis Scouting Nederland’
Omroep Flevoland: ‘1,6 miljoen voor Avonturenhuis Scouting’
De Stentor: ‘1,6 miljoen voor Scoutinghuis in Zeewolde’
RTL Live maakt een item over het Avonturenhuis en Scoutinglandgoed Zeewolde
• Parool over World Thinking Day
• Omroep Max maakt een item over de World Scout Jamboree
Maart
• Weet ik veel: vraag over Scouting in de quiz
• Blik op Zeewolde: ‘Nederland zoemt ook op Scoutinglandgoed’
• Sleutelstad.nl: ‘Scouts strijden om titel beste van de regio’
• Buitenspelen: ‘Gemeenten zijn aan zet’, artikel over positief jeugdbeleid
• Veel aandacht voor WSJ in lokale en regionale bladen: zie bijlage
April
• Zuidfriesland.nl: ‘Friese scouts en zeekadetten naar Nationale Dodenherdenking’
• Leeuwarder Courant: ‘Friese scouts bij Dodenherdenking’
• Portsmouth: ‘Portsmouth scout joins European elite mission’
• Beam: ‘Scout zijn met Dodenherdenking is een eer’
• Oproep opblaaskrokodillen Nawaka op radio Omroep Flevoland
Mei
• Omroep Flevoland: ‘Tim (13) en Mike (16) helpen bij Dodenherdenking op de Dam’
• Flevopost Lelystad met aandacht voor scouts bij Dodenherdenking
• Kim Putters spreekt uitgebreid over Scouting tijdens zijn speech op de Dam: ‘Ik denk dat mijn hopman
bedoelde dat je kunt leren van de Tweede Wereldoorlog. Dat je moet luisteren naar de verhalen van de
mensen die de oorlog hebben meegemaakt en die verhalen weer doorgeven aan volgende generaties.’
• Jeugdjournaal: ‘1400 waterscouts bij grote zeilwedstrijd’
• Bollenstreekomroep: ‘Den Haag wint Kaagcup’
• In Teylingen: ‘1400 waterscouts tijdens de Kaagcup’
• Leidsch Dagblad: ‘Scouting neemt Kagerplassen over’
• De Gelderlander: ‘Scouts mogen vaker kamperen bij St. Walrick’
• Dagblad van het Noorden: ‘Na drie dagen Pinksterkamp scouts is kampeerterrein nog altijd brandschoon’
Juni
• Scout Dieter maakt een mooie video over Scouting voor zijn opleiding
• Een nieuw speelbos in Ede wordt geopend door Fedde Boersma
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Limburg
• Limburg Today: ‘41 scouts uit Limburg naar Amerika voor World Scout Jamboree’
• Grensland Actueel: ‘12 scouts uit Weert naar Amerika voor avontuur van hun leven’
• Weert de gekste: ‘12 scouts uit Weert naar Amerika voor het avontuur van hun leven’
• Nederweert 24: ‘12 scouts uit Weert naar Amerika voor het avontuur van hun leven’
• Limburger.nl: ‘Limburgse scouts naar Amerika voor internationaal Scoutingkamp’
• Omroep Venray: ‘Vier scouts uit Venray naar Amerika voor avontuur van hun leven’
Utrecht
• RTV Utrecht: ‘72 Utrechtse scouts naar Amerika’, ook radio-interview
• AD: ‘72 Utrechtse scouts naar Amerika’
• De Utrechtse Waarden: ‘Scouts uit Utrecht naar Amerika voor avontuur van hun leven’
• De Groene Venen: ‘Zes leden Jan van Speyk naar Amerika’
• Witte Weekblad: ‘Zes scouts van Scouting Jan van Speyk naar Amerika’
• Oegstgeester courant: ‘Scouts naar Amerika’
Noord-Brabant
• Boxtel digitaal: ‘Acht scouts van Scouting Boxtel naar Amerika voor avontuur van hun leven’
• Omroep Drimmelen: artikel in kabelkrant
• Breda vandaag: ‘Tweelingzussen Renske en Lonneke (13) met 40.000 scouts naar Amerika’
• Eindhovens Dagblad: ‘Oost-Brabantse scouts staan voor grote oversteek’
• Brabants Centrum: ‘Boxelse scouts naar Wereld Jamboree’
• Het Forum: ‘Scouts Dutmella naar Amerika voor het avontuur van hun leven’
• Eindhovens Dagblad: ‘‘Kletskoppen’ gaan naar de USA’
• TV Schijndel: ‘Twaalf scouts Scouting Schijndel naar Amerika voor World Scout Jamboree’
• Schijndel online: ‘12 scouts Scouting Schijndel naar Amerika voor het avontuur van hun leven’
• Mooi Schijndel: ‘Scouts naar World Jamboree’

Groningen
• RTV Noord: radio-uitzending met scouts die naar de WSJ gaan
Gelderland
• Locourant: ‘Twaalf scouts van Scouting de Trijsberg naar Amerika voor avontuur van hun leven’
• Nieuwsblad Schaapskooi: ‘Twaalf scouts naar World Scout Jamboree’
• De Dijkpoorter: ‘Scouts de Trijsberg naar Amerika voor avontuur van hun leven’
• Ruurlo vandaag: ‘Explorer Cedric gaat naar de World Scout Jamboree’
• Achterhoeks Nieuwsblad: ‘Explorer Cedric Fortuin uit Ruurlo gaat naar World Scout Jamboree in Amerika’
• Berkelnieuws: ‘Cedric Fortuin: ‘Het jaar kan mij niet snel genoeg voorbij gaan!’’
• De Stentor: ‘Scouting is meer dan omaatje helpen’
Flevoland
• Zeewolde Actueel: ‘Vijf scouts van Scouting Jan Wandelaar Zeewolde naar Amerika’
• De Drontenaar: ‘Rachel en Jeroen kijken uit naar World Scout Jamboree: ‘Een grote stad waar iedereen aardig
is’’
Zeeland
• AD: ‘24 Zeeuwse scouts naar Amerika’
• PZC: ‘24 Zeeuwse scouts naar Amerika’
• Alle Zeeuwse huis-aan-huisbladen: ‘‘De Bokkenpootjes’ zijn er klaar voor’
• Internetbode: ‘Ik wil dingen doen die ik hier niet kan doen’
•
Noord-Holland
• NH-radio: interview met scouts die naar de WSJ gaan
Overijssel
• Dalfsen net: ‘Wethouder Uitslag heet wereldavonturiers van Scouting welkom in Dalfsen’
• Vechtdalleeft: ‘Wethouder Uitslag heet wereldavonturiers van Scouting welkom in Dalfsen’
• Vechtdal centraal: ‘Wethouder Uitslag heet wereldavonturiers van Scouting welkom in Dalfsen’
• De Stentor: ‘Zwolse meiden sparen voor duur ticket naar World Scout Jamboree in VS’
Zuid-Holland
• Unity: ‘Scouts uit Oegstgeest naar Amerika’
• Bollenstreekomroep: ‘Tien Bollenstreekscouts naar World Scout Jamboree VS’
• AD: ‘Jonge scouts steken de oceaan over: deze kans krijg je maar één keer’

