
2022PERSAANDACHT NAWAKA



Voorbereidingen
Lokale Omroep Zeewolde: “Voorbereidingen 
Scoutingevent Nawaka in volle gang”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/voorbereidingen-scoutingevent-
nawaka-in-volle-gang 

Omroep Flevoland: “Voorbereidingen Nawaka in volle 
gang”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/296423/
voorbereidingen-nawaka-in-volle-gang 

Opening
Zeewolde Actueel: “Officiele opening Nawaka 2022”
https://www.zeewolde-actueel.nl/agenda/2022/8/9/
officiele-opening-nawaka-2022-262544 

Zeewolde Actueel: “Opening Nawaka 2022: 
Raadhuisplein afgesloten voor bezoekers”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/262542/
opening-nawaka-2022-raadhuisplein-afgesloten-voor-
bezoekers

Blik op Zeewolde: “Feestelijke opening Nawaka op 
raadhuisplein”
https://www.blikopzeewolde.nl/feestelijke-opening-
nawaka-op-raadhuisplein-maar-niet-voor-bezoekers/ 
 
Veluwe FM: “Nawaka in Zeewolde officieel van start”
https://veluwefm.nl/nawaka-in-zeewolde-officieel-van-
start/ 

Lokale Omroep Zeewolde: “Feestelijke opening van 
waterkamp Nawaka op raadhuisplein in Zeewolde”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/feestelijke-opening-van-waterkamp-
nawaka-op-raadhuisplein-in-zeewolde 

Lokale Omroep Zeewolde: “Subkamp "De Muur" op 
waterscout kamp Nawaka geopend door Chinese 
ambassadeur”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/subkamp-de-muur-op-waterscout-
kamp-nawaka-geopend-door-chinese-ambassadeur 

Zeewolde Actueel: “Spetterende opening Nawaka 2022: 
‘wát een weer en wát een sfeer!’”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/262657/
spetterende-opening-nawaka-2022-wat-een-weer-en-wat-

een-sfeer- 

Omroep Flevoland: “Scoutingkamp Nawaka officieel van 
start op het Raadhuisplein”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/296824/
scoutingkamp-nawaka-officieel-van-start-op-het-
raadhuisplein 

China QW: “Culturele uitwisselingsactiviteit "Charming 
Beijing" debuteert op zomerkamp Nederlandse 
padvinders” (vertaald)
http://www.chinaqw.com/zhwh/2022/08-10/337553.shtml 

Bezoekersdag en gondelvaart
Boot aan boot.nl: “13 augustus: Gondelvaart met 4.500 
scouts in Zeewolde”
https://www.bootaanboot.nl/2022/08/13-augustus-
gondelvaart-met-4-500-scouts-in-zeewolde-53519?utm_
campaign=twitter&utm_medium=twitter&utm_
source=twitter 

AB Magazine: “Zeewolde kijkt verheugend uit naar de 
gondelvaart”
https://www.ab-magazine.nl/nieuws/evenementen/7825-
nawaka-zeewolde-kijkt-verheugend-uit-naar-de-
gondelvaart/ 

Lokale Omroep Zeewolde: “Kom 13 augustus een kijkje 
nemen bij Nawaka op het Scoutinglandgoed Zeewolde”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/kom-13-augustus-een-kijkje-nemen-
bij-nawaka-op-het-scoutinglandgoed-zeewolde 

Zeewolde Actueel: “Nawaka opent deuren voor inwoners 
van Zeewolde en omstreken”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/262363/
nawaka-opent-deuren-voor-inwoners-van-zeewolde-en-
omstreken 

Zeewolde Actueel: “Gondelvaart met verlichte en 
versierde boten”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/262362/
gondelvaart-met-verlichte-en-versierde-boten-als-
bedankje-van-n 

Omroep Flevoland: “Duizenden scouts houden 
gondelvaart met verlichte en versierde boten”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/296386/
duizenden-scouts-houden-gondelvaart-met-verlichte-en-
versierde-boten 



