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De Gelderlander: “Edese scouts scouten via internet”
https://www.gelderlander.nl/dossier-corona-in-de-vallei/edese-scoutsscouten-via-internet~a2ae8be0/
AD: “Edese scouts scouten via internet”
https://www.ad.nl/ede/edese-scouts-scouten-via-in
ternet~a2ae8be0/?fbclid=IwAR2URFJE4m8_b_
PWT2iqh432s8MMWLo5xNVHj6y0UReuY6BBXI3OCBZ8EAs
Jeugdjournaal: aandacht voor Scouting via internet
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327078-kinderen-balen-van-weekendzonder-sport.html
Doetinchems Vizier: “Scouts bouwen digitale hutten”
https://www.doetinchemsvizier.nl/nieuws/algemeen/962762/scoutsbouwen-digitale-huttenDe Bottercourant: “Scouting Elburg thuis gaat morgen verder”
https://www.bottercourant.nl/nieuws/algemeen/22369-scouting-elburgthuis-gaat-morgen-verder/
Rijn en Veluwe: “Scouting biedt creatieve oplossing om avonturen
te beleven”
https://www.rijnenveluwe.nl/nieuws/algemeen/963594/scouting-biedtcreatieve-oplossing-om-avonturen-te-beleven
Nederweert24: “Scouts challenge in Nederweert”
https://www.nederweert24.nl/2020/03/19/scouts-challenge-innederweert-1e-challenge/
Beuningen Nieuws: “Virus of niet, Scouting Beuningen gaat door!”
https://beuningen.nieuws.nl/nieuws/20200322/virus-of-niet-scoutingbeuningen-76-gaat-door/
Nieuwe Meerbode: “Wie doet er mee met Scouting online?”
https://www.meerbode.nl/wie-doet-er-mee-met-de-scouting-online/
Bollenstreekomroep: “Shawano-scouts gaan door op afstand”
https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/03/shawano-scouts-gaandoor-op-afstand/
Liemers Courant: “Scouting Groessen organiseert online
opkomst”
https://liemers.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/104191/
scouting-groessen-organiseert-online-opkomstDe Limburger: “Reuverse scouts aan de slag met online spel”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200323_00153102/reuversescouts-aan-de-slag-met-online-spel
PZC: “Melita mist de andere welpen, dus heeft ze zelf een tent
opgezet”
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/melita-mist-de-andere-welpen-dusheeft-ze-zelf-een-tent-opgezet~a430a3df/
Meer vandaag: “De verstrooide professor quarantaine
Scoutingspeurtocht”
https://meervandaag.nl/2020/04/01/de-verstrooide-professorquarantaine-scouting-speurtocht/?utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_campaign=de-verstrooide-professor-quarantainescouting-speurtocht

Vlaardingen 24: “Eerste paal nieuwe Scoutcentrum: komt allemaal
niet!”
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/nieuws/eerste-paal-nieuwescoutcentrum-komt-allemaal-niet/28090/
Bollenstreekomroep: “Scouting Bosgeest gaat online”
https://www.bollenstreekomroep.nl/2020/04/scouting-bosgeest-gaatonline/
Voorburgs Dagblad: “Scouting Damherten biedt online programma
aan”
https://voorburgsdagblad.nl/Algemeen/scouting-damherten-biedtonline-programma-aan
Midvliet: “Scouting Damherten Leidschendam gaat online”
https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-leidschendamvoorburg/13116-scouting-damherten-leidschendam-gaat-online/
Noordwijkerhouts Nieuwsblad: “Bosgeest biedt online programma”
https://www.noordwijkerhoutsweekblad.nl/nieuws/verenigingen/57157/
bosgeest-biedt-online-programma
Nieuwe Stadblad: “Scoutinggroepen in Schiedam: wij gaan door!”
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/algemeen/966406/
scoutinggroepen-in-schiedam-wij-gaan-doorBlik op Noordwijkerhout: “Scouting Bosgeest biedt online
Scoutingprogramma aan”
https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/22473-scouting-bosgeestbiedt-online-scoutingprogramma-aan/
RPL Woerden: “Ook scouts zitten thuis”
https://rplwoerden.nl/ook-scouts-zitten-thuis/
RTV Horizon: “Vlooienmarkt afgelast, maar Scouting Kizito gaat
door”
https://www.rtvhorizon.nl/?p=63098
Rijswijk TV: “Scouting de Hoeve bouwt digitaal clubhuis in
Minecraft”
https://rijswijk.tv/scouting-de-hoeve-bouwt-digitaal-clubhuis-inminecraft/
Nunspeet.nu: “Scouting Nunspeet blijft actief”
https://www.nunspeet.nu/2020/03/30/scouting-nunspeet-blijft-actief/
RTV Nunspeet: “Scouting Nunspeet blijft actief”
https://rtvnunspeet.nl/lokaal-nieuws/scouting-nunspeet-blijft-actief/
Roosendaalse Bode: “Scouting Fridtjof Nansen draait online
gewoon door”
https://www.internetbode.nl/regio/roosendaal/sport-envereniging/311251/scouting-fridtjof-nansen-draait-online-gewoon-door/#push
BN de Stem: “#ikscoutthuis: Scouting in de West-Brabantse
woonkamers”
https://www.bndestem.nl/brabant/ikscoutthuis-scouting-in-de-westbrabantse-woonkamers~a0aba7fc/

