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Opening nieuw stafhuis Naaldenveld
Haarlems Weekblad: “Burgemeesters openen nieuw 
stafhuis op Scoutingterrein het Naaldenveld”
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/overig/807735/
burgemeesters-openen-nieuw-stafhuis-op-
scoutingterrein-het-naal

Bloemendaal Nieuws: “Drie burgemeesters openen nieuw 
stafhuis Scouting Labelterrein”
https://bloemendaal.nieuws.nl/algemeen/40425/
drie-burgemeesters-openen-nieuw-stafhuis-scouting-
labelterrein/

De Zandvoortse Courant: “Nieuw stafhuis voor Scouting 
Labelterrein het Naaldenveld”
https://zandvoortsecourant.nl/nieuw-stafhuis-voor-
scouting-labelterrein-het-naaldenveld/

Haarlem Updates: “Burgemeesters van Bloemendaal, 
Heemstede en Zandvoort openen nieuw stafhuis 
Scouting Labelterrein het Naaldenveld”
https://www.haarlemupdates.nl/2022/04/02/
burgemeesters-van-bloemendaal-heemstede-en-
zandvoort-openen-nieuw-stafhuis-scouting-labelterrein-
het-naaldenveld/

Heemsteedse Courant: “Rob Lubbers ontvangt 
koninklijke onderscheiding voor 30 jaar scoutingwerk” 
https://www.heemsteedsecourant.nl/lokaal/
mensen/807788/rob-lubbers-ontvangt-koninklijke-
onderscheiding-voor-30-jaar-sc?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter 

Heemsteedse Courant: “Burgemeesters openen nieuw 
stafhuis op Scoutingterrein het Naaldenveld”
https://www.heemsteedsecourant.nl/lokaal/
overig/807742/burgemeesters-openen-nieuw-stafhuis-op-
scoutingterrein-het-naal 

Lokaal aan zee: “Burgemeesters openen nieuw stafhuis 
op Scoutingterrein het Naaldenveld”
https://www.lokaalaanzee.nl/nieuws/zandvoort/807746/
burgemeesters-openen-nieuw-stafhuis-op-
scoutingterrein-het-naal

Noord-Hollands Dagblad: “Scouts Naaldenveld vieren 
feest: Met kamperen leer je meer dan een half jaar op 
school”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20220402_63079010 

Haarlems Dagblad: “Scouts Naaldenveld vieren feest: 
Met kamperen leer je meer dan een half jaar op school”
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/
dmf20220402_63079010?utm_source=dlvr.it&utm_
medium=twitter 

IJmuider Courant: “Scouts Naaldenveld vieren feest: Met 
kamperen leer je meer dan een half jaar op school”
https://www.ijmuidercourant.nl/cnt/
dmf20220402_63079010

Nationale Dodenherdenking
Siris.nl: “Lieropse scouts actief bij Nationale Herdenking 
op de Dam”
https://siris.nl/nieuws/artikel/lieropse-scout-actief-bij-
nationale-herdenking-op-de-dam 

Udens Weekblad: “Scouts van Uotha helpen mee bij 
Nationale Herdenking op de Dam”
https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/193172/scouts-van-
uotha-helpen-mee-bij-nationale-herdenking-op-de-dam 

Brabants Dagblad: “Scouts Jelle (13) en Wendy (14) uit 
Udenhout helpen bij dodenherdenking op de Dam”
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/scouts-jelle-13-en-wendy-
14-uit-udenhout-helpen-bij-dodenherdenking-op-de-
dam~a76ca971/ 

Mooi Son en Breugel: “Dutmella-scouts helpen mee bij de 
Nationale Herdenking op de Dam”
https://www.mooisonenbreugel.nl/nieuws/
algemeen/31420/dutmella-scouts-helpen-mee-bij-de-
nationale-herdenking-op-de-dam 

BN de Stem: “Deze West-Brabantse scouts helpen 
vanavond bij de Nationale Dodenherdenking op de Dam”
https://www.bndestem.nl/breda/deze-west-
brabantse-scouts-helpen-vanavond-bij-de-nationale-
dodenherdenking-op-de-dam~a56cc032/ 

Brabants Centrum: “Boxtelse scout helpt bij 
4-meiherdenking op Dam”
https://www.brabantscentrum.nl/nieuws/algemeen/36703/
boxtelse-scout-helpt-bij-4-meiherdenking-op-dam 

Ons Son en Breugel: “Scout Veerle Maximus helpt op 4 
mei mee bij Nationale Herdenking”
https://onssonenbreugel.nl/nieuws/scout-veerle-maximus-
helpt-op-4-mei-mee-bij-nationale-herdenking/ 



Slaponline.nl: “Jochem Vermeulen woensdag als scout bij 
de Dodenherdenking op de Dam”
https://www.slaponline.nl/nieuws/jochem-vermeulen-
woensdag-als-scout-bij-de-dodenherdenking-op-de-dam/ 