Blik op Zeewolde: “Gondelvaart met 4.500 scouts langs 
centrum Zeewolde”
https://www.blikopzeewolde.nl/gondelvaart-met-4-500-
scouts-langs-centrum-zeewolde/ 

Lokale Omroep Zeewolde: “Waterscouts van Nawaka 
bedanken Zeewolde met prachtige gondelvaart”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/waterscouts-van-nawaka-bedanken-
zeewolde-met-prachtige-gondelvaart 

Lokale Omroep Zeewolde: “Gezellige drukte bij de 
bezoekersdag van Nawaka op Scoutinglandgoed 
Zeewolde”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-
nieuws/nieuws-uit-zeewolde/gezellige-drukte-bij-de-
bezoekersdag-van-nawaka-op-scoutinglandgoed-
zeewolde

Zeewolde Actueel: “Nawaka 2022-thema prachtig 
neergezet”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/262821/
nawaka-2022-thema-prachtig-neergezet 

Zeewolde Actueel: “Gondelvaart 2022: “Wat een geweldig 
feest!”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/262819/
gondelvaart-2022-wat-een-geweldig-feest- 

Overhandiging lelievlet
Omroep Flevoland: “Burgemeester geeft plastic boot 
cadeau aan Scouting Nederland”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/297331/
burgemeester-geeft-plastic-boot-cadeau-aan-scouting-
nederland 

Zeewolde Actueel: “Scouting Nederland ontvangt 
duurzame lelievlet van gemeente Zeewolde”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/262825/
scouting-nederland-ontvangt-duurzame-lelievlet-van-
gemeente-zee 

Blik op Zeewolde: “Scouting Nederland ontvangt 
duurzame lelievlet van gemeente Zeewolde”
https://www.blikopzeewolde.nl/scouting-nederland-
ontvangt-duurzame-lelievlet-van-gemeente-zeewolde/ 

NRIT: “Duurzame lelievlet geschonken door Zeewolde 
aan scouting”
https://www.nritmedia.nl/kennisbank/45650/
duurzame-lelievlet-geschonken-door-zeewolde-aan-
scouting/?topicsid=

Lokale Omroep Zeewolde: “Zeewolde belooft scouting 
duurzame lelievlet”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/zeewolde-belooft-scouting-
duurzame-lelievlet

Sluiting / na afloop
Omroep Flevoland: “Tien dagen Nawaka voorbij: 'Het was 
een fantastisch kamp!'”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/297847/tien-
dagen-nawaka-voorbij-het-was-een-fantastisch-kamp 

Zeewolde Actueel: “Mooie afsluiting van een succesvol 
Nawaka”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/262932/
mooie-afsluiting-van-een-succesvol-nawaka

Bootaanboot.nl: “Nationaal waterkamp scouts 2022 een 
groot succes”
https://www.bootaanboot.nl/2022/08/nationaal-
waterkamp-scouts-2022-een-groot-succes-53649?utm_
campaign=twitter&utm_medium=twitter&utm_
source=twitter 

Lokale Omroep Zeewolde: “"Hét zit er weer op" 
Waterkamp Nawaka afgesloten op scoutinglandgoed 
Zeewolde”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/het-zit-er-weer-op-waterkamp-
nawaka-afgesloten-op-scoutinglandgoed-zeewolde 

Algemeen
AB Magazine: “Nawaka 2022 trekt 4.500 scouts naar 
Zeewolde”
https://www.ab-magazine.nl/nieuws/evenementen/7803-
nawaka-2022-trekt-4-500-scouts-naar-zeewolde/   

De Orkaan: “Op avontuur: Scouting naar Nawaka”
https://www.deorkaan.nl/op-avontuur-scouting-naar-
nawaka/ 



