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Voorafgaand Roverway 2018
• Den Haag FM: ‘4.500 Scoutingleden verzamelen op Zuiderstrand’
• Radio Soest: interview met pathleader Marieke
• Omroep Flevoland: ‘Duizenden scouts verzamelen zich op Scoutinglandgoed’

Opening Roverway 2018 Den Haag
• Telegraaf: ‘Scouts slapen op het strand’
• Nederlands Dagblad: ‘Duizenden scouts naar Nederland’
• AD: ‘4.500 scouts slapen in tentje op het strand’
• Omroep West: ‘Strand Duindorp omgetoverd tot enorm internationaal tentenkamp’
• Omroep West: ‘Duizenden scouts verzamelen in Den Haag voor Roverway’
• De Scheveningsche Courant: ‘Roverway 2018 op Scheveningse strand officieel geopend’
• Telegraaf: ‘4.500 scouts in Scheveningen: ‘Het is hier best fris’’
• NPO radio 5: ‘Duizenden scouters bij Roverway, maar wat gaan ze doen?’
• Panorama: ‘Duizenden scouts op pad in Nederland’
• De Scheveninger: ‘Duizenden scouts overnachten op het strand’
• The Hague Online: ‘Roverway 2018 bringing international scouting scene to The Hague’
• Dagblad 070: ‘4.500 scouts slapen op strand Scheveningen’
• EU: ‘Speech at opening Roverway 2018 in The Hague’
• WOSM: ‘Opening speech of Frans Timmermans inspires thousands of scouts at Roverway’
• Radio 1 bezoekt Roverway
• NOS: ‘Duizenden scouts uit hele wereld trekken door Nederland’
• NOS journaal over Roverway 2018 in Nederland
• Volkskrant: ‘Hittegolf treft Scoutingtraditie’ 

Beach clean-up
• BNR: ‘Timmermans raapt plastic op op het strand’
• EU in NL: ‘Zoveel troep verzameld bij korte opruimactie in Scheveningen: Hoe wil de EU #plastic vervuiling 

structureel aanpakken?’
• EU in NL: ‘Nu live op @bnr @timmermans_eu: van EU #plasticstrategy tot beach cleanup in Scheveningen 

met @scouting_nl @plasticsoupsurf’



Paths Roverway 2018
• Harlinger Courant: ‘Scouts op expeditie in Harlingen tijdens Roverway 2018’
• Gooi- en Eemlander: ‘Scouts op ontdekkingsreis in Soest’
• RTV Maastricht: ‘Internationaal Scoutingevenement Roverway komt naar Maastricht’
• Apeldoorns Stadsblad: ‘Scouts zes dagen op expeditie in omgeving Apeldoorn tijdens Roverway 2018’
• Gazet Bergen op Zoom: ‘Scouts gaan op expeditie in omgeving Bergen op Zoom’
• Coevorden huis aan huis: ‘Scouts gaan op expeditie in omgeving Coevorden tijdens Roverway 2018’
• Radiostad Montfoort: ‘Scouts op pad in omgeving Woerden’
• Omroep Venray: ‘Scouts zes dagen op expeditie in omgeving Venray tijdens Roverway 2018’
• RTVeen: ‘Scouts zes dagen op expeditie in omgeving Sellingen’ 
• Peel en Maas Venray: ‘Roverway 2018 in Venray’
• RTV Apeldoorn: radio-interview met path
• PZC: ‘Scouts hooien natte duinvallei schoon’
• RTV Utrecht: ‘Zomertour gaat het koele bos in: scouts kamperen in Austerlitz’
• AD: ‘55 internationale scouts in Woerden’
• Internetbode: ‘Internationale scouts ontdekken de Bergse binnenstad’
• Nieuws.nl: ‘Duizenden scouts op pad in Nederland’
• Omroep Zuidplas: ‘Omroep Zuidplas aanwezig bij Roverway 2018’
• De Limburger: ‘Roverway 2018: scouts van over de hele wereld bezoeken Gouvernement’
• De Stentor: ‘Ook zonder kampvuur vermaken scouts uit alle windstreken zich opperbest in Ommen’
• De Stentor: ‘Scouts klussen voor de gemeenschap’
• Brabants Dagblad: ‘De Roverway is het belangrijkste evenement voor de Scouting’
• Werkendam.net: ‘Buitenlandse scouts kamperen in de Biesbosch’
• Volkskrant: ‘Scouting: de veilige enclave in een cynische wereld’
• Soest Nu: ‘Stoere scout’
• RTV Utrecht: ‘Scouts abseilen van Oude Kerk Soest’
• PZC: ‘Buitenlandse scouts proeven Zeeuwse cultuur’
• RTV Utrecht: ‘Abseilen van kerk’
• Midvliet: ‘Hubertus Brandaan gaat zwerfafval opruimen’
• Vliet Nieuws: ‘Kanotocht tegen zwerfvuil’
• Drimble: ‘Hubertus Bandaan gaat zwerfvuil opruimen’
• Jambooty.be: ‘Scouts in Voorburg’ 
• Rijnmond: ‘Scouts verzamelen in Nieuwerkerk en Capelle’
• Indebuurt Deventer: ‘Zie jij ook allemaal scouts in Deventer?’ 
• Indebuurt Dordrecht: ‘Zie jij ook allemaal scouts in Dordrecht?’
• Indebuurt Breda: ‘Scouts in Breda’
• Midvliet FM: ‘Scouts in Voorburg’

