A
M
I
X
Á
M
N
I
G
N
I
N
O
BEZOEK K
2020

PERSAANDACHT

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

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

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

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

De Oranjes: “Koningin Máxima aanwezig bij start
viering 100 jaar welpen van Scouting Nederland”
http://www.deoranjes.nl/2020/01/koningin-maximaaanwezig-bij-start.html
Leidsch Dagblad: “Beschermvrouwe bezoekt welpen
in Noordwijkerhout: ‘Koningin Máxima heeft ons
uitstekend geholpen’”
https://www.leidschdagblad.nl/cnt/
dmf20200115_81546321/beschermvrouwe-bezoektwelpen-in-noordwijkerhout-koningin-maxima-heeft-onsuitstekend-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-jaarwelpen-van-scouting-nederland
iGo: “Koningin Máxima bij kick-off honderdjarig
bestaan welpen”
https://www.igo.nl/nieuws/actueel/artikel/26617/KoninginMxima-bij-kick-off-honderdjarig-bestaan-welpen

MSN: “Máxima bakt cupcakes in keuken Scouting
Nederland”
https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/
m%c3%a1xima-bakt-cupcakes-in-keuken-scoutingnederland/ar-BBYZb8s/
DenD: “Máxima bakt cupcakes in keuken Scouting
Nederland”
https://www.ditjesendatjes.nl/maxima-bakt-cupcakes-inkeuken-scouting-nederland/
Vorsten: “Máxima bakt cupcakes in keuken Scouting
Nederland”
https://www.vorsten.nl/vorstenhuizen/nederland/maximabakt-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-overscouting.html?ext=html

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

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

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-vanscouting-nederland-1.1624416

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

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-innederland

Blauw Bloed: zaterdag 18 januari
https://blauwbloed.eo.nl/artikel/2020/01/leuk-om-te-zienmaxima-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_

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

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

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

Bollenstreekomroep: “Koningin Máxima viert 100 jaar
welpen met cupcakes maken in Noordwijkerhout”
https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/01/koninginmaxima-viert-100-jaar-welpen-met-cupcakes-maken-innoordwijkerhout/
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/maximabakt-cupcakes-met-de-scouting-want-de-welpen-bestaan100-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-metkoningin-maxima
NPO Radio 4: “De welpen bestaan 100 jaar!”
https://www.nporadio4.nl/fragmenten/item/525738-dewelpen-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-boldcolours.html

Margriet: “Koningin Máxima blijkt op deze foto’s een
ware keukenprinses te zijn”
https://www.margriet.nl/actueel/koningin-maximakeukenprinses/
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-destart-van-de-viering-van-100-jaar-welpen-van-scoutingnederland/
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-scoutingnieuwjaarsontvangst/
Modekoningin Máxima: “Koningin Máxima bakt
cupcakes met welpen”
http://www.modekoninginmaxima.nl/mode-maxima-modealgemeen/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/hartvan-oranje/videos/CaoToId5zOj/hart-van-oranje/
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Noord-Hollands Dagblad: “Knutselen met slagroom en
blauw fondant: Scoutingverenigingen in Beverwijk vieren
100-jarig bestaan welpen”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20200119_13034116/knutselen-met-slagroom-en-blauwfondant-scoutingverenigingen-in-beverwijk-vieren-100-jarigbestaan-welpen/?utm_source=horizon.obi4wan.com&utm_
medium=referral&utm_content=/webcare2
Kliknieuws.nl: “Welpen Scouting Uotha bakken taart voor
burgemeester”
https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/161515/welpen-scoutinguotha-bakken-taart-voor-burgemeester-foto-s-#album
Contact Midden: “Welpen en burgemeester eten warme
appeltaart”
https://www.contactmidden.nl/nieuws/algemeen/296585/welpenen-burgemeester-eten-warme-appeltaart-/
De Schakel Albrandswaard: “Taart voor honderdjarige
welpenspeltak”
https://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/
algemeen/49468/taart-voor-honderdjarige-welpenspeltak/
De Botlek: “Burgemeester de Witte viert '100 jaar Welpen'
met Scouting Albrandswaard”
https://hoogvlietalbrandswaard.debotlek.nl/nieuws/
algemeen/914833/video-burgemeester-de-witte-viert-100-jaarwelpen-met-scouting-albrandswaard/
Renkum Nieuws: “Scoutinggroepen vieren gezamenlijk 100
jaar welpen in Nederland”
https://renkum.nieuws.nl/nieuws/54456/scoutinggroepenvieren-gezamenlijk-100-jaar-welpen-in-nederland/?fbclid=
IwAR0LQF7fuaTqM-YcPlqOH0o2cVhEsksDKw2OFWO_
Dt4DhLZqGOAMAdKdSaU
Groot Nissewaard: “Tijd voor taart: 100 jaar welpen”
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/106193/tijdvoor-taart-100-jaar-welpenOmroep Flevoland: “Welpen vieren honderdjarig bestaan”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/177524/welpen-vierenhonderdjarig-bestaan?fbclid=IwAR1hDpqXLtzThNuJfwhkInA9m
Oix9VVlZqcbPpxsoXk06rx55l_EVQ1_byo
Omroep Flevoland: “Welpen in Almere vieren honderdste
verjaardag”
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/177481/welpen-inalmere-vieren-honderdste-verjaardag?fbclid=IwAR34zbINNUPc
WSsscaBFu5_3n7AyBJVxjOdX12cbFSLknFEJJTvwcC27iFQ
Almere deze week: “Taart voor honderdste verjaardag
welpen”
http://almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/
nieuws/1499384-taart-voor-honderdste-verjaardag-welpen

?fbclid=IwAR1pmaqs0xJb67DcZo8CEmhjZ7eQPF0RA67_
KjoiUEQxSr2b122JxIGibfw
Twentse Fotosite: “Tijd voor taart”
https://twentsefotosite.nl/2020/01/tijd-voor-taart/
Meppeler Courant: “Welpen vieren jubileum met taart en
college”
https://meppelercourant.nl/artikel/1076050/welpen-vierenjubileum-met-taart-en-college.html
De Toren: “Welpen vieren eeuwfeest met taart”
https://www.detoren.net/detoren/welpen-vieren-eeuwfeest-mettaart
AAVisie: “Welpen van Scouting bestaan honderd jaar”
http://aavisie.nl/nieuws/actua/28268/
Welpen+van+scouting+bestaan+100+jaar/
DMG: “Taart voor burgemeester van jarige welpen”
https://dmgdeurne.nl/taart-voor-burgemeester-van-jarigewelpen/
De Castricummer: “Cupcakes voor jubilerende
Scoutingwelpen”
https://www.castricummer.nl/cupcakes-voor-jubilerendescoutingwelpen/
Het Kontakt: “Wethouder Gerrit Spelt krijgt taart van
jubilerende welpen”
https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/220316/
wethouder-gerrit-spelt-krijgt-taart-van-jubilerende-welpen
Jouster Courant: “Welpen de Borgergroep vieren feest”
https://joustercourant.nl/artikel/1079065/foto-s-welpen-deborgergroep-vieren-feest.html
De Gelderlander: “Stel je er één keer voor open en Scouting
zit voor altijd in je hart”
https://www.gelderlander.nl/rhenen/stel-je-er-een-keer-vooropen-en-de-scouting-zit-voor-altijd-in-je-hart~a4201111/?utm_
source=facebook&utm_medium=social&utm_
campaign=socialsharing_
Nederweert 24: “Welpen Scouting Nederweert bakken taart
voor burgemeester foto’s”
https://www.nederweert24.nl/2020/01/31/welpen-scoutingnederweert-bakken-taart-voor-burgemeester-fotos/
Eindhovens Dagblad: “Scouting, Jorritsma kan het iedereen
aanraden”
https://blendle.com/i/eindhovens-dagblad-eindhoven/scoutingjorritsma-kan-het-iedereen-aanraden/bnl-edeindhoven20200213-11790800?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6I
nRlYW1jb21tdW5pY2F0aWVzY291IiwiaXRlbV9pZCI6ImJubC1l
ZGVpbmRob3Zlbi0yMDIwMDIxMy0xMTc5MDgwMCJ9

Eindhovens Dagblad: “Welpen bestaan honderd jaar,
burgemeester Jorritsma van Eindhoven krijgt taart”
https://www.ed.nl/eindhoven/welpen-bestaan-honderd-jaarburgemeester-jorritsma-van-eindhoven-krijgt-taart~aefadf13/

