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Westland Report: “Koningin Máxima bij kick-off 
honderdjarig bestaan welpen”
http://westlandreport.nl/2020/01/16/koningin-maxima-bij-
kick-off-honderdjarig-bestaan-welpen/

Blik op Noordwijk: “Koningin Máxima bezoekt welpen 
Scouting in Noordwijkerhout”
https://www.blikopnoordwijk.nl/item/12375-koningin-
maxima-bezoekt-welpen-scouting-in-noordwijkerhout

De Oranjes: “Koningin Máxima aanwezig bij start 
viering 100 jaar welpen van Scouting Nederland”
http://www.deoranjes.nl/2020/01/koningin-maxima-
aanwezig-bij-start.html

Leidsch Dagblad: “Beschermvrouwe bezoekt welpen 
in Noordwijkerhout: ‘Koningin Máxima heeft ons 
uitstekend geholpen’”
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/
dmf20200115_81546321/beschermvrouwe-bezoekt-
welpen-in-noordwijkerhout-koningin-maxima-heeft-ons-
uitstekend-geholpen-video

Koninklijk Huis: “Koningin Máxima aanwezig bij start 
viering 100 jaar welpen van Scouting Nederland”
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2019/12/05/
koningin-maxima-aanwezig-bij-start-viering-100-jaar-
welpen-van-scouting-nederland

iGo: “Koningin Máxima bij kick-off honderdjarig 
bestaan welpen”
https://www.igo.nl/nieuws/actueel/artikel/26617/Koningin-
Mxima-bij-kick-off-honderdjarig-bestaan-welpen

Royalty Online: “Máxima aan het werk gezet in de 
keuken van Scouting Nederland”
https://www.royalty-online.nl/monarchie/nl/maxima-aan-
het-werk-gezet-in-de-keuken-van-scouting-nederland/

Reformatorisch Dagblad: “Máxima bij viering 100 jaar 
welpen van Scouting Nederland”
https://www.rd.nl/vandaag/koninklijk-huis/
m%C3%A1xima-bij-viering-100-jaar-welpen-van-
scouting-nederland-1.1624416

Metro: “Platte knopen en zelfredzaamheid: 100 jaar 
welpen in Nederland”
https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/01/
platte-knopen-en-zelfredzaamheid-100-jaar-welpen-in-
nederland

Linda.nl “Van borrelen met diplomaten tot koken met 
welpen: Máxima doet alles in stijl”
https://www.linda.nl/nieuws/koningsnieuws/koningin-
maxima-nieuwjaarsontvangst-2020-scouting/

Gids.tv: “Koningin Máxima bakt cupcakes tijdens 
100-jarig bestaan van Scouting Nederland”
https://www.gids.tv/video/161487/koningin-maxima-bakt-
cupcakes-tijdens-100-jarig-bestaan-van-de-scouting-
nederland/

MSN: “Máxima bakt cupcakes in keuken Scouting 
Nederland”
https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/
m%c3%a1xima-bakt-cupcakes-in-keuken-scouting-
nederland/ar-BBYZb8s/

DenD: “Máxima bakt cupcakes in keuken Scouting 
Nederland”
https://www.ditjesendatjes.nl/maxima-bakt-cupcakes-in-
keuken-scouting-nederland/

Vorsten: “Máxima bakt cupcakes in keuken Scouting 
Nederland”
https://www.vorsten.nl/vorstenhuizen/nederland/maxima-
bakt-cupcakes-in-keuken-scouting-nederland/

Royal Blog: “Máxima helpt met bakken van cupcakes”
https://gpdhome.typepad.com/nieuwsberichten/2020/01/
m%C3%A1xima-helpt-met-bakken-van-cupcakes.html

Jeugdjournaal: “Drie vragen over scouting”
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2318705-drie-vragen-over-
scouting.html?ext=html

Nederlands Dagblad: “Je steentje leren bijdragen”
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/947914/je-steentje-
leren-bijdragen

Tijd voor Max over Koningin Máxima als beschermvrouwe 
van Scouting:
https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/tijd-voor-
max/stanley-burleson-over-de-musical-we-will-rock-you/
POW_04560594/ (vanaf 1:30)

Blauw Bloed: zaterdag 18 januari
https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2020/01/leuk-om-te-zien-
maxima-bakt-cupcakes-met-jonge-scouts
https://blauwbloed.eo.nl/gemist/aflevering/2020/01/
maxima-bakt-cupcakes-met-jonge-scouts (vanaf 23:04)



