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Prinsenbeek Nieuws: “Scouting kan draaien, maar
wacht op richtlijnen gemeente”
https://www.prinsenbeeknieuws.nl/nieuws/scouting-kandraaien-maar-wacht-op-richtlijnen-gemeente/#.XqqfKgzaUk
De Limburger: “Heerlense Scoutingclubs mogen
activiteiten weer hervatten in coronatijden”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200429_00158277/
heerlense-scoutingclubs-mogen-activiteiten-weerhervatten-in-coronatijden/
Assen Stad: “Scouting Johannes Post start hun
opkomsten weer op”
https://www.assenstad.nl/assen/7817-scouting-johannespost-start-hun-opkomsten-weer-op
Prinsenbeek Nieuws: “Scouting kan van start”
https://www.prinsenbeeknieuws.nl/nl/nieuws/scoutingkan-van-start/#.Xqqgc6gzaUl
Jeugdjournaal: “Blije scouts, want Scouting begint
weer”
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=9kohsk1D5f4&app=desktop
https://nos.nl/video/2332557-ik-ben-allang-blij-dat-weweer-naar-scouting-mogen.html
Radio 1 over opstarten opkomsten
(zie bestand)
Het Krantje Online: “Opkomsten Scouting SMHG weer
veilig van start gegaan”
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/103478/
opkomsten-scouting-smhg-weer-veilig-van-start-gegaanArenalokaal: “Scouting Langenboom/Zeeland weer
van start”
https://www.arenalokaal.nl/arena/nieuws/regio-land-vancuijk/langenboom/scouting-langenboom-zeeland-weervan-start
Midvliet: “Voorburgse Scoutinggroep pakt draad weer
op”
https://midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendamvoorburg/13384-voorburgse-scoutinggroep-pakt-draadweer-op/

Gouwe IJsselnieuws: “Waterscouting de IJssel hervat
activiteiten”
https://gouweijsselnieuws.nl/2020/05/02/waterscoutingde-ijssel-hervat-activiteiten/
AD.nl: “Kolff staat Scouting voor kinderen toch toe”
https://www.ad.nl/dordrecht/kolff-staat-scouting-voorkinderen-toch-toe
Papendrecht.net: “Scouting Papendrecht opent
deuren voor kinderen”
https://www.papendrecht.net/nieuws/2020-05-07-13867scouting-papendrecht-opent-deuren-voor-kinderen-.html
Puur Papendrecht: “Scouting gaat weer beginnen!”
https://puurpapendrecht.nl/uitgelicht/scouting-gaat-weerbeginnen/
Omroep Centraal: “Scouting Gemert voorzichtig van
start”
https://www.omroepcentraal.nl/scouting-gemertvoorzichtig-van-start/
AD: “Met de rem erop van start: ‘Maar het voelt toch
weer als Scouting’”
https://www.ad.nl/breda/met-de-rem-erop-van-start-maarhet-voelt-toch-weer-als-scouting~ab5de682/
BN de Stem: “Met de rem erop van start: ‘Maar het
voelt toch weer als Scouting’”
https://www.bndestem.nl/breda/met-de-rem-erop-vanstart-maar-het-voelt-toch-weer-als-scouting~ab5de682/
Brabants Dagblad: “Met de rem erop van start: ‘Maar
het voelt toch weer als Scouting’”
https://www.bd.nl/breda/met-de-rem-erop-van-start-maarhet-voelt-toch-weer-als-scouting~ab5de682/
BO: “Scouting Boerhaavegroep pakt draad weer op”
https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/05/scoutingboerhaavegroep-pakt-draad-weer-op/
Het Kontakt: “Scouting Papendrecht is weer
begonnen”
https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/227173/scoutingpapendrecht-is-weer-begonnen-/

Groot Vlaardingen: “Scouting mag weer opkomsten
draaien”
https://www.grootvlaardingen.nl/nieuws/
algemeen/975603/scouting-mag-weer-opkomstendraaien
De Schakel Barendrecht: “Zeeverkennersgroep
Brandaen blijft actief”
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/
algemeen/51228/zeeverkennersgroep-brandaen-blijftactief/
Vlaardingen24: “Scouting Wesselgroep weer gestart”
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/sport/scoutingwesselgroep-weer-gestart/28483/
Vlaardingen24: “De paden op, de kano in”
https://www.oozo.nl/nieuws/vlaardingen/2310548/depaden-op-de-kano-in-vlaardingen24/
AD: “Eenzame moeders in Lochem opgefleurd met
bloemen en muziek”
https://www.ad.nl/zutphen/eenzame-moeders-in-lochemopgefleurd-met-bloemen-en-muziek~a1e9536e/
RTV Oost: “Dertig moeders in Heine verrast met
ontbijtje: ‘Dit is zo lief!’”
https://w.rtvoost.nl/nieuws/330335/Dertig-moeders-inHeino-verrast-met-ontbijtje-Dit-is-zo-lief
Accent FM: “Scouting Oldenzaal weer opgestart”
https://www.accentfm.nl/nieuws/60989/0/scoutingoldenzaal-weer-opgestart-.html
Apeldoorns Stadsblad: “Scouting start haar activiteiten
weer op”
https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/
algemeen/975816/scouting-start-haar-activiteiten-weerop
Teylingen Nieuws: “Scouting Boerhaavegroep
Voorhout start weer op”
https://teylingen.nieuws.nl/nieuws/15277/scoutingboerhaavegroep-voorhout-start-weer-op/
Contact: “Scouts genieten van de eerste opkomst”
https://www.contactzuid.nl/nieuws/algemeen/310501/
scouts-genieten-van-de-eerste-opkomst-