Het Kontakt: “Burgemeester Moerkerke krijgt Scoutingtaart
en deelt die weer uit”
https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/222137/burgemeestermoerkerke-krijgt-scouting-taart-en-deelt-die-weer-uit/

RTV Meppel: “Meppeler Scoutingwelpen geven cupcakes
aan burgmeester”
https://www.rtvmeppel.nl/meppeler-scoutingwelpen-gevencupcakes-aan-burgemeester/

Papendrecht.net: “Welpen Scouting trakteren ouderen op de
markt”
https://www.papendrecht.net/nieuws/2020-02-14-13691-welpenscouting-tracteren-ouderen-op-de-markt.html

Wijksnieuws.nl: “Welpen SeaLions vieren feest”
https://wijksnieuws.nl/deel-je-nieuws/sport/overig/welpensealions-vieren-feest-679635/

Weekblad de Brug: “Jarige scouts ontregelen speech
Burgemeester van der Loo”
https://reader.weekbladdebrug.nl/reader/25518/26150/
jarige-scouts-ontregelen-speech-burgemeester-van-derloo-codewoorden-leveren-grappige-taferelen-op-tijdensjubileumfeest

Zenderstreeknieuws: “Tijd voor taart bij de welpen in Lopik”
https://zuid.zenderstreeknieuws.nl/nieuws/verenigingen/927146/
tijd-voor-taart-bij-de-welpen-in-lopikDe Stad Amersfoort: “Start jubileumjaar 100 jaar welpen”
https://www.destadamersfoort.nl/deeljenieuws/lokaal/315768/
start-jubileumjaar-100-jaar-welpen-678302

De Kombinatie: “Taart voor de burgemeester van de jarige
welpen”
https://zwijndrecht.dekombinatie.nl/nieuws/algemeen/943218/
taart-voor-de-burgemeester-van-de-jarige-welpen-/

Het Kontakt: “Wethouder Gerrit Spelt krijgt taart van
jubilerende welpen”
https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/220316/
wethouder-gerrit-spelt-krijgt-taart-van-jubilerende-welpen/

Papendrecht.nl: “Welpen bestaan 100 jaar”
https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/
Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2020/Februari/
Welpen_bestaan_honderd_jaar/

Regiobode Online: “Welpen Scouting Doesburg bakken taart
voor de burgemeester”
https://www.regiobodeonline.nl/2020/01/de-welpen-scoutingdoesburg-bakken-taart-voor-de-burgemeester/

Nieuws uit Berkelland: “Taart voor de jarige welpen van
Scouting Neede”
https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2020/03/taart-voor-de-jarigewelpen-van-scouting-neede/

De Schakel Barendracht: “Taart voor de burgemeester van
de jarige welpen”
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/50048/
taart-voor-de-burgemeester-van-de-jarige-welpen/

Tubantia: “Scouting Neede viert verjaardag van
honderdjarige welpen”
https://www.tubantia.nl/achterhoek/scouting-neede-viertverjaardag-van-honderdjarige-welpen~a6bcb7a4/?referrer=htt
ps://horizon.obi4wan.com/webcare2

ATOS RTV: “Taart voor de burgemeester van de jarige
welpen”
https://www.atosrtv.nl/nieuws/zwijndrecht/taart-voor-deburgemeester-van-de-jarige-welpen/
Zwijndrecht info: “Taart voor de burgemeester van de jarige
welpen”
https://www.zwijndrecht.info/persbericht/taart-voor-deburgemeester-van-de-jarige-welpen/
Zwijndrecht.net: “Tijd voor de burgemeester van de jarige
welpen”
https://www.zwijndrecht.net/nieuws/2020-02-17-10185-taartvoor-de-burgemeester-van-de-jarige-welpen.html

Nieuwe Stadblad: ”Schiedamse welpen vieren honderdste
verjaardag met het bakken van taart”
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/algemeen/956784/
schiedamse-welpen-vieren-honderdste-verjaardag-met-hetbakken-van
Felicitatie van Meisje Djamila:
https://www.youtube.com/watch?v=4rj9Bxk47Us
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De Gelderlander: “Edese scouts scouten via internet”
https://www.gelderlander.nl/dossier-corona-in-de-vallei/edese-scoutsscouten-via-internet~a2ae8be0/
AD: “Edese scouts scouten via internet”
https://www.ad.nl/ede/edese-scouts-scouten-via-in
ternet~a2ae8be0/?fbclid=IwAR2URFJE4m8_b_
PWT2iqh432s8MMWLo5xNVHj6y0UReuY6BBXI3OCBZ8EAs
Jeugdjournaal: aandacht voor Scouting via internet
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327078-kinderen-balen-van-weekendzonder-sport.html
Doetinchems Vizier: “Scouts bouwen digitale hutten”
https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/algemeen/962762/scoutsbouwen-digitale-huttenDe Bottercourant: “Scouting Elburg thuis gaat morgen verder”
https://www.bottercourant.nl/nieuws/algemeen/22369-scouting-elburgthuis-gaat-morgen-verder/
Rijn en Veluwe: “Scouting biedt creatieve oplossing om avonturen
te beleven”
https://www.rijnenveluwe.nl/nieuws/algemeen/963594/scouting-biedtcreatieve-oplossing-om-avonturen-te-beleven
Nederweert24: “Scouts challenge in Nederweert”
https://www.nederweert24.nl/2020/03/19/scouts-challenge-innederweert-1e-challenge/
Beuningen Nieuws: “Virus of niet, Scouting Beuningen gaat door!”
https://beuningen.nieuws.nl/nieuws/20200322/virus-of-niet-scoutingbeuningen-76-gaat-door/
Nieuwe Meerbode: “Wie doet er mee met Scouting online?”
https://www.meerbode.nl/wie-doet-er-mee-met-de-scouting-online/
Bollenstreekomroep: “Shawano-scouts gaan door op afstand”
https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/03/shawano-scouts-gaandoor-op-afstand/
Liemers Courant: “Scouting Groessen organiseert online
opkomst”
https://liemers.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/104191/
scouting-groessen-organiseert-online-opkomstDe Limburger: “Reuverse scouts aan de slag met online spel”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200323_00153102/reuversescouts-aan-de-slag-met-online-spel
PZC: “Melita mist de andere welpen, dus heeft ze zelf een tent
opgezet”
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/melita-mist-de-andere-welpen-dusheeft-ze-zelf-een-tent-opgezet~a430a3df/
Meer vandaag: “De verstrooide professor quarantaine
Scoutingspeurtocht”
https://meervandaag.nl/2020/04/01/de-verstrooide-professorquarantaine-scouting-speurtocht/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=de-verstrooide-professor-quarantainescouting-speurtocht

Vlaardingen 24: “Eerste paal nieuwe Scoutcentrum: komt allemaal
niet!”
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/nieuws/eerste-paal-nieuwescoutcentrum-komt-allemaal-niet/28090/
Bollenstreekomroep: “Scouting Bosgeest gaat online”
https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/04/scouting-bosgeest-gaatonline/
Voorburgs Dagblad: “Scouting Damherten biedt online programma
aan”
https://voorburgsdagblad.nl/Algemeen/scouting-damherten-biedtonline-programma-aan
Midvliet: “Scouting Damherten Leidschendam gaat online”
https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendamvoorburg/13116-scouting-damherten-leidschendam-gaat-online/
Noordwijkerhouts Nieuwsblad: “Bosgeest biedt online programma”
https://www.noordwijkerhoutsweekblad.nl/nieuws/verenigingen/57157/
bosgeest-biedt-online-programma
Nieuwe Stadblad: “Scoutinggroepen in Schiedam: wij gaan door!”
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/algemeen/966406/
scoutinggroepen-in-schiedam-wij-gaan-doorBlik op Noordwijkerhout: “Scouting Bosgeest biedt online
Scoutingprogramma aan”
https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/22473-scouting-bosgeestbiedt-online-scoutingprogramma-aan/
RPL Woerden: “Ook scouts zitten thuis”
https://rplwoerden.nl/ook-scouts-zitten-thuis/
RTV Horizon: “Vlooienmarkt afgelast, maar Scouting Kizito gaat
door”
https://www.rtvhorizon.nl/?p=63098
Rijswijk TV: “Scouting de Hoeve bouwt digitaal clubhuis in
Minecraft”
https://rijswijk.tv/scouting-de-hoeve-bouwt-digitaal-clubhuis-inminecraft/
Nunspeet.nu: “Scouting Nunspeet blijft actief”
https://www.nunspeet.nu/2020/03/30/scouting-nunspeet-blijft-actief/
RTV Nunspeet: “Scouting Nunspeet blijft actief”
https://rtvnunspeet.nl/lokaal-nieuws/scouting-nunspeet-blijft-actief/
Roosendaalse Bode: “Scouting Fridtjof Nansen draait online
gewoon door”
https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/sport-envereniging/311251/scouting-fridtjof-nansen-draait-online-gewoon-door/#push
BN de Stem: “#ikscoutthuis: Scouting in de West-Brabantse
woonkamers”
https://www.bndestem.nl/brabant/ikscoutthuis-scouting-in-de-westbrabantse-woonkamers~a0aba7fc/