’t Contact: “’Deze kans krijg je maar één keer’”
https://www.slaponline.nl/nieuws/wp-content/
uploads/2022/05/jochem-pdf-onder-tekst.pdf 

DTV Nieuws: “Jurre en Niels (13) helpen mee bij 
Nationale Herdenking op de Dam: 'Het is een eer'”
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/jurre-en-niels-13-
helpen-mee-bij-nationale-herdenking-op-de-dam-het-is-
een-eer 

Oisterwijk Nieuws: “Haarense scout op De Dam bij 
Nationale Herdenking”
https://www.oisterwijknieuws.nl/2022/05/haarense-scout-
op-de-dam-bij-nationale-herdenking/ 

Heeze Leende: “Guus en Jesca hielpen op 4 mei mee 
aan de Nationale Herdenking op de Dam”
https://heeze-leende24.nl/home/artikel/81337/Guus-
en-Jesca-hielpen-op-4-mei-mee-aan-de-Nationale-
Herdenking-op-de-Dam 

Het Klaverblad: “Sebastiaan van Vark (14) helpt mee aan 
de Nationale Herdenking op de Dam”
https://www.hetklaverblad.nl/historie/sebastiaan-van-vark-
14-helpt-mee-aan-de-nationale-herdenking-op-de-dam/

Mooi Boxtel: “Arwen Hooijmans uit Boxtel helpt mee bij 
de Nationale Herdenking op de Dam”
https://www.mooiboxtel.nl/nieuws/algemeen/56826/
arwen-hooijmans-uit-boxtel-helpt-mee-bij-de-nationale-
herdenkin 

Dongen Nieuws: “Freek (15) hielp op 4 mei mee aan de 
Nationale Herdenking op de Dam”
https://dongen.nieuws.nl/nieuws/20220505/freek-15-
hielp-op-4-mei-mee-aan-de-nationale-herdenking-op-de-
dam/ 

Oisterwijk Nieuws: “Joost Hop uit Haaren vertelt over de 
Dodenherdenking op De Dam”
https://www.oisterwijknieuws.nl/2022/05/joost-hop-uit-
haaren-vertelt-over-de-dodenherdenking-op-de-dam/ 

Brabants Centrum: “Boxtelse scout droeg krans van 
25 kilo naar de Dam: ‘Grote eer om bij nationale 
dodenherdenking te mogen helpen’”
https://www.brabantscentrum.nl/nieuws/
algemeen/36750/-grote-eer-om-bij-nationale-
dodenherdenking-te-mogen-helpen- 

Gemerts Nieuwsblad: “Gemertse scout Marith Verspaget 
assisteerde bij Dodenherdenking op de Dam”
https://www.gemertsnieuwsblad.nl/2022/05/87363/ 

Verhuizing naar Zeewolde
Leusder Krant: “Plan: 33 woningen op terrein van 
hoofdkantoor Scouting Nederland aan de Larikslaan”
https://www.leusderkrant.nl/lokaal/nieuwbouw/822039/
plan-33-woningen-op-terrein-van-hoofdkantoor-scouting-
nederland 

Bezoek Koningin Máxima
Monarchio: “Regina Maxima a Zeewolde Scouting Estate”
https://monarchico.blogspot.com/2022/05/regina-maxima-
zeewolde-scouting-estate.html 

Omroep Zeeland: “Scouts Linde en Nora ontmoeten 
Máxima: 'Ik vond het wel heel spannend'”
https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/14658383/scouts-
linde-en-nora-ontmoeten-maxima-ik-vond-het-wel-heel-
spannend

UFO No More: “Queen Maxima visits Scouting Estate 
Zeewolde”
https://ufonomore.com/blog/2022/5/13/queen-maxima-
visits-scouting-estate-zeewolde 

PZC: “Linde (10) na bezoek Maxima aan 
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel 
zenuwachtig’”
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/linde-10-na-bezoek-
maxima-aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerst-
wel-zenuwachtig~aabf7b1a/ 

Omroep Flevoland: “Koningin Máxima brengt bezoek aan 
scoutinglandgoed”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/285234/koningin-
maxima-brengt-bezoek-aan-scoutinglandgoed 



Noordhollands Dagblad: “Hoornse scouts presenteren 
duurzaam zeilbootje aan koningin Maxima”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20220513_89867072

ModekoninginMaxima.nl: “Zien: Máxima op pad met de 
scouting”
https://www.modekoninginmaxima.nl/mode-maxima-
mode-algemeen/zien-maxima-op-pad-met-de-scouting 

De Stentor: “Koningin Máxima leert in Zeewolde over 
water en duurzaamheid”
https://www.destentor.nl/video/productie/koningin-
maxima-leert-in-zeewolde-over-water-en-
duurzaamheid-303554 

De Stentor: “Linde (10) na bezoek Maxima aan 
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel 
zenuwachtig’”
https://www.destentor.nl/veluwe/linde-10-na-bezoek-
maxima-aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerst-
wel-zenuwachtig~aabf7b1a/ 