Zwartewaterkrant: “Scouting de Veste Hasselt beleeft online
plezier”
https://www.zwartewaterkrant.nl/63761.html
1 Twente: “Scouts@home”
http://enschede.1twente.nl/video-%7c-scouts-%40-home/content/
item/?1156319
De Maas&Waler: “Stay@home met Scouting Beuningen ‘76”
https://www.demaasenwaler.nl/nieuws/algemeen/34042/stay-homemet-scouting-beuningen-76/
Het Kontakt: “Scouting Hagemans biedt online
Scoutingprogramma aan”
https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/225164/scouting-hagemansbiedt-online-scoutingprogramma-aan/
Sneeker Nieuwsblad: “Scouting Greate Pier biedt online
Scoutingprogramma aan”
https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1093682/greatepier-biedt-online-scoutingprogramma-aan.html?harvest_
referrer=https%3A%2F%2Fhorizon.obi4wan.com%2Fwebcare2
Harlingen Boeit: “Creatief met corona: crazy 75 van Scouting St.
Michel en Lioba Harlingen”
https://harlingenboeit.nl/nieuws/creatief-met-corona-1f340-crazy-75van-scouting-st-michiel-en-lioba-harlingen/
Lisser Nieuws: “Scouting op afstand: Shawano’s thuis aan de
slag”
https://www.lissernieuws.nl/nieuws/verenigingen/56972/scouting-opafstand-shawano-s-thuis-aan-de-slag/
Mooi Laarbeek: “Corona of geen corona, Scouting gaat gewoon
door!”
https://www.mooilaarbeek.nl/nieuws/algemeen/40117/-corona-ofgeen-corona-scouting-gaat-gewoon-doorRTV Kontakt: “Scouting gaat door”
https://rtvkontakt.nl/scouting-gaat-door/
De Gelderlander: “Ook Scouting gaat vanuit huis gewoon door: 20
opdrachten uitvoeren en bewijs insturen”
https://www.gelderlander.nl/duiven/ook-scouting-gaat-vanuit-huisgewoon-door-20-opdrachten-uitvoeren-en-bewijs-insturen~a9c56f9b/
Het gemeentenieuws: “Scouting Elst gaat thuis verder”
https://over-nederbetuwe.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/
algemeen/104525/scouting-elst-gaat-thuis-verder
Maasduinen Centraal: “Opdrachten Scouting veilig thuis”
https://maasduinencentraal.nl/opdrachten-scouting-veilig-thuis/
Meppeler Courant: “Scouts redden zich online: kamperen kan
prima in de woonkamer”
https://meppelercourant.nl/artikel/1098304/scouts-redden-zichonline-kamperen-kan-prima-in-de-woonkamer.html?harvest_
referrer=https%3A%2F%2Fhorizon.obi4wan.com%2Fwebcare2

