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Juli / augustus
• Aandacht voor scouts die naar World Scout Jamboree gaan:

• Nieuwsbode Heyvelrug: "Nederlandse scouts vertrekken 
vanuit Amersfoort naar World Scout Jamboree"

• Oozo: "Nederlandse scouts vertrekken vanuit Amersfoort 
naar World Scout Jamboree in Amerika"

• Omroep Brabant: "Renske (14) met 45.000 anderen naar 
World Scout Jamboree

• Limburger: "Nonnevotten vanuit sittard naar World Scout 
Jamboree in VS"

• AD: "Scouts uit de regio reizen af naar de Wereld 
Jamboree in Amerika"

• Gooi- en Eemlander: "Eemnesser scouts naar VS voor 
World Scout Jamboree"

• PZC: "Sam, Brent en Gedinne vliegen naar Amerika voor 
World Scout Jamboree"

• BN de Stem: "Op weg naar 40.000 gelijkgestemden"
• AD: "Troep worstenbroodjes uit Made op weg naar de 

World Scout Jamboree in VS"
• Deventer Post: "Nederlandse scouts naar Jamboree in 

VS"
• BN de Stem: "Scouts uit Bergen op Zoom en Roosendaal 

vertrekken naar World Scout Jamboree"
• Voorburgs Dagblad: "Voorburgse scouts gaan 

internationaal"
• (en nog veel meer)

• Aandacht voor Haarlem Jamborette:
• Jeugdjournaal uitzending
• NH Nieuws: "Duizenden kinderen genieten op 

internationaal Scoutingkamp"
• Noord-Hollands Dagblad: "Dertiende editie Haarlem 

Jamborette van start"
• In de buurt Haarlem: "Zie jij ook allemaal scouts in 

Haarlem? Dit is wat ze aan het doen zijn"
• Haarlems Nieuwsblad: "Scouts hoeven zich op Haarlem 

Jamborette niet te vervelen"
• HC Nieuws: "Scouts hoeven zich op Haarlem Jamborette 

niet te vervelen"

• Directeur Peter Messerschmidt van Scoutinglandgoed Zeewolde 
geeft een interview aan Omroep Flevoland

• New York Times schrijft een stuk over droppings in Nederland: "A 
Peculiarly Dutch Summer Rite: Children Let Loose in the Night 
Woods"

• Jeugdjournaal: "Amerikaanse krant schrijft over 
leversgevaarlijke dropping"

• De Volkskrant: "Angsthazen" (column)
• De Limburger: "Wat een vreemde Nederlandse traditie is 

toch de dropping"
• PZC: "Als u dit raar vindt, is dat omdat u geen 

Nederlander bent"
• NOS: "Nederlandse twitteraars steken de draak met 

droppingreportage New York Times"
• Telegraaf: "Amerikanen verbijsterd over Hollandse traditie"
• RTL Nieuws: "Amerikanen verbijsteren zich over 

dropping"
• Dagblad van het Noorden: "New York Times begrijpt niets 

van dropping"
• Het Parool: "Wáát? Je dropt je kind in het bos?"

September
• De Stentor: "Zijn ouders meer beducht voor de Scoutingwereld?"
• De Stentor: "Scouting laks met ‘scannen’ van vrijwilligers, 

deel van verenigingen draait enkel op mensen zonder 
gedragspapiertje"

• Noord-Hollands Dagblad: "Ook bij Scouting navigeren ze 
tegenwoordig met de smartphone"

• Scouting biedt impactonderzoek aan aan kamerlid Antje Diertens 
tijdens Scout-In19

• Onthulling bouwbord Avonturenhuis op Scoutinglandgoed 
Zeewolde:

• De Stentor: "Bord markeert start bouw Avonturenhuis in 
Zeewolde"

• Lokale Omroep Zeewolde: "Onthulling bouwbord 
Avonturenhuis tijdens Scout-In19"

• Blik op Zeewolde: "Start bouw Avonturenhuis voor 
iedereen"

• Zeewolde Actueel: "Scoutinglandgoed Zeewolde krijgt een 
Avonturenhuis"

Oktober
• Kindertijd volgt vijf bevers op Scouting en thuis

• https://www.npostart.nl/kindertijd/21-10-2019/KN_1707773
• https://www.npostart.nl/kindertijd/22-10-2019/KN_1707775
• https://www.npostart.nl/kindertijd/23-10-2019/KN_1707777
• https://www.npostart.nl/kindertijd/24-10-2019/KN_1707773
• https://www.npostart.nl/kindertijd/22510-2019/

KN_1707775
• Veel Scoutinggroepen in het nieuws met JOTA-JOTI
• Omroep Friesland: "Dinand (17) redt oma uit het water: "Het was 

angstaanjagend""
• Meppeler Courant: "Tsjechische scouts trekken de klompen aan 

in Meppel" 

November
• BN de Stem interviewt een scout: "Misschien minderen, maar 

stoppen? Nooit!"
• AD: "Capelse Corine zit al bijna haar hele leven bij de Scouting: 

‘Daar werd ik geaccepteerd zoals ik ben’"
• Scout schrijft een mooie column over haar ervaringen: 

"Scoutingkind"
• Jantje Beton: "Lekker buitenspelen, óók met slecht weer"
• RTL Nieuws: "Scoutingleden Waalre vinden wildklem bij pad: 

'Waarom doe je zoiets?'"
• Coolblue zonnepanelen-actie noemt Scouting specifiek bij naam
• PZC: "Scouting nodigt kinderen uit voor ontdekkingstocht langs 

scoutgroepen Walcheren"

December
• Aandacht voor SamenSpeelAkkoord waar Scouting Nederland 

aan mee werkt
• Winsum Nieuws: "Helden redden man uit sloot! (Interview)"
• Koninklijk Huis: "Koningin Máxima aanwezig bij start viering 100 

jaar welpen van Scouting Nederland"
• FOK.nl: "Tijd voor taart: Máxima gaat cupcakes bakken bij 

Scouting"
• Ditjes en datjes.nl: "Koningin Máxima viert jubileum van Scouting 

Nederland"
• Nieuwsonline: "Máxima naar Scouting Nederland"
• Video voor Nationale Vrijwilligersdag gaat als een speer:

• Meer dan 750x gedeeld op Facebook
• Meer dan 100.000 mensen bereikt via Facebook
• Meer dan 6.500 keer bekeken via YouTube