Zwartewaterkrant: “Scouting de Veste Hasselt beleeft online
plezier”
https://www.zwartewaterkrant.nl/63761.html
1 Twente: “Scouts@home”
http://enschede.1twente.nl/video-%7c-scouts-%40-home/content/
item/?1156319
De Maas&Waler: “Stay@home met Scouting Beuningen ‘76”
https://www.demaasenwaler.nl/nieuws/algemeen/34042/stay-homemet-scouting-beuningen-76/
Het Kontakt: “Scouting Hagemans biedt online
Scoutingprogramma aan”
https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/225164/scouting-hagemansbiedt-online-scoutingprogramma-aan/
Sneeker Nieuwsblad: “Scouting Greate Pier biedt online
Scoutingprogramma aan”
https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1093682/greatepier-biedt-online-scoutingprogramma-aan.html?harvest_
referrer=https%3A%2F%2Fhorizon.obi4wan.com%2Fwebcare2
Harlingen Boeit: “Creatief met corona: crazy 75 van Scouting St.
Michel en Lioba Harlingen”
https://harlingenboeit.nl/nieuws/creatief-met-corona-1f340-crazy-75van-scouting-st-michiel-en-lioba-harlingen/
Lisser Nieuws: “Scouting op afstand: Shawano’s thuis aan de
slag”
https://www.lissernieuws.nl/nieuws/verenigingen/56972/scouting-opafstand-shawano-s-thuis-aan-de-slag/
Mooi Laarbeek: “Corona of geen corona, Scouting gaat gewoon
door!”
https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/40117/-corona-ofgeen-corona-scouting-gaat-gewoon-doorRTV Kontakt: “Scouting gaat door”
https://rtvkontakt.nl/scouting-gaat-door/
De Gelderlander: “Ook Scouting gaat vanuit huis gewoon door: 20
opdrachten uitvoeren en bewijs insturen”
https://www.gelderlander.nl/duiven/ook-scouting-gaat-vanuit-huisgewoon-door-20-opdrachten-uitvoeren-en-bewijs-insturen~a9c56f9b/
Het gemeentenieuws: “Scouting Elst gaat thuis verder”
https://over-nederbetuwe.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/
algemeen/104525/scouting-elst-gaat-thuis-verder
Maasduinen Centraal: “Opdrachten Scouting veilig thuis”
https://maasduinencentraal.nl/opdrachten-scouting-veilig-thuis/
Meppeler Courant: “Scouts redden zich online: kamperen kan
prima in de woonkamer”
https://meppelercourant.nl/artikel/1098304/scouts-redden-zichonline-kamperen-kan-prima-in-de-woonkamer.html?harvest_
referrer=https%3A%2F%2Fhorizon.obi4wan.com%2Fwebcare2

Dagblad van het Noorden: “Scouts redden zich online: kamperen
kan prima in de woonkamer”
https://www.dvhn.nl/drenthe/meppel/Scouts-redden-zich-onlinekamperen-kan-prima-in-de-woonkamer-25572538.html
Radio Hengelo: “Scouting gaat online verder”
http://www.radiohengelotv.nl/scouting-gaat-online-verder/nieuws/
item/?1157799
RTV Nunspeet: “Mini pionieren bij Scouting Nunspeet”
https://rtvnunspeet.nl/lokaal-nieuws/mini-pionieren-bij-scoutingnunspeet/
Regiobode Online: “Online programma Scouting Doesburg”
https://www.regiobodeonline.nl/2020/04/online-programma-scoutingdoesburg/
Delftse Post: “Scouting Willem de Zwijger biedt online
Scoutingprogramma aan”
https://www.delftsepost.nl/nieuws/algemeen/969651/scouting-willemde-zwijger-biedt-online-scoutingprogramma-aan/
Noord-Hollands Dagblad: “Alle scouts verdienen de eretitel
W.T.F.O.M.G.”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200413_15970378/
column-in-60-seconden-alle-scouts-verdienen-de-eretitel-w-t-g-o-mg/?utm_source=horizon.obi4wan.com&utm_medium=referral&utm_
content=/webcare2
Delftse Post: “Scoutingverenigingen knutselen kaarten voor
Bieslandhof”
https://www.delftsepost.nl/nieuws/algemeen/969269/
scoutingverenigingen-knutselen-kaarten-voor-bieslandhof
Noord-Hollands Dagblad: “Noord-Hollandse scouts vinden
uitdagingen op de vierkante meter: kamperen en houthakken in
de achtertuin en in zeilpak onder de douche”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200413_44236545/
noord-hollandse-scouts-vinden-uitdagingen-op-de-vierkantemeter-kamperen-en-hout-hakken-in-de-achtertuin-en-in-zeilpakonder-de-douche/?utm_source=horizon.obi4wan.com&utm_
medium=referral&utm_content=/webcare2
Eemsbode: “Jubileumfoto op afstand 110-jarige Scouting
Fivelgroep Delfzijl”
https://eemsbode.nl/artikel/1097444/jubileumfoto-op-afstand-110jarige-scouting-fivelgroep-delfzijl.html
Vlaardingen 24: “Scouting? Ik scout thuis!”
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/sport/scouting-lsquoik-scoutthuisrsquo/28174/
Hengelo’s Weekblad: “Hengelose Scoutinggroepen bieden online
Scoutingprogramma aan”
https://www.hengelosweekblad.nl/nieuws/algemeen/969042/
hengelose-scoutinggroepen-bieden-online-scoutingprogramma-aan/
Nieuwsgigant: “Online programma voor scouts uit Eindhoven”
http://www.nieuwsgigant.nl/artikelen/online-programma-voor-scoutsuit-eindhoven/

Oozo.nl: “Geslaagde online Hoevense Stay@home 2020
dorpsquiz”
https://www.oozo.nl/nieuws/halderberge/hoeven/2246410/geslaagdeonline-hoevense-stay-home2020-dorpsquiz-halderberge-internetbode/

Haarlems Weekblad: “Scouting gaat door, ook tijdens
coronacrisis”
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/verenigingen/337630/
scouting-gaat-door-ook-tijdens-coronacrisis-699363/

Msn.com: “Scouts kamperen in de huiskamer: Toch nog in de tent
slapen”
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opmerkelijk/scouts-kamperen-in-dehuiskamer-toch-nog-in-de-tent-slapen/ar-BB12nzjS/

De Limburger: “Karsten is al 30 jaar lid van Scouting St.
Willibrord: ‘Dankzij Scouting heb ik mezelf beter leren kennen’”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200420_00156953/het-ledenaantalneemt-nog-ieder-jaar-toe/

RTL nieuws: “Scouts kamperen in de huiskamer: Toch nog in de
tent slapen”
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5085821/scouting-kamperenhuis-oproep-thuis-paasweekend/

BN de Stem: “Alle scouts kunnen nu thuis meedoen”
https://blendle.com/item/bnl-bsbreda-20200421-11965966/buywarning