Dagblad van het Noorden: “Scouts redden zich online: kamperen
kan prima in de woonkamer”
https://www.dvhn.nl/drenthe/meppel/Scouts-redden-zich-onlinekamperen-kan-prima-in-de-woonkamer-25572538.html
Radio Hengelo: “Scouting gaat online verder”
http://www.radiohengelotv.nl/scouting-gaat-online-verder/nieuws/
item/?1157799
RTV Nunspeet: “Mini pionieren bij Scouting Nunspeet”
https://rtvnunspeet.nl/lokaal-nieuws/mini-pionieren-bij-scoutingnunspeet/
Regiobode Online: “Online programma Scouting Doesburg”
https://www.regiobodeonline.nl/2020/04/online-programma-scoutingdoesburg/
Delftse Post: “Scouting Willem de Zwijger biedt online
Scoutingprogramma aan”
https://www.delftsepost.nl/nieuws/algemeen/969651/scouting-willemde-zwijger-biedt-online-scoutingprogramma-aan/
Noord-Hollands Dagblad: “Alle scouts verdienen de eretitel
W.T.F.O.M.G.”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200413_15970378/
column-in-60-seconden-alle-scouts-verdienen-de-eretitel-w-t-g-o-mg/?utm_source=horizon.obi4wan.com&utm_medium=referral&utm_
content=/webcare2
Delftse Post: “Scoutingverenigingen knutselen kaarten voor
Bieslandhof”
https://www.delftsepost.nl/nieuws/algemeen/969269/
scoutingverenigingen-knutselen-kaarten-voor-bieslandhof
Noord-Hollands Dagblad: “Noord-Hollandse scouts vinden
uitdagingen op de vierkante meter: kamperen en houthakken in
de achtertuin en in zeilpak onder de douche”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200413_44236545/
noord-hollandse-scouts-vinden-uitdagingen-op-de-vierkantemeter-kamperen-en-hout-hakken-in-de-achtertuin-en-in-zeilpakonder-de-douche/?utm_source=horizon.obi4wan.com&utm_
medium=referral&utm_content=/webcare2
Eemsbode: “Jubileumfoto op afstand 110-jarige Scouting
Fivelgroep Delfzijl”
https://eemsbode.nl/artikel/1097444/jubileumfoto-op-afstand-110jarige-scouting-fivelgroep-delfzijl.html
Vlaardingen 24: “Scouting? Ik scout thuis!”
https://www.vlaardingen24.nl/nl/nieuws/sport/scouting-lsquoik-scoutthuisrsquo/28174/
Hengelo’s Weekblad: “Hengelose Scoutinggroepen bieden online
Scoutingprogramma aan”
https://www.hengelosweekblad.nl/nieuws/algemeen/969042/
hengelose-scoutinggroepen-bieden-online-scoutingprogramma-aan/
Nieuwsgigant: “Online programma voor scouts uit Eindhoven”
http://www.nieuwsgigant.nl/artikelen/online-programma-voor-scoutsuit-eindhoven/

Oozo.nl: “Geslaagde online Hoevense Stay@home 2020
dorpsquiz”
https://www.oozo.nl/nieuws/halderberge/hoeven/2246410/geslaagdeonline-hoevense-stay-home2020-dorpsquiz-halderberge-internetbode/

Haarlems Weekblad: “Scouting gaat door, ook tijdens
coronacrisis”
https://www.haarlemsweekblad.nl/lokaal/verenigingen/337630/
scouting-gaat-door-ook-tijdens-coronacrisis-699363/

Msn.com: “Scouts kamperen in de huiskamer: Toch nog in de tent
slapen”
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opmerkelijk/scouts-kamperen-in-dehuiskamer-toch-nog-in-de-tent-slapen/ar-BB12nzjS/

De Limburger: “Karsten is al 30 jaar lid van Scouting St.
Willibrord: ‘Dankzij Scouting heb ik mezelf beter leren kennen’”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200420_00156953/het-ledenaantalneemt-nog-ieder-jaar-toe/

RTL nieuws: “Scouts kamperen in de huiskamer: Toch nog in de
tent slapen”
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5085821/scouting-kamperenhuis-oproep-thuis-paasweekend/

BN de Stem: “Alle scouts kunnen nu thuis meedoen”
https://blendle.com/item/bnl-bsbreda-20200421-11965966/buywarning

