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LSW
Jeugdjournaal: “Wie heeft de beste Scoutingskills?”
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2431652-wie-heeft-de-
beste-scouting-skills.html

NPK
AD: “Scouting: meer dan bomen knuffelen en vlinders 
vangen”
https://www.ad.nl/video/serie/de-mensen-van-3308/
productie/scouting-meer-dan-bomen-knuffelen-en-
vlinders-vangen-313844 

Opening Avonturenhuis
Zeewolde Actueel: “Spectaculaire opening 
Avonturenhuis op Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/259735/
spectaculaire-opening-avonturenhuis-op-
scoutinglandgoed-zeewolde

Lokale Omroep Zeewolde: “Avonturenhuis officieel 
geopend”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/avonturenhuis-officieel-geopend

NRIT media: “Avonturenhuis Zeewolde officieel open”
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/45468/
avonturenhuis-zeewolde-officieel-open/

Het Houtblad: “Avonturenhuis voor scouts in 
Zeewolde”
https://www.hethoutblad.nl/architectuur/avonturenhuis-
voor-scouts-in-zeewolde/64866/

Architectenweb: “Het Avonturenhuis voor Scouting 
Nederland officieel geopend”
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=52096

Scout.org: “New sustainable Adventure House at 
Scouting Estate”
https://sdgs.scout.org/post/new-sustainable-adventure-
house-scouting-estate

Omroep Flevoland: “Scouting Nederland opent nieuwe 
uitvalsbasis in Zeewolde”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/289899/scouting-
nederland-opent-nieuwe-uitvalsbasis-in-zeewolde

Zeewolde Actueel: “Avonturenhuis op 
Scoutinglandgoed Zeewolde spectaculair geopend”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/260306/
avonturenhuis-op-scoutinglandgoed-zeewolde-
spectaculair-geopend

Blik op Zeewolde: “Opening Avonturenhuis op 
Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.blikopzeewolde.nl/opening-avonturenhuis-op-
scoutinglandgoed-zeewolde/

Platowood: “Avonturenhuis Scoutinglandgoed, 
Zeewolde”
https://www.platowood.nl/projecten/avonturenhuis-
scoutinglandgoed-zeewolde/

Klimwandspecialist: “Klimtoren Avonturenhuis 
Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://klimwandspecialist.nl/?Nieuws&realblog_id=67

Rabo ClubSupport
Scouts te zien in de reclamespot: https://youtu.
be/9fIqEp5IzZk

Europese Conferentie
De Havenloods: “Scouts uit 43 landen verzamelen zich 
in Rotterdam” 
https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/42903/
scouts-uit-43-landen-verzamelen-zich-in-rotterdam 

Open Rotterdam: “Scouts uit de hele wereld 
komen samen tijdens internationale conferentie in 
Rotterdam” 
https://openrotterdam.nl/scouts-uit-de-hele-wereld-
komen-samen-tijdens-internationale-conferentie-in-
rotterdam/ 

Conference Matters: “Scouts uit heel Europa bijeen in 
Rotterdam”
https://conferencematters.nl/nl/scouts-uit-heel-europa-
bijeen-in-rotterdam/
scoutinglandgoed-zeewolde 

Nawaka
Zie apart overzicht.



JOTA-JOTI
Brabants Centrum: “170 boxtelse scouts doen mee 
aan ‘JOTARI’: Via ether en internet wereldwijd 
chatten”
https://www.brabantscentrum.nl/nieuws/algemeen/37873/
via-ether-en-internet-wereldwijd-chatten
Lokale Omroep Zeewolde: “Metershoge toren sorteert 
effect”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/metershoge-toren-sorteert-effect

Omroep Peelrand: “JOTA/JOTI vol avontuur bij 
Scouting Aarle-Rixtel”
https://omroeppeelrand.nl/jota-joti-vol-avontuur-bij-
scouting-aarle-rixtel/

De Uitgeester: “JOTA weekend bij Scouting Uitgeest”
https://www.uitgeester.nl/nieuws/algemeen/45609/jota-
weekend-bij-scouting-uitgeest

Sukerbiet: “JOTA-JOTI bij Scouting De Verbinding”
https://www.sukerbiet.nl/jota-joti-bij-scouting-de-
verbinding/

Dit is Helmond: “Torens bouwen en verbinding zoeken 
bij scoutinggroepen”
https://ditishelmond.nl/torens-bouwen-en-verbinding-
zoeken-bij-scoutinggroepen/

Wereldrecord langste frikandel
Hart van Nederland: “Mega-frikandellen van 7,5 
meter(!), maar smaakt ie ook?”
https://www.hartvannederland.nl/nieuws/opmerkelijk/
mega-frikandellen-van-7-5-meter-bij-scouting-
haaksbergen-maar-smaakt-ie-ook

RTV Oost: “Aanvallen! Deze scoutingclub bakt 
frikandellen van 7.5 meter lang”
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2155632/aanvallen-deze-
scoutingclub-bakt-frikandellen-van-75-meter-lang

GeenStijl: “Trots op dit land dankzij lange 
vleesstaven”
https://www.geenstijl.nl/5167437/heerlijk-lange-units-voor-
in-uw-smoel/

Tubantia: “‘Doet u mij maar een frikandel speciaal 
van zeven en een halve meter graag’: Ludieke 
jubileumactie Scouting De Klomp”
https://www.tubantia.nl/haaksbergen/doet-u-mij-maar-
een-frikandel-speciaal-van-zeven-en-een-halve-meter-
graag-ludieke-jubileumactie-scouting-de-klomp~ac44283
e/?cb=650c28b7cb67d7643cc781830c65f2a6&auth_rd=1

SGXL.nl: “Gasten bakken langste frikandel ter wereld 
van 7,5 meter!”
https://sgxl.nl/gasten-bakken-langste-frikandel-ter-wereld-
van-75-meter/

Onderscheiding Richard Middelkoop
VeluweFM: “Richard Middelkoop uit Nijkerk krijgt 
onderscheiding van Australische scouts”
https://veluwefm.nl/richard-middelkoop-uit-nijkerk-krijgt-
onderscheiding-van-australische-scouts/

Oozo.nl: “Richard (65) uit Nijkerk is zó belangrijk 
voor scouting dat hij een onderscheiding krijgt uit... 
Australie”
https://www.oozo.nl/nieuws/putten/3122076/richard-65-
uit-nijkerk-is-zo-belangrijk-voor-scouting-dat-hij-een-
onderscheiding-krijgt-uit-aus

De Stentor: “Richard (65) uit Nijkerk is zó belangrijk 
voor scouting dat hij een onderscheiding krijgt uit... 
Australië”
https://www.destentor.nl/amersfoort/richard-65-uit-nijkerk-
is-zo-belangrijk-voor-scouting-dat-hij-een-onderscheiding-
krijgt-uit-australie~ae1c5072/

Scouts in Sinterklaasjournaal en bij intocht
Verschillende scouts van Scouting Hellevoetsluis zijn 
zichtbaar in het Sinterklaasjournaal en bij de landelijke 
intocht van Sinterklaas.


