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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-