Zeewolde
• Omroep Flevoland: ‘Zeewolde voor eerste keer gastheer Roverway’
• Blik op Zeewolde: ‘Scouts all over the place’
• Lokale Omroep Zeewolde: ‘Grootse opening Roverway 2018 op Scoutinglandgoed Zeewolde’
• Nederlands Dagblad: ‘Niet elke scout kan fietsen’
• Flevopost: ‘Grootse opening Roverway 2018 op Scoutinglandgoed Zeewolde’
• De Stentor: ‘4.500 scouts uit 20 landen komen dit weekend naar Zeewolde’
• Harderwijker Courant: ‘Roverscouts overspoelen Zeewolde’
• Lokale Omroep Zeewolde: ‘Opening Roverway 2018’
• Lokale Omroep Zeewolde: ‘Scouts in Zeewolde’
• Lokale Omroep Zeewolde: ‘Roverway 2018 Scoutinglandgoed Zeewolde’
• De Stentor: ‘Colin is bij Roverway de regelneef in de keuken’ 
• Omroep Flevoland: ‘Internationaal Scoutingevenement een groot succes’
• De Stentor: ‘Zeewolde deze week het epicentrum voor Scouting’
• De Stentor: ‘Scouts zorgen voor een gezellige chaos in centrum Zeewolde’
• Zeewolde Actueel: ‘Roverway 2018: ‘Main camp’ geopend’
• Scouts.org: ‘Scouts leave their mark with music at Roverway 2018 in the Netherlands’
• Martijn Aslander in eigen nieuwsbrief over Roverway 2018
• WOSM: ‘Scouts leave their mark with music at Roverway 2018 in the Netherlands’
• WOSM: ‘International Scouting events inspire young people across the world to carry on Scouting’



Opening Nawaka 2018
• Omroep Flevoland: ‘Duizenden waterscouts komen aan op Scoutinglandgoed’
• Omroep Flevoland: ‘Nationaal waterkamp scouts officieel van start’
• Omroep Flevoland: ‘Duizenden scouts bijeen voor aftrap nationaal waterkamp’
• Blik op Zeewolde: ‘Aanloophaven was nooit zo druk: Nawaka opent op Raadhuisplein’
• Lokale Omroep Zeewolde: ‘4200 scouts verzamelen op Raadhuisplein voor opening Nawaka 2018’
• NRIT Media Vrijetijdsplatform: ‘4200 scouts bij Nawaka 2018’
• Harderwijker Courant: ‘Een vloed van scouts’
• Omroep Flevoland: ‘Zingen bij de scouts’
• Zeewolde Actueel: ‘Feestelijke opening Nawaka 2018 in centrum Zeewolde’
• Zeewolde Actueel: ‘Feestelijke opening Nawaka 2018’
• Flevopost: ‘Nationaal waterkamp feestelijk geopend in Zeewolde’
• Lokale Omroep Zeewolde: ‘Feestelijke opening Nawaka 2018 in centrum Zeewolde’