Wageningen Onderneemt: “Scouts Die Wiltgraeff bouwen digitaal
clubhuis”
https://www.wageningenonderneemt.nl/nieuws/rss/scouts-diewiltgraeff-bouwen-digitaal-clubhuis-1721621/
Kampeermeneer: “Pasen = Nationaal kampeer in je tuin weekend.
Doe je mee?”
https://www.kampeermeneer.nl/nationaal-kampeer-in-je-tuin-weekend/
Het Krantje Online: “Grote drukte bij onlinebingo Satoko Kitahara”
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/102620/grote-druktebij-onlinebingo-satoko-kitahara-/
Groot Vlaardingen: “Eerste paal voor nieuw Scoutingcentrum”
https://www.grootvlaardingen.nl/nieuws/algemeen/967566/eerste-paalvoor-nieuw-scoutingcentrum-/
Het Kontakt: “Leden Scouting Hagemans toch actief dankzij
Ikscoutthuis”
https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/225674/leden-scoutinghagemans-toch-actief-dankzij-ikscoutthuis-

De Telegraaf: “Pasen vanuit je luie stoel: dit kun je doen”
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/58653957/pasen-vanuit-je-luie-stoeldit-kun-je-doen
NOS: “Een drive-through en kamperen in de tuin: tips om toch
het paasgevoel te krijgen”
https://nos.nl/artikel/2330236-een-drive-thru-en-kamperen-in-de-tuintips-om-toch-het-paasgevoel-te-krijgen.html
De Meijerij: “Scouts met kaartjes verblijden zorginstellingen”
https://www.demeierijboxtel.nl/nieuws/algemeen/30800/scouts-metkaartjes-verblijden-zorginstellingenStadskrant Veghel: “Scouts thuis op zomerkamp: #ikscoutthuis”
https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/165186/scouts-thuisop-zomerkamp-ikscoutthuis
Omroep Assen: “Wat scouts doen tijdens de corona crisis? Zeker
niet stilzitten!”
http://www.omroepassen.com/algemeen/wat-scouts-doen-tijdens-decorona-crisis-zeker-niet-stilzitten/

Nu.nl: “Nick Jonas en Kevin Hart leren bijlwerken bij de Scouting”
https://www.nu.nl/280388/video/nick-jonas-en-kevin-hart-lerenbijlwerpen-bij-de-scouting.html

Laarder Courant: “Scoutingjeugd verrast ouderen met
zelfgemaakte bloemen”
https://www.laardercourant.nl/nieuws/algemeen/170923/
scoutingjeugd-verrast-ouderen-met-zelfgemaakte-bloemen-

De Limburger: “Scouts en JongNL gaan weer (een beetje) spelen”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200423_00157578/scouts-enjongnl-gaan-weer-een-beetje-spelen/

Omroep Meijerij: “Veghelse scouts gaan op zomerkamp”
https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/om-actueel-veghelsescouts-gaan-op-zomerkamp

AD: “Nieuwe aanpak Scouting Johannes Vianney in Eindhoven:
ikscoutthuis”
https://www.ad.nl/eindhoven/nieuwe-aanpak-scouting-johannesvianney-in-eindhoven-ikscoutthuis~a08450d6/

Speelbeweging.nl: “Scouting, maar dan thuis”
https://www.speelbeweging.nl/scouting-maar-dan-thuis/

Brabants Dagblad: “Nieuwe aanpak Scouting Johannes Vianney in
Eindhoven: #ikscoutthuis”
https://www.bd.nl/eindhoven/nieuwe-aanpak-scouting-johannesvianney-in-eindhoven-ikscoutthuis~a08450d6/
Eindhovens Dagblad: “Nieuwe aanpak Scouting Johannes Vianney
in Eindhoven: #ikscoutthuis”
https://www.ed.nl/eindhoven/nieuwe-aanpak-scouting-johannesvianney-in-eindhoven-ikscoutthuis~a08450d6/

Harlingen Online: “’Pluimduim’ voor waterscouts”
https://harlingenonline.nl/2020/05/11/pluimduim-voor-waterscouts/
RTV Drenthe: “Scouting Emmen houdt Pinksterkamp in eigen
achtertuin”
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160351/Scouting-Emmen-houdtPinksterkamp-in-eigen-achtertuin
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Doetinchems Vizier: “Scouts verzamelen stenen om te
herdenken”
https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/algemeen/972576/
scouts-verzamelen-stenen-om-te-herdenkenLeeuwarder Courant: “Inzameling steentjes voor herdenking
Joure”
https://www.lc.nl/friesland/fryske_marren/Inzamelingsteentjes-voor-herdenking-Joure-25608781.html?harvest_
referrer=https%3A%2F%2Fhorizon.obi4wan.com%2Fwebcare2
Regio 8: “Scouting Doetinchem herdenkt met steentjes”
https://www.regio8.nl/scouting-doetinchem-herdenkt-metsteentjes/nieuws/item/?1158541
023 Magazine: “Scouting organiseert bijzondere actie voor
Dodenherdenking: herdenkingssteentjes Iedereen draagt
een steentje bij aan de herdenking”
https://www.023magazine.nl/maatschappij/politiek/2149scouting-organiseert-bijzondere-actie-voor-dodenherdenkingherdenkingssteentjes-iedereen-draagt-een-steentje-bij-aan-deherdenking
Jouster Courant: “Scouting en Stichting Nationale
Herdenking Joura zamelen herdenkingssteentjes in”
https://joustercourant.nl/artikel/1099997/scouting-en-stichtingnationale-herdenking-joure-zamelen-herdenkingssteentjes-in.
html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fhorizon.obi4wan.
com%2Fwebcare2
Jouregio.nl: “Herdenkingssteentjes”
https://www.jouregio.nl/herdenkingssteentjes/
Nederweert 24: “Draag je steentje bij aan de
Dodenherdenking”
https://www.nederweert24.nl/2020/04/30/draag-je-steentje-bijaan-de-dodenherdenking/
AD: “Scouting Monster gaat herdenkingssteentjes
verzamelen”
https://www.ad.nl/westland/scouting-monster-gaatherdenkingssteentjes-verzamelen~a0bf54eb/

WOS: “Monsterse Scouting verzamelt herdenkingssteentjes
voor Dodenherdenking”
https://www.wos.nl/monsterse-scouting-verzameltherdenkingssteentjes-voor-dodenherdenking/nieuws/
item/?1158633
Westlanders: “Monster samen voor herdenking 4 mei”
https://www.westlanders.nu/agenda/monster-samen-voorherdenking-4-mei-35203/
Heemstede.nl: “Scouting Heemstede organiseert bijzondere
actie met herdenkingssteentjes voor Dodenherdenking”
https://www.heemstede.nl/actueel/scouting-heemstedeorganiseert-bijzondere-actie-met-herdenkingssteentjes-voordodenherdenking
NH Nieuws: “Scouting Heemstede legt fakkel van
herdenkingssteentjes op 4 mei”
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/266393/scouting-heemstedelegt-fakkel-van-herdenkingssteentjes-op-4-mei
Reformatorisch Dagblad: “Scouts plaatsen negen kransen
tijdens Dodenherdenking op de Dam”
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/scouts-plaatsen-negenkransen-tijdens-dodenherdenking-op-de-dam-1.1658199
RTV Horizon: “Scouting organiseert bijzondere actie voor
Dodenherdenking: #herdenkingssteentjes”
https://www.rtvhorizon.nl/?p=63719
Eindhovens Dagblad: “Gekleurde steentjes op Brits ereveld
in Mierlo als eerbetoon aan oorlogsslachtoffers”
https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/gekleurdesteentjes-op-brits-ereveld-in-mierlo-als-eerbetoon-aanoorlogsslachtoffers~a38ae500/
Westervoort Plaza: “Herdenkingssteentjes als alternatief
voor de 4 en 5 mei herdenkingen”
https://www.westervoortplaza.nl/herdenkingssteentjes-alsalternatief-voor-de-4-en-5-mei-herdenkingen/

Westervoort Post: “Een gedenkmozaïek van steentjes”
https://www.westervoortpost.nl/nieuws/algemeen/973063/eengedenkmozaek-van-steentjes-

WOS: “Monsterse Scouting verzamelt herdenkingssteentjes
voor Dodenherdenking”
https://www.wos.nl/monsterse-scouting-verzameltherdenkingssteentjes-voor-dodenherdenking/nieuws/
item/?1158633

De Limburger: “Scouting Nederweert zamelt steentjes in
voor Dodenherdenking”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200429_00158330/scoutsnederweert-zamelen-steentjes-in-voor-dodenherdenking/