VAR Nieuws: “Scouts Maarssen weer actief buiten”
https://www.varnws.nl/regio/stichtsevecht/
lezersnieuws/17049/scouts-weer-actief-buiten
RTV Stichtse Vecht: “Scouts buiten actief”
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/150602913/scouts-buitenactief
Dagblad 070: “Scouting Sint Jorisgroep 5 start
activiteiten op”
https://dagblad070.nl/algemeen/scouting-sint-jorisgroep5-start-activiteiten-op
RTV Apeldoorn: “Scoutinggroepen starten hun
activiteiten weer op”
https://www.rtv-apeldoorn.nl/nieuws/scoutinggropenstarten-hun-activiteiten-weer-op?utm_source=twitter.
com&utm_medium=referral&utm_campaign=nieuws
Eindhovens Dagblad: “Scouts in Heeze en Jeugdclubs
Budel kunnen zich weer uitleven: ‘Koken mag nog
niet, houthakken wel’”
https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/scouts-inheeze-en-jeugdclubs-budel-kunnen-zich-weer-uitlevenkoken-mag-nog-niet-houthakken-wel~afecb834/
Noordhollands Dagblad: “Opkomsten bij Scouting
Elfregi Helen Keller Heemskerk weer van start:
‘Knopen leggen en kampvuur maken gaat zo moeilijk
online’”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20200517_54897399/opkomsten-bij-scoutingelfregi-helen-keller-in-heemskerk-weer-van-startknopen-leggen-en-kampvuur-maken-gaat-zomoeilijk-online/?utm_source=horizon.obi4wan.
com&utm_medium=referral&utm_content=/webcare2
De Band: “Scouting Saksenheerd verwelkomt
jeugdleden weer”
https://www.de-band.nl/nieuws/algemeen/311574/
scouting-saksenheerd-verwelkomt-jeugdleden-weerIn Teylingen: “Scouting Boerhaavegroep weer gestart”
https://www.inteylingen.nl/nieuws/scoutingboerhaavegroep-weer-gestart.html
Steenwijker Courant: “Primeur voor explorers”
https://steenwijkercourant.nl/artikel/1102657/primeurvoor-explorers.html

Puur Papendrecht: “Eerste Scoutingopkomsten waren
een succes!”
https://puurpapendrecht.nl/uitgelicht/eerstescoutingopkomsten-waren-een-succes/
Delft op zondag: “Scouting Willem de Zwijger weer
van start”
https://www.delftopzondag.nl/nieuws/algemeen/92351/
scouting-willem-de-zwijger-weer-van-start-/
In Teylingen: “Scouting Scojesa opent deuren voor
alle kinderen”
https://www.inteylingen.nl/nieuws/scouting-scojesa-opentdeuren-voor-alle-kinderen.html
Nieuwe Stadsblad: “We willen als Scoutinggroep onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen”
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/
algemeen/984259/-we-willen-als-scoutinggroep-onzemaatschappelijke-verantwoordeli
Doetinchems Vizier: “Gratis meedoen bij Scouting
Hamaland”
https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/
algemeen/983617/gratis-meedoen-bij-scoutinghamaland/
Welkom in Zuidhorn: “Welpen weer in de weer met
marshmallows”
https://www.welkominzuidhorn.nl/actueel/actueelzuidhorn/welpen-weer-in-de-weer-met-marshmellows
IJssel en Lekstreek: “Scoutingvereniging geeft
kinderen in Capelle een extraatje via Voedselbank”
https://capelle.ijsselenlekstreek.nl/nieuws/
algemeen/982194/scoutingvereniging-geeft-kinderen-incapelle-een-extraatje-via-vo/
Groot Waterland: “Scoutinggroep Waterland weer voor
het eerst bij elkaar”
https://www.groot-waterland.nl/2020/05/26/scoutinggroepwaterland-weer-voor-het-eerst-bij-elkaar-video/
Het Kontakt: “Na tien weken weer opkomst Scouting
Hagemans”
https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/227628/na-tienweken-weer-opkomst-scouting-hagemans

Noordhollands Dagblad: “Mick wil lid blijven van
Scoutingclub de IJmondtrekkers uit IJmuiden: ‘Al
mijn vrienden zitten hier’”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20200525_9890438/mick-wil-lid-blijven-vanscoutingclub-de-ijmondtrekkers-uit-ijmuiden-al-mijnvrienden-zitten-hier/?utm_source=horizon.obi4wan.
com&utm_medium=referral&utm_content=/webcare2
Briels Nieuwsland: “Welpen genieten bij eerste
opkomst op het fort”
https://www.brielsnieuwsland.nl/nieuws/
algemeen/112083/welpen-genieten-bij-eerste-opkomstop-het-fort
Schie Online: “Scouting Tono-groep open voor nietleden”
https://schie.nu/nieuws/7200/scouting-tono-groep-openvoor-niet-leden/
RTV Stichtse Vecht: “Waterscouts trekken er weer op
uit”
http://rtvstichtsevecht.nl/artikel/150717419/waterscoutstrekken-er-weer-op-uit
AD: “Scouting Tono-groep start haar activiteiten weer
op: alle Schiedamse kinderen zijn welkom”
https://www.ad.nl/waterweg/scouting-tono-groep-starthaar-activiteiten-weer-op-alle-schiedamse-kinderen-zijnwelkom~a2381b00/
Groentje: “Scouting Katimavik verbindt Scouting
wereldwijd”
https://www.bunniksnieuws.nl/lokaal/
maatschappelijk/342342/scouting-katimavik-verbindtscouting-wereldwijd-703742
Enkhuizen actueel: “Scoutinggroep Mercury
Enkhuizen gaat weer van start”
https://www.enkhuizenactueel.nl/scoutinggroep-mercuryenkhuizen-gaat-weer-van-start/