Zeewolde Actueel: “Meer dan 4500 scouts bij Nawaka 
2022”
https://www.zeewolde-actueel.nl/nieuws/cultuur/262364/
meer-dan-4500-scouts-bij-nawaka-2022 

RTE: “Galway hooker sets sail for Netherlands”
https://www.rte.ie/news/connacht/2022/0806/1314334-
galway-boat/ 

Omroep Flevoland: “’Nawaka bewijs voor populariteit 
Scouting’”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/296770/nawaka-
bewijs-voor-populariteit-scouting 

De Stentor: “Duizenden waterscouts overspoelen 
Zeewolde met eigenlijk maar één doel: lol maken”
https://www.destentor.nl/veluwe/duizenden-waterscouts-
overspoelen-zeewolde-met-eigenlijk-maar-een-doel-lol-
maken~a61d0e08/ 
Jeugdjournaal: “Duizenden scouts zeilen en feesten op 
supergroot waterkamp”
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2440043-duizenden-
scouts-zeilen-en-feesten-op-supergroot-waterkamp.
html?ext=html

De Stentor: “Duizenden scouts op het water en in 
de brandende zon in Zeewolde, hoe veilig is dat? 
‘Saamhorigheid is ons grootste wapen’”
https://www.destentor.nl/zeewolde/duizenden-scouts-
op-het-water-en-in-de-brandende-zon-in-zeewolde-
hoe-veilig-is-dat-saamhorigheid-is-ons-grootste-
wapen~a8add844/ 

Harlingen Online: “Waterscouts met groot materieel naar 
Nationaal Water Kamp”
https://harlingenonline.nl/2022/08/14/waterscouts-met-
groot-materieel-naar-nationaal-water-kamp/ 

Volkskrant: “4.500 waterscouts komen bijeen in de 
Flevopolder: ‘Op scouting schaamt niemand zich. Het 
boeit allemaal niet’”
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/4-500-
waterscouts-komen-bijeen-in-de-flevopolder-op-
scouting-schaamt-niemand-zich-het-boeit-allemaal-
niet~b1b15006/?referrer=https%3A%2F%2Fhorizon.
obi4wan.com%2F

Nederlands Dagblad: “Duizenden Scouts met honderden 
boten bij elkaar in Zeewolde: ‘3, 2, 1...Start!’”
https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1136976/duizenden-
scouts-met-honderden-boten-bij-elkaar-in-zeewolde-3-2 

Blik op Zeewolde: “Waterscouts overstromen dorp (en 
bedanken Zeewolde met een gondelvaart)”
https://www.blikopzeewolde.nl/waterscouts-overstromen-
dorp-en-bedanken-zeewolde-met-een-gondelvaart/ 

RTVeluwe.nl: “Duizenden waterscouts overspoelen 
Zeewolde met eigenlijk maar één doel: lol maken”
https://www.rtveluwe.nl/duizenden-waterscouts-
overspoelen-zeewolde-met-eigenlijk-maar-een-doel-lol-
maken/ 

AD: “Grootste scoutingkamp van Europa van start in 
Zeewolde”
https://www.ad.nl/video/productie/grootste-scoutingkamp-
van-europa-van-start-in-zeewolde-320705 

Waterrecreatie Nederland: “Meer dan 4.500 scouts bij 
Nawaka 2022 in Zeewolde”
https://waterrecreatienederland.nl/2022/08/meer-dan-4-
500-scouts-bij-nawaka-2022-in-zeewolde/

Lokale Omroep Zeewolde: “Waterschappen werken 
graag samen met scouts”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/waterschappen-werken-graag-
samen-met-scouts 

Lokale Omroep Zeewolde: “Sailwise helpt mensen met 
handicap aan watersportvakantie”
https://www.lokaleomroepzeewolde.nl/zeewolde-nieuws/
nieuws-uit-zeewolde/sailwise-helpt-mensen-met-
handicap-aan-watersportvakantie 