Wij Zijn De Stad: “Dodenherdenking 2020: kiezelstenen
beschilderen met de scouts van Middelburg”
https://wijzijndestad.com/verhalen/dodenherdenking-2020kiezelstenen-beschilderen-met-de-scouts-van-middelburg/

Acht.nl: “Wil jij een steentje bijdragen?”
https://acht.nl/wil-jij-een-steentje-bijdragen/

Oranjehelpers.nl: “Scouts creatief actief voor
Dodenherdenking”
https://oranjehelpers.nl/scouts-actief-in-heel-nederland-actiefvoor-dodenherdenking/

Jeugdjournaal: “Scouts Sybe en Kinke leggen kransen bij de
Dodenherdenking”
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2332690-scouts-sybe-en-kinkeleggen-kransen-bij-de-dodenherdenking.html
RTV Drenthe: “Sybe en Kinke uit Meppel op lege Dam
tijdens Nationale Herdenking”
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/159596/Sybe-en-Kinke-uitMeppel-op-lege-Dam-tijdens-Nationale-Herdenking
RTL Nieuws: “Kinke en Sybe leggen als enige scouts een
kans op de Dam”
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/video/video/5110736/kinke-ensybe-leggen-als-enige-scouts-een-krans-op-de-dam
Hoeksch Nieuws: “Scouting de Driestromengroep draagt
steentjes bij aan herdenking 4 mei”
https://www.hoekschnieuws.nl/2020/05/06/scouting-dedriestromengroep-draagt-steentjes-bij-aan-herdenking-4-mei/
Deventer Post: “Scouts leggen herdenkingssteentjes bij
Verzets(laan)monument”
https://www.deventerpost.nl/nieuws/algemeen/974747/scoutsleggen-herdenkingssteentjes-bij-verzets-laan-monument/
Nunspeet Huis aan Huis: “Scouting Nunspeet draagt steentje
bij aan Dodenherdenking”
https://www.nunspeethuisaanhuis.nl/nieuws/algemeen/974708/
scouting-nunspeet-draagt-steentje-bij-aan-dodenherdenking
De Castricummer: “Scouting geeft kleur aan 4 en 5 mei: ‘We
kregen veel hartverwarmende reacties’”
https://www.castricummer.nl/scouting-geeft-kleur-aan-4-en-5mei-we-kregen-veel-hartverwarmende-reacties/
De Drontenaar: “Flevoscouts leggen alsnog bloemen bij
monument: ‘Om de gevallenen te eren’”
https://dedrontenaar.nl/algemeen/flevo-scouts-leggen-alsnogbloemen-bij-monument-om-de-gevallenen-te-eren
Meppeler Courrant: “Schultegroep Diever beschildert stenen
in driekleur”
https://meppelercourant.nl/artikel/1101703/schultegroepdiever-beschildert-stenen-in-driekleur.html?harvest_
referrer=https%3A%2F%2Fhorizon.obi4wan.com%2Fwebcare2
Loo.tv: “Dodenherdenking Schimmen: mozaïeksteentjes
van de scouts”
https://www.loo-tv.nl/content/dodenherdenking-schinnenmoza%C3%AFeksteentjes-van-de-scouts/
Omroep Gelderland: “Scoutinggroepen Doetinchem dragen
steentje bij aan herdenking”
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2448201/
Scoutinggroepen-Doetinchem-dragen-steentje-bij-aan-

herdenking
Telegraaf: “Kransleggers: ‘Waren hier niet voor koning en
koningin’”
https://www.telegraaf.nl/video/1880682614/kransleggers-warenhier-niet-voor-koning-en-koningin
Steenwijker Courant: “Steenwijker scouts staan op creatieve
wijze stil bij hen, die voor ons zijn gevallen”
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1101661/steenwijker-scoutsstaan-op-creatieve-wijze-stil-bij-hen-die-voor-ons-zijn-gevallen.
html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fhorizon.obi4wan.
com%2Fwebcare2
Steenwijker Courant: “Kinke en Sybe uit Meppel legden
bloemen op een lege Dam: ‘Dit was heel bijzonder om mee
te maken’”
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1101665/kinke-en-sybeuit-meppel-legden-bloemen-op-een-lege-dam-dit-was-heelbijzonder-om-mee-te-maken.html
Meppeler Courant: “Kinke en Sybe uit Meppel legden
bloemen op een lege Dam: ‘Dit was heel bijzonder om mee
te maken’”
https://meppelercourant.nl/artikel/1101665/kinke-en-sybeuit-meppel-legden-bloemen-op-een-lege-dam-dit-was-heelbijzonder-om-mee-te-maken.html
Dagblad van het Noorden: “Kinke en Sybe uit Meppel legden
bloemen op een lege Dam: ‘Dit was heel bijzonder om mee
te maken’”
https://www.dvhn.nl/drenthe/Kinke-en-Sybe-uit-Meppel-legdenalle-kransen-op-een-lege-Dam-Dit-was-heel-bijzonder-om-meete-maken-25633690.html
Noord-Hollands Dagblad: “Fakkel van herdenkingssteentjes
in Heemstede”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20200504_95208914/fakkel-van-herdenkingssteentjesin-heemstede?utm_source=www.oozo.nl&utm_
medium=referral&utm_content=/nieuws/heemstede/2298891/
fakkel-van-herdenkingssteentjes-in-heemstede-noordhollandsdagblad/
GO RTV: “Scoutinggroep Doormangroep Terneuzen legt
herdenkingssteentjes bij monument in Terneuzen”
https://www.go-rtv.nl/scouting-groep-doormangroep-terneuzenlegt-herdenkingsteentjes-bij-monument-in-terneuzen/
Asser Courant: “Asser scouts leggen herdenkingssteentjes
bij monument aan de Brink”
https://assercourant.nl/artikel/1101641/asser-scouts-leggenherdenkingssteentjes-bij-monument-aan-de-brink.html

Eindhovens Dagblad: “Bonte steentjes op ereveld in Mierlo
als eerbewijs aan bevrijders”
https://www.ed.nl/geldrop-mierlo-nuenen/bonte-steentjes-opereveld-in-mierlo-als-br-eerbewijs-aan-bevrijders~aa0c37bf/

Groot de Fryske Marren: “Duizenden steentjes symboliseren
75 jaar vrijheid”
https://grootdefryskemarren.nl/nieuws/algemeen/2020/05/03/
fotos-duizenden-steentjes-symboliseren-75-jaar-vrijheid/

Omroep Zeeland: “Scouts leggen de bevrijdingsvlam in
steentjes om toch de oorlogsslachtoffers te herdenken”
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/119715/Scouts-leggende-bevrijdingsvlam-in-steentjes-om-toch-de-oorlogsslachtofferste-herdenken

Gelderlander: “Scouting Duiven draagt letterlijk steentje bij
aan herdenking”
https://www.gelderlander.nl/duiven/scouting-duiven-draagtletterlijk-steentje-bij-aan-herdenking~acba8657/

De Meijerij: “Scouting draagt steentje bij aan
Dodenherdenking”
https://www.demeierijboxtel.nl/nieuws/algemeen/30821/
scouting-draagt-steentje-bij-aan-dodenherdenking-/
De Stentor: “Kinke (15) en Sybe (18) leggen op 4 mei als
enige scouts een kans op de Dam”
https://www.destentor.nl/meppel/kinke-15-en-sybe-18-uitmeppel-leggen-op-4-mei-als-enige-scouts-een-krans-op-dedam~a207c60db/
De Schakel Barendrecht: “Scouts maken hart van steentjes
op 4 mei”
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/51167/
scouts-maken-hart-van-steentjes-op-4-mei/
Regio 8: “Scouting draagt steentjes bij aan herdenking”
https://www.regio8.nl/scouting-draagt-steentje-bij-aanherdenking/nieuws/item/?1158919
Zoetermeers Nieuwsblad: “Zoetermeerse scouts herdenken
thuis”
https://zoetermeersdagblad.nl/Algemeen/zoetermeerse-scoutsherdenken-thuis/
RTV Dordrecht: “Dordtse scouts maken
herdenkingssteentjes voor Dodenherdenking”
https://www.rtvdordrecht.nl/dordtse-scouts-makenherdenkingssteentjes-voor-dodenherdenking/nieuws/
item/?1158933
Haren de Krant: “Scouting Look Wide Haren herdenkt de
gevallenen voor vrijheid in filmpje”
https://www.harendekrant.nl/nieuws/scouting-look-wide-harenherdenkt-de-gevallenen-voor-vrijheid-in-filmpje/
AD.nl: “Scouting Doetinchem draagt letterlijk steentje bij
aan herdenking”
https://www.ad.nl/doetinchem/scouting-doetinchem-draagtletterlijk-steentje-bij-aan-herdenking~a5de8d98/