Libelle: “Máxima laat zien hoe je een hip pak combineert 
met loafers”
https://www.libelle.nl/de-oranjes/maxima-laat-zien-hoe-je-
een-hip-pak-combineert-met-loafers~b57ed372/ 

AD: “Linde (10) na bezoek Maxima aan 
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel 
zenuwachtig’”
https://www.ad.nl/zeeland/linde-10-na-bezoek-maxima-
aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerst-wel-
zenuwachtig~aabf7b1a/ 

Agenparl: “Koningin Máxima bezoekt waterscouts op 
Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://agenparl.eu/koningin-maxima-bezoekt-
waterscouts-op-scoutinglandgoed-zeewolde/ 

Vorsten: “Koningin Máxima bezoekt Scoutinglandgoed 
Zeewolde”
https://www.vorsten.nl/vorstenhuizen/nederland/koningin-
maxima-bezoekt-scoutinglandgoed-zeewolde/ 

Ditjesendatjes.nl: “Koningin Máxima bezoekt 
Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.ditjesendatjes.nl/koningin-maxima-bezoekt-
scoutinglandgoed-zeewolde/

Koninklijk Huis: “Koningin Máxima bezoekt waterscouts 
op Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.koninklijkhuis.nl/actueel/nieuws/2022/05/13/
koningin-maxima-bezoekt-waterscouts-op-
scoutinglandgoed-zeewolde 

Harderwijker Courant: “Koningin Máxima bezoekt 
waterscouts op Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.harderwijkercourant.nl/lokaal/
verenigingen/822586/koningin-maxima-bezoekt-
waterscouts-op-scoutinglandgoed-zeewolde 

BN de Stem: “Linde (10) na bezoek Maxima aan 
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel 
zenuwachtig’”
https://www.bndestem.nl/zeeland/linde-10-na-bezoek-
maxima-aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerst-
wel-zenuwachtig~aabf7b1a/ 

MSN.com: “Koningin Máxima bezoekt Scoutinglandgoed 
Zeewolde”
https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/royalty/koningin-
m%C3%A1xima-bezoekt-scoutinglandgoed-zeewolde/

Nederlands nieuws: “Linde (10) na bezoek Maxima 
aan Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel 
zenuwachtig’”
https://www.nederlandsenieuws.com/linde-10-na-bezoek-
maxima-aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerst-
wel-zenuwachtig/ 

Utrecht News: “Linde (10) na bezoek Maxima aan 
Scoutinglandgoed Zeewolde: ‘Ik was eerst wel 
zenuwachtig’”
https://www.utrecht.news/linde-10-na-bezoek-maxima-
aan-scoutinglandgoed-zeewolde-ik-was-eerst-wel-
zenuwachtig/ 

Gelderlander: “Koningin Máxima leert in Zeewolde over 
water en duurzaamheid”
https://www.gelderlander.nl/video/serie/korte-
reportage-977/productie/koningin-maxima-leert-in-
zeewolde-over-water-en-duurzaamheid-303554 

Tubantia: “Koningin Máxima leert in Zeewolde over water 
en duurzaamheid”
https://www.tubantia.nl/video/serie/-976/productie/
koningin-maxima-leert-in-zeewolde-over-water-en-
duurzaamheid-303554 



Zeewolde Actueel: “Koningin Máxima bezoekt 
waterscouts op Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/
algemeen/258009/koningin-maxima-bezoekt-
waterscouts-op-scoutinglandgoed-zeewolde 

Kaagcup
Unity: “Ruim 1700 waterscouts tijdens Scouting Kaagcup 
Zeilwedstrijden”
https://www.unity.nu/Artikelen/regio070/ruim-1700-
waterscouts-tijdens-scouting-kaagcup-zeilwedstrijden

Bollenstreek Omroep: “Hemelvaartsweekend in het teken 
van Kaagcup Zeilwedstrijden”
https://www.bollenstreekomroep.nl/hemelvaartsweekend-
in-het-teken-van-kaagcup-zeilwedstrijden/ 

De Teyding: “1700 waterscouts op de Kagerplassen”
https://www.deteyding.nl/1700-waterscouts-op-de-
kagerplassen/ 

Wassenaarders: “Wassenaarse Scoutinggroepen 
Doen Mee Met Strijd Op Hemelvaartsweekend Om 
Felbegeerde Kaagcup”
https://wassenaarders.nl/2022052015009/nieuws/
wassenaarse-scoutinggroepen-doen-mee-met-strijd-op-
hemelvaartsweekend-om-felbegeerde-kaagcup 

Sleutelstad.nl: “Scouts strijden om felbegeerde Kaagcup”
https://sleutelstad.nl/agenda/2022/05/scouts-strijden-om-
felbegeerde-kaagcup/ 

Blik op Lisse: “Waterscouts uit Lisse doen mee met 
Kaagcup”
https://www.blikoplisse.nl/item/12417-waterwscouts-uit-
lisse-doen-mee-met-kaagcup 