Onderscheiding Arnold Joosten
• Lokale Omroep Zeewolde: ‘Koninklijke onderscheiding voor de heer A.T.D. Joosten’
• Blik op Zeewolde: ‘Koninklijke onderscheiding voor scout Arnold Joosten’
• Zeewolde Actueel: ‘Scoutingvrijwilliger Arnold Joosten koninklijk onderscheiden’ 

Gondelvaart
• De Stentor: ‘Waterscouts bieden Zeewolde gondelvaart’
• Blik op Zeewolde: ‘Gondelvaart met vierduizend scouts in aanloophaven’
• Zeewolde Actueel: ‘Gondelvaart met vierduizend scouts in voorhaven Zeewolde’
• Omroep Flevoland: ‘Verlichte gondelvaart als bedankje’
• Harderwijker Courant: ‘Duizenden lichtjes over het water’
• Harderwijker Courant: ‘Gondelvaart met scouts in voorhaven Zeewolde’
• De Stentor: ‘Waterscouts veroveren Zeewolde’ 

Bezoekersdag
• Zeewolde Actueel: ‘Nawaka opent deuren voor Zeewoldenaren’
• Harderwijker Courant: ‘‘Burendag’ bij Nawaka’

Na afloop
• Nauticlink: ‘Met 4000 jonge deelnemers is het Scouting waterkamp Nawaka 2018 in Zeewolde succesvol 

verlopen’
• Omroep Flevoland: ‘Scoutingevenementen ook voor ondernemers succesvol’
• Lokale Omroep Zeewolde: ‘Nawaka 2018 een groot succes’
• Zeewolde Actueel: ‘Nawaka 2018 een groot succes’



Nawaka algemeen
• EditieNL: ‘Verkoopt een scout alleen maar koekjes? Nina krijgt een lesje waterscouten’
• Jeugdjournaal: ‘1 op de 8 kinderen heeft heimwee op vakantie’
• Nederlands Dagblad: ‘Eigen dorp voor 4200 waterscouts’
• Harderwijker Courant: ‘Komst Scouting zorgt voor feestjes’
• AB Magazine: ‘Nawaka trekt ruim 4000 scouts naar Zeewolde’
• Leidsch Dagblad: ‘Ook scouts houden van prettig zitcomfort’
• RTV Utrecht: ‘Radio-interview met Marijke Bokdam’
• Zeewolde Actueel: Nawaka: ‘Groot feest voor scouts én Zeewolde’

Scoutinggroepen vragen aandacht voor Nawaka
• Altena regionieuws: ‘Scouting Hank gaat ook ondersteboven’
• Zaanstad nieuws: ‘Scouting Elfregi Zaanstreek met 33 leden naar Nawaka Zeewolde’
• Nieuwsblad de Kennemer: ‘Mees Toxopeus zeeverkenners bij Nawaka’
• Nieuwsblad de Zaankanter: ‘33 Zaanse scouts naar nationaal waterkamp Zeewolde’
• Nissewaard Actueel: ‘Jongeneel Transport helpt Scouting Bernisse naar Nawaka’
• Briels Nieuwsblad: ‘Scouting Bas ’t Hart onderweg naar Nawaka’
• AD Gouda: ‘Scouts zoeken sponsoren om naar zomerkamp te kunnen’
• Nissewaard: ‘Scouting Bernisse naar Nawaka’
• Eemskrant: ‘Waterscouts Delfzijl nemen deel aan groot nationaal waterscouting kamp’
• Eemsbode: ‘Scouts Delfzijl drie dagen onderweg naar zomerkamp’
• Brabants Dagblad: ‘Scouting Hank naar Nawaka’
• Midvliet: ‘Scouting Satoko Kitahara naar Nawaka’
• De Orkaan: ‘Scouting Elfregi wint gloednieuwe lelievlet’
• Zaanstad nieuws: ‘Scoutingcentrum de Stierop sleept nieuwe zeilboot in de wacht’
• De Toren: ‘Zeeverkenners terug van Nawaka’
• RODI: ‘Scoutingcentrum De Stierop wint zeilboot’
• Gouda FM: ‘Scouts Kastanujo zoeken sponsoren voor vervoer naar Scoutingkamp’
• Dagblad van het Noorden: ‘Waterscouts Delfzijl tien dagen op kamp’
• De Gouda: ‘Scouts Kastanujo zoeken sponsoren voor vervoer naar Scoutingkamp’