AD: “Kinke (15) en Sybe (18) uit Meppel leggen op 4 mei als
enige scouts een krans op de Dam”
https://www.ad.nl/drenthe/kinke-15-en-sybe-18-uit-meppelleggen-op-4-mei-als-enige-scouts-een-krans-op-dedam~a207c60db/
Loo TV: “Steentjes voor Dodenherdenking in Schinnen”
https://www.loo-tv.nl/content/steentjes-voor-dodenherdenkingschinnen/
Dagblad van het Noorden: “Kinke (15) en Sybe (18) uit
Meppel leggen op 4 mei als enige scouts een krans op de
Dam”
https://www.dvhn.nl/drenthe/Kinke-15-en-Sybe-18-uitMeppel-leggen-op-4-mei-als-enige-scouts-een-krans-op-DeDam-25620884.html
RTV Meppel: “De herdenkingssteentjes van Scouting”
https://www.rtvmeppel.nl/de-herdenkingssteentjes-van-scouting/
Middelburgse en Veerse Bode: “Scouts maken
herdenkingssteentjes voor Dodenherdenking”
https://www.internetbode.nl/regio/middelburg/actueel/313804/
scouts-maken-herdenkingssteentjes-voor-dodenherdenking/
RTV Meppel: 75 jaar vrijheid: “Scouting in de oorlog”
https://www.rtvmeppel.nl/75-jaar-vrijheid-scouting-in-de-oorlog/
Winsum Nieuws: “Scouting Winsum staat stil bij Nationale
Dodenherdenking”
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20200506/scouting-winsumstaat-stil-bij-nationale-dodenherdenking/
Omroep HW: “Scouting draagt steentje bij aan herdenking
4 mei”
https://www.omroephw.nl/2020/05/scouting-draagt-steentje-bijaan-herdenking-4-mei/
Zenderstreeknieuws: “Scouting Montfoort legde
herdenkingssteentjes”
https://noord.zenderstreeknieuws.nl/nieuws/algemeen/976467/
scouting-montfoort-legde-herdenkingssteentjes-
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Prinsenbeek Nieuws: “Scouting kan draaien, maar
wacht op richtlijnen gemeente”
https://www.prinsenbeeknieuws.nl/nieuws/scouting-kandraaien-maar-wacht-op-richtlijnen-gemeente/#.XqqfKgzaUk
De Limburger: “Heerlense Scoutingclubs mogen
activiteiten weer hervatten in coronatijden”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200429_00158277/
heerlense-scoutingclubs-mogen-activiteiten-weerhervatten-in-coronatijden/
Assen Stad: “Scouting Johannes Post start hun
opkomsten weer op”
https://www.assenstad.nl/assen/7817-scouting-johannespost-start-hun-opkomsten-weer-op
Prinsenbeek Nieuws: “Scouting kan van start”
https://www.prinsenbeeknieuws.nl/nl/nieuws/scoutingkan-van-start/#.Xqqgc6gzaUl
Jeugdjournaal: “Blije scouts, want Scouting begint
weer”
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=9kohsk1D5f4&app=desktop
https://nos.nl/video/2332557-ik-ben-allang-blij-dat-weweer-naar-scouting-mogen.html
Radio 1 over opstarten opkomsten
(zie bestand)
Het Krantje Online: “Opkomsten Scouting SMHG weer
veilig van start gegaan”
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/103478/
opkomsten-scouting-smhg-weer-veilig-van-start-gegaanArenalokaal: “Scouting Langenboom/Zeeland weer
van start”
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-vancuijk/langenboom/scouting-langenboom-zeeland-weervan-start
Midvliet: “Voorburgse Scoutinggroep pakt draad weer
op”
https://midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendamvoorburg/13384-voorburgse-scoutinggroep-pakt-draadweer-op/

Gouwe IJsselnieuws: “Waterscouting de IJssel hervat
activiteiten”
https://gouweijsselnieuws.nl/2020/05/02/waterscoutingde-ijssel-hervat-activiteiten/
AD.nl: “Kolff staat Scouting voor kinderen toch toe”
https://www.ad.nl/dordrecht/kolff-staat-scouting-voorkinderen-toch-toe
Papendrecht.net: “Scouting Papendrecht opent
deuren voor kinderen”
https://www.papendrecht.net/nieuws/2020-05-07-13867scouting-papendrecht-opent-deuren-voor-kinderen-.html
Puur Papendrecht: “Scouting gaat weer beginnen!”
https://puurpapendrecht.nl/uitgelicht/scouting-gaat-weerbeginnen/
Omroep Centraal: “Scouting Gemert voorzichtig van
start”
https://www.omroepcentraal.nl/scouting-gemertvoorzichtig-van-start/
AD: “Met de rem erop van start: ‘Maar het voelt toch
weer als Scouting’”
https://www.ad.nl/breda/met-de-rem-erop-van-start-maarhet-voelt-toch-weer-als-scouting~ab5de682/
BN de Stem: “Met de rem erop van start: ‘Maar het
voelt toch weer als Scouting’”
https://www.bndestem.nl/breda/met-de-rem-erop-vanstart-maar-het-voelt-toch-weer-als-scouting~ab5de682/
Brabants Dagblad: “Met de rem erop van start: ‘Maar
het voelt toch weer als Scouting’”
https://www.bd.nl/breda/met-de-rem-erop-van-start-maarhet-voelt-toch-weer-als-scouting~ab5de682/
BO: “Scouting Boerhaavegroep pakt draad weer op”
https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/05/scoutingboerhaavegroep-pakt-draad-weer-op/
Het Kontakt: “Scouting Papendrecht is weer
begonnen”
https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/227173/scoutingpapendrecht-is-weer-begonnen-/

Groot Vlaardingen: “Scouting mag weer opkomsten
draaien”
https://www.grootvlaardingen.nl/nieuws/
algemeen/975603/scouting-mag-weer-opkomstendraaien
De Schakel Barendrecht: “Zeeverkennersgroep
Brandaen blijft actief”
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/
algemeen/51228/zeeverkennersgroep-brandaen-blijftactief/
Vlaardingen24: “Scouting Wesselgroep weer gestart”
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/sport/scoutingwesselgroep-weer-gestart/28483/
Vlaardingen24: “De paden op, de kano in”
https://www.oozo.nl/nieuws/vlaardingen/2310548/depaden-op-de-kano-in-vlaardingen24/
AD: “Eenzame moeders in Lochem opgefleurd met
bloemen en muziek”
https://www.ad.nl/zutphen/eenzame-moeders-in-lochemopgefleurd-met-bloemen-en-muziek~a1e9536e/
RTV Oost: “Dertig moeders in Heine verrast met
ontbijtje: ‘Dit is zo lief!’”
https://w.rtvoost.nl/nieuws/330335/Dertig-moeders-inHeino-verrast-met-ontbijtje-Dit-is-zo-lief
Accent FM: “Scouting Oldenzaal weer opgestart”
https://www.accentfm.nl/nieuws/60989/0/scoutingoldenzaal-weer-opgestart-.html
Apeldoorns Stadsblad: “Scouting start haar activiteiten
weer op”
https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/
algemeen/975816/scouting-start-haar-activiteiten-weerop
Teylingen Nieuws: “Scouting Boerhaavegroep
Voorhout start weer op”
https://teylingen.nieuws.nl/nieuws/15277/scoutingboerhaavegroep-voorhout-start-weer-op/
Contact: “Scouts genieten van de eerste opkomst”
https://www.contactzuid.nl/nieuws/algemeen/310501/
scouts-genieten-van-de-eerste-opkomst-