Koffetijd: “Rick Evers was bij het koninklijk bezoek aan 
Scouting Nederland”
https://www.koffietijd.nl/rick_evers_was_bij_het_
koninklijk_bezoek_aan_scouting_nederland_

Rick Evers: https://www.youtube.com/
watch?v=i_7DDBpBC5Q&app=desktop

Bollenstreekomroep: “Koningin Máxima viert 100 jaar 
welpen met cupcakes maken in Noordwijkerhout”
https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/01/koningin-
maxima-viert-100-jaar-welpen-met-cupcakes-maken-in-
noordwijkerhout/
radio: https://www.bollenstreekomroep.nl/
nieuwsboulevard-archief/ (15 januari, vanaf 03:14, daarna 
vanaf 09:58)

NUjunior: “Máxima bakt cupcakes met de scouting, 
want de welpen bestaan 100 jaar”
https://www.nujunior.nl/het-laatste-nieuws/1347/maxima-
bakt-cupcakes-met-de-scouting-want-de-welpen-bestaan-
100-jaar.html

NPO Radio 1 journaal: https://www.nporadio1.nl/
spraakmakers/uitzendingen/733789-2020-01-15
Vanaf minuut 42

NPO Radio 5: “Scouts gaan cupcakes bakken met 
Koningin Máxima” 
https://www.nporadio5.nl/haandrikman/gemist/
audio/374455/scouts-gaan-cupcakes-bakken-met-
koningin-maxima 

NPO Radio 4: “De welpen bestaan 100 jaar!”
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/item/525738-de-
welpen-bestaan-100-jaar

5 uur live: “De Stip in het land: de welpen van 
Scouting Nederland vieren 100-jarig bestaan”
https://www.koffietijd.nl/de_stip_in_het_land__welpen_
scouting_NL_vieren_honderdjarig_bestaan

Daily Mail: “Queen Maxima of the Netherlands makes a 
statement in blue and yellow”
https://www.dailymail.co.uk/femail/article-7889709/
Queen-Maxima-Netherlands-makes-statement-bold-
colours.html

Libelle: “Koningin Máxima bakt cupcakes in haar 
prachtige nieuwjaarsoutfit”
https://www.libelle.nl/mode-beauty/koningin-maxima-bakt-
cupcakes-nieuwjaarsoutfit/

Merwe TV: “Koningin Máxima bij kick-off honderdjarig 
bestaan welpen”
http://www.merwetv.nl/koningin-maxima-bij-kick-off-
honderdjarig-bestaan-welpen/

Margriet: “Koningin Máxima blijkt op deze foto’s een 
ware keukenprinses te zijn”
https://www.margriet.nl/actueel/koningin-maxima-
keukenprinses/

Gekroonde hoofden: “Koningin Máxima der 
Nederlanden aanwezig bij de start van de viering van 
100 jaar welpen van Scouting Nederland”
https://gekroondehoofden.wordpress.com/2020/01/20/
koningin-maxima-der-nederlanden-aanwezig-bij-de-
start-van-de-viering-van-100-jaar-welpen-van-scouting-
nederland/

Harpers Bazaar: “Koningin Máxima bakt cupcakes in 
outfit van Natan”
https://www.harpersbazaar.com/nl/mode-juwelen/
a30559564/maxima-outfit-natan-cupcakes/

Vogue: “Koningin Máxima bezoekt Nederlandse 
scouting in stijl in kleurrijke look van Natan” 
https://www.vogue.nl/fashion/stijl/a30542821/
koningin-maxima-kleurrijke-look-natan-scouting-
nieuwjaarsontvangst/

Modekoningin Máxima: “Koningin Máxima bakt 
cupcakes met welpen”
http://www.modekoninginmaxima.nl/mode-maxima-mode-
algemeen/koningin-maxima-bakt-cupcakes-met-welpen

RTL Boulevard: kort nieuwsbericht op televisie:
https://www.rtlboulevard.nl/video/uitzendingen/
video/4987211/rtl-boulevard-aflevering-15

RTL Boulevard royal vlog:
https://www.rtlboulevard.nl/royalty/artikel/4988361/
annemaries-royaltyvlog-koningin-maxima-bakt-erop-los

Hart van Oranje: https://www.sbs6.nl/programmas/hart-
van-oranje/videos/CaoToId5zOj/hart-van-oranje/