VAR Nieuws: “Scouts Maarssen weer actief buiten”
https://www.varnws.nl/regio/stichtsevecht/
lezersnieuws/17049/scouts-weer-actief-buiten
RTV Stichtse Vecht: “Scouts buiten actief”
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/150602913/scouts-buitenactief
Dagblad 070: “Scouting Sint Jorisgroep 5 start
activiteiten op”
https://dagblad070.nl/algemeen/scouting-sint-jorisgroep5-start-activiteiten-op
RTV Apeldoorn: “Scoutinggroepen starten hun
activiteiten weer op”
https://www.rtv-apeldoorn.nl/nieuws/scoutinggropenstarten-hun-activiteiten-weer-op?utm_source=twitter.
com&utm_medium=referral&utm_campaign=nieuws
Eindhovens Dagblad: “Scouts in Heeze en Jeugdclubs
Budel kunnen zich weer uitleven: ‘Koken mag nog
niet, houthakken wel’”
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/scouts-inheeze-en-jeugdclubs-budel-kunnen-zich-weer-uitlevenkoken-mag-nog-niet-houthakken-wel~afecb834/
Noordhollands Dagblad: “Opkomsten bij Scouting
Elfregi Helen Keller Heemskerk weer van start:
‘Knopen leggen en kampvuur maken gaat zo moeilijk
online’”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20200517_54897399/opkomsten-bij-scoutingelfregi-helen-keller-in-heemskerk-weer-van-startknopen-leggen-en-kampvuur-maken-gaat-zomoeilijk-online/?utm_source=horizon.obi4wan.
com&utm_medium=referral&utm_content=/webcare2
De Band: “Scouting Saksenheerd verwelkomt
jeugdleden weer”
https://www.de-band.nl/nieuws/algemeen/311574/
scouting-saksenheerd-verwelkomt-jeugdleden-weerIn Teylingen: “Scouting Boerhaavegroep weer gestart”
https://www.inteylingen.nl/nieuws/scoutingboerhaavegroep-weer-gestart.html
Steenwijker Courant: “Primeur voor explorers”
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1102657/primeurvoor-explorers.html

Puur Papendrecht: “Eerste Scoutingopkomsten waren
een succes!”
https://puurpapendrecht.nl/uitgelicht/eerstescoutingopkomsten-waren-een-succes/
Delft op zondag: “Scouting Willem de Zwijger weer
van start”
https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/92351/
scouting-willem-de-zwijger-weer-van-start-/
In Teylingen: “Scouting Scojesa opent deuren voor
alle kinderen”
https://www.inteylingen.nl/nieuws/scouting-scojesa-opentdeuren-voor-alle-kinderen.html
Nieuwe Stadsblad: “We willen als Scoutinggroep onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen”
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/
algemeen/984259/-we-willen-als-scoutinggroep-onzemaatschappelijke-verantwoordeli
Doetinchems Vizier: “Gratis meedoen bij Scouting
Hamaland”
https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/
algemeen/983617/gratis-meedoen-bij-scoutinghamaland/
Welkom in Zuidhorn: “Welpen weer in de weer met
marshmallows”
https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueelzuidhorn/welpen-weer-in-de-weer-met-marshmellows
IJssel en Lekstreek: “Scoutingvereniging geeft
kinderen in Capelle een extraatje via Voedselbank”
https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/
algemeen/982194/scoutingvereniging-geeft-kinderen-incapelle-een-extraatje-via-vo/
Groot Waterland: “Scoutinggroep Waterland weer voor
het eerst bij elkaar”
https://www.groot-waterland.nl/2020/05/26/scoutinggroepwaterland-weer-voor-het-eerst-bij-elkaar-video/
Het Kontakt: “Na tien weken weer opkomst Scouting
Hagemans”
https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/227628/na-tienweken-weer-opkomst-scouting-hagemans

Noordhollands Dagblad: “Mick wil lid blijven van
Scoutingclub de IJmondtrekkers uit IJmuiden: ‘Al
mijn vrienden zitten hier’”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20200525_9890438/mick-wil-lid-blijven-vanscoutingclub-de-ijmondtrekkers-uit-ijmuiden-al-mijnvrienden-zitten-hier/?utm_source=horizon.obi4wan.
com&utm_medium=referral&utm_content=/webcare2
Briels Nieuwsland: “Welpen genieten bij eerste
opkomst op het fort”
https://www.brielsnieuwsland.nl/nieuws/
algemeen/112083/welpen-genieten-bij-eerste-opkomstop-het-fort
Schie Online: “Scouting Tono-groep open voor nietleden”
https://schie.nu/nieuws/7200/scouting-tono-groep-openvoor-niet-leden/
RTV Stichtse Vecht: “Waterscouts trekken er weer op
uit”
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/150717419/waterscoutstrekken-er-weer-op-uit
AD: “Scouting Tono-groep start haar activiteiten weer
op: alle Schiedamse kinderen zijn welkom”
https://www.ad.nl/waterweg/scouting-tono-groep-starthaar-activiteiten-weer-op-alle-schiedamse-kinderen-zijnwelkom~a2381b00/
Groentje: “Scouting Katimavik verbindt Scouting
wereldwijd”
https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/
maatschappelijk/342342/scouting-katimavik-verbindtscouting-wereldwijd-703742
Enkhuizen actueel: “Scoutinggroep Mercury
Enkhuizen gaat weer van start”
https://www.enkhuizenactueel.nl/scoutinggroep-mercuryenkhuizen-gaat-weer-van-start/
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Reformatorisch Dagblad: “Jeugdorganisaties vragen wat wel en
wat niet mag op zomerkamp”
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/jeugdorganisaties-vragenwat-wel-en-wat-niet-mag-op-zomerkamp-1.1660692
De Limburger: “Jeugdorganisaties vragen wat wel en wat niet
mag op zomerkamp”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200508_00159512/
jeugdorganisaties-vragen-wat-wel-en-wat-niet-mag-op-zomerkamp/
Omroep West: “Onduidelijkheid over zomerkampen en
woninghuren toch omhoog”
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4037708/CoronavirusOnduidelijkheid-over-zomerkampen-en-woninghuren-toch-omhoog
Liveblog Hart van Nederland
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/coronavirus-laatstenieuws-08-05-2020/
Jeugdjournaal: “Zorgen over zomerkamp, kan het wel
doorgaan?”
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2333785-zorgen-over-zomerkampkan-dat-wel-doorgaan.html
Hart van Nederland: “Komende maanden op zomerkamp of
niet? Organisaties zijn onduidelijkheid zat”
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/duidelijkheidzomerkamp/
RTL Nieuws: Item over zomerkampen
https://www.rtlnieuws.nl/video/uitzendingen/video/5125236/
rtl-nieuws-1930-uur?fbclid=IwAR067Z1_cuudYwNGEwnzP_
kbFrUA0x_dOvT6uuVVAX0cKmsYHxDQCnsAMnI (vanaf 5.29)
RTV Kontakt: “Onduidelijkheid zomerkampen Scouting”
https://rtvkontakt.nl/onduidelijkheid-zomerkampen-scouting/
Eindhovens Dagblad: “Zomerkampen? De scouting in de regio
twijfelt, maar blijft creatief”
https://www.ed.nl/helmond/een-zomerkamp-de-scouting-in-deregio-twijfelt-maar-blijft-creatief~a35568d7/?referrer=https://horizon.
obi4wan.com/webcare2
Jeugdjournaal: “Veel zomerkampen gaan waarschijnlijk door”
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2336780-veel-zomerkampen-gaanwaarschijnlijk-door.html
NOS: “Zomerkampen gaan door in aangepaste vorm”
https://nos.nl/liveblog/2336661-grens-oostenrijk-italie-gaat-weeropen-zomerkampen-gaan-door-in-aangepaste-vorm.html
RTL Nieuws: “Honderdduizenden kinderen en jongeren kunnen
op zomerkamp”
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5148276/liveblogcoronavirus-vakantie-covid-onderwijs-rivm-intensive-care
Lokale Omroep Zeewolde: “Zomerkampen gaan door!”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
regionieuws-uit-flevoland/de-zomerkampen-gaan-door

Pretwerk: “Dankzij goedgekeurd veiligheidsprotocol kunnen
veel kinder-zomerkampen doorgaan”
https://pretwerk.nl/actueel/vakanties/dankzij-goedgekeurdveiligheidsprotocol-kunnen-veel-kinder-zomerkampendoorgaan/66404\
Telegraaf: “Zomerkamp met coronaregels: deelnemers blijven
in kampbubbel”
https://www.telegraaf.nl/nieuws/473785872/zomerkamp-metcoronaregels-deelnemers-blijven-in-kampbubbel
Reformatorisch Dagblad: “Zomerkamp met coronaregels:
deelnemers blijven in kampbubbel”
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/zomerkamp-metcoronaregels-deelnemers-blijven-in-kampbubbel-1.1670178
Ridderkerks Dagblad: “Kinderen kunnen veilig op zomerkamp”
https://ridderkerksdagblad.nl/Algemeen/kinderen-kunnen-veilig-opzomerkamp/
Voorburgs Dagblad: “Kinderen kunnen veilig op zomerkamp”
https://voorburgsdagblad.nl/Algemeen/kinderen-kunnen-veilig-opzomerkamp/
Zoetermeers Dagblad: “Kinderen kunnen veilig op zomerkamp”
https://zoetermeersdagblad.nl/Algemeen/kinderen-kunnen-veilig-opzomerkamp/
Barendrechts Dagblad: “Kinderen kunnen veilig op zomerkamp”
https://barendrechtsdagblad.nl/Algemeen/kinderen-kunnen-veiligop-zomerkamp/
Rijswijks Dagblad: “Kinderen kunnen veilig op zomerkamp”
https://rijswijksdagblad.nl/Algemeen/kinderen-kunnen-veilig-opzomerkamp/
Dagblad 010: “Kinderen kunnen veilig op zomerkamp”
https://dagblad010.nl/Algemeen/kinderen-kunnen-veilig-opzomerkamp/
Dagblad 070: “Kinderen kunnen veilig op zomerkamp”
https://dagblad070.nl/Algemeen/kinderen-kunnen-veilig-opzomerkamp/
Gouds Dagblad: “Kinderen kunnen veilig op zomerkamp”
https://goudsdagblad.nl/Algemeen/kinderen-kunnen-veilig-opzomerkamp/
Headlines: “Protocol jeugdorganisaties biedt ruimte voor
zomerkampen YMCA en Scouting”
http://www.headlines.nl/17740843/Protocol-jeugdorganisaties-biedtruimte-voor-zomerkampen-YMCA-en-scouting/
Den Haag FM: “Protocol jeugdorganisaties biedt ruimte voor
zomerkampen YMCA en Scouting”
https://denhaagfm.nl/2020/06/10/protocol-jeugdorganisaties-biedtruimte-voor-zomerkampen-ymca-en-scouting/
Item op NOSjournaal radio en in het late nieuws RTL nieuws.
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RTL Nieuws: “Wapenbezit aangepakt: verkoopverbod
van alle messen aan minderjarigen”
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/
artikel/5196290/verbod-op-messen-jongeren-de-maaken-strengre

RegioTV Tiel: “Scouting bezorgd over messenverbod:
‘Hier is het meer dan een wapen’”
https://www.regiotvtiel.nl/nieuws/2479267-scoutingbezorgd-over-messenverbod-hier-is-het-meer-dan-eenwapen/

Joop.nl: “Kabinet wil verkoopverbod van messen aan
jongeren”
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/kabinet-wil-verkoopverbodvan-messen-aan-jongeren

NH Nieuws: “Scouting vreest gevolgen
messenverbod: ‘Kan je net zo goed Scouting
opheffen’”
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/276089/scouting-vreestgevolgen-messenverbod-kan-je-net-zo-goed-scoutingopheffen/

NOS: “Kabinet wil messenverbod voor
minderjarigen”
https://nos.nl/artikel/2356171-kabinet-wil-messenverbodvoor-minderjarigen.html
Statement Scouting:
NOS: “Kabinet wil messenverbod voor
minderjarigen”
https://nos.nl/artikel/2356171-kabinet-wil-messenverbodvoor-minderjarigen.html
Reformatorisch Dagblad: “Scouting wil met kabinet in
gesprek over gebruik zakmes”
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/scouting-wil-metkabinet-in-gesprek-over-gebruik-zakmes-1.1712922
RTL Nieuws: “Scouting wil zakmes houden:
‘Verantwoord mee leren omgaan’”
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/
artikel/5196415/scouting-zakmes-messenverbod
Radar: “Verbod op verkoop messen aan
minderjarigen”
https://radar.avrotros.nl/nieuws/item/verbod-op-verkoopmessen-aan-minderjarigen/

Omroep Gelderland: “Scouting bezorgd over
messenverbod: ‘Hier is het meer dan een wapen’”
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2479267/
Scouting-bezorgd-over-messenverbod-Hier-is-het-meerdan-een-wapen
Jeugdjournaal: “Scouts balen van messenverbod: ‘Het
is oneerlijk’”
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2356549-scouts-balen-vanmessenverbod-het-is-oneerlijk.html
020 Amstelveen: “Scouting vreest gevolgen
messenverbod: ‘Kan je net zo goed Scouting
opheffen’”
https://020amstelveen.nl/scouting-vreest-gevolgenmessenverbod-kan-je-net-zo-goed-scouting-opheffen/
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Jeugdjournaal: “Wil je op Scouting? Eerst op de
wachtlijst”
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2353637-wil-je-op-scoutingeerst-op-de-wachtlijst.html

Zoetermeers Dagblad: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen
door tekort aan vrijwilligers”
https://zoetermeersdagblad.nl/Landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/

RTV Utrecht: “Wachtlijst bij 40% van de
Scoutinggroepen”
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2106920/wachtlijst-bijveertig-procent-van-de-scoutinggroepen.html

Voorburgs Dagblad: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen door
tekort aan vrijwilligers”
https://voorburgsdagblad.nl/landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/

De Limburger: “Wachtlijst bij Scouting door tekort aan
vrijwilligers”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201024_92348379

Rijswijks Dagblad: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen door
tekort aan vrijwilligers”
https://rijswijksdagblad.nl/Landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/

Pretwerk: “Duizenden kinderen op de wachtlijst voor een
Scoutinggroep”
https://pretwerk.nl/news/10467/duizenden-kinderen-op-dewachtlijst-voor-een-scoutinggroep
Igo: “Bijna de helft van alle Scoutinggroepen kampt met
wachtlijst”
https://igo.nl/nieuws/algemeen/artikel/28131/Bijna-de-helftvan-alle-Scoutinggroepen-kampt-met-wachtlijst
De Gelderlander: “Scoutinggroepen lopen vol, ook in
Rivierenland”
https://www.gelderlander.nl/tiel/scoutinggroepen-lopen-volook-in-rivierenland~af2b8a2a/?referrer=https%3A%2F%2Fh
orizon.obi4wan.com%2F

Capels Dagblad: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen door
tekort aan vrijwilligers”
https://capelsdagblad.nl/Landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/
Dagblad 010: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen door tekort
aan vrijwilligers”
https://dagblad010.nl/Landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/
Ridderkerks Dagblad: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen
door tekort aan vrijwilligers”
https://ridderkerksdagblad.nl/Landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/

RTV Drenthe: “Wachtlijsten bij Scoutinggroepen door
gebrek aan vrijwilligers”
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/164524/Wachtlijsten-bijscoutinggroepen-door-gebrek-aan-vrijwilligers

Gouds Dagblad: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen door
tekort aan vrijwilligers”
https://goudsdagblad.nl/Landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/

RTV Nunspeet: “Wachtlijsten bij Scoutingverenigingen:
in Nunspeet is plek”
https://rtvnunspeet.nl/lokaal-nieuws/wachtlijsten-bijscoutingverenigingen-in-nunspeet-is-plek/

Dagblad 070: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen door tekort
aan vrijwilligers”
https://dagblad070.nl/Landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/

De Limburger: “Wachtlijst bij Scouting door tekort aan
vrijwilligers”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20201024_92348379

Reformatorisch Dagblad: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen
door tekort aan vrijwilligers”
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers-1.1707023

Albrandswaards Dagblad: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen
door tekort aan vrijwilligers”
https://albrandswaardsdagblad.nl/Landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/
Barendrechts Dagblad: “Wachtlijst bij Scoutinggroepen
door tekort aan vrijwilligers”
https://barendrechtsdagblad.nl/Landelijk/wachtlijst-bijscoutinggroepen-door-tekort-aan-vrijwilligers/

EdeStad: “Scouting zoekt hulp: ‘Mensen willen niet
iedere zaterdag verplicht op pad’”
https://www.edestad.nl/premium/lokaal/
maatschappelijk/371915/scouting-zoekt-hulp-mensen-willenniet-iedere-zaterdag-verplich