Wageningen Onderneemt: “Scouts Die Wiltgraeff bouwen digitaal
clubhuis”
https://www.wageningenonderneemt.nl/nieuws/rss/scouts-diewiltgraeff-bouwen-digitaal-clubhuis-1721621/
Kampeermeneer: “Pasen = Nationaal kampeer in je tuin weekend.
Doe je mee?”
https://www.kampeermeneer.nl/nationaal-kampeer-in-je-tuin-weekend/
Het Krantje Online: “Grote drukte bij onlinebingo Satoko Kitahara”
https://www.hetkrantje-online.nl/nieuws/actueel/102620/grote-druktebij-onlinebingo-satoko-kitahara-/
Groot Vlaardingen: “Eerste paal voor nieuw Scoutingcentrum”
https://www.grootvlaardingen.nl/nieuws/algemeen/967566/eerste-paalvoor-nieuw-scoutingcentrum-/
Het Kontakt: “Leden Scouting Hagemans toch actief dankzij
Ikscoutthuis”
https://www.hetkontakt.nl/regio/leerdam/225674/leden-scoutinghagemans-toch-actief-dankzij-ikscoutthuis-

De Telegraaf: “Pasen vanuit je luie stoel: dit kun je doen”
https://www.telegraaf.nl/lifestyle/58653957/pasen-vanuit-je-luie-stoeldit-kun-je-doen
NOS: “Een drive-through en kamperen in de tuin: tips om toch
het paasgevoel te krijgen”
https://nos.nl/artikel/2330236-een-drive-thru-en-kamperen-in-de-tuintips-om-toch-het-paasgevoel-te-krijgen.html
De Meijerij: “Scouts met kaartjes verblijden zorginstellingen”
https://www.demeierijboxtel.nl/nieuws/algemeen/30800/scouts-metkaartjes-verblijden-zorginstellingenStadskrant Veghel: “Scouts thuis op zomerkamp: #ikscoutthuis”
https://www.kliknieuws.nl/regio/stadskrantveghel/165186/scouts-thuisop-zomerkamp-ikscoutthuis
Omroep Assen: “Wat scouts doen tijdens de corona crisis? Zeker
niet stilzitten!”
http://www.omroepassen.com/algemeen/wat-scouts-doen-tijdens-decorona-crisis-zeker-niet-stilzitten/

Nu.nl: “Nick Jonas en Kevin Hart leren bijlwerken bij de Scouting”
https://www.nu.nl/280388/video/nick-jonas-en-kevin-hart-lerenbijlwerpen-bij-de-scouting.html

Laarder Courant: “Scoutingjeugd verrast ouderen met
zelfgemaakte bloemen”
https://www.laardercourant.nl/nieuws/algemeen/170923/
scoutingjeugd-verrast-ouderen-met-zelfgemaakte-bloemen-

De Limburger: “Scouts en JongNL gaan weer (een beetje) spelen”
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20200423_00157578/scouts-enjongnl-gaan-weer-een-beetje-spelen/

Omroep Meijerij: “Veghelse scouts gaan op zomerkamp”
https://www.omroepmeierij.nl/omroepmeierij/om-actueel-veghelsescouts-gaan-op-zomerkamp

AD: “Nieuwe aanpak Scouting Johannes Vianney in Eindhoven:
ikscoutthuis”
https://www.ad.nl/eindhoven/nieuwe-aanpak-scouting-johannesvianney-in-eindhoven-ikscoutthuis~a08450d6/

Speelbeweging.nl: “Scouting, maar dan thuis”
https://www.speelbeweging.nl/scouting-maar-dan-thuis/

Brabants Dagblad: “Nieuwe aanpak Scouting Johannes Vianney in
Eindhoven: #ikscoutthuis”
https://www.bd.nl/eindhoven/nieuwe-aanpak-scouting-johannesvianney-in-eindhoven-ikscoutthuis~a08450d6/
Eindhovens Dagblad: “Nieuwe aanpak Scouting Johannes Vianney
in Eindhoven: #ikscoutthuis”
https://www.ed.nl/eindhoven/nieuwe-aanpak-scouting-johannesvianney-in-eindhoven-ikscoutthuis~a08450d6/

Harlingen Online: “’Pluimduim’ voor waterscouts”
https://harlingenonline.nl/2020/05/11/pluimduim-voor-waterscouts/
RTV Drenthe: “Scouting Emmen houdt Pinksterkamp in eigen
achtertuin”
https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/160351/Scouting-Emmen-houdtPinksterkamp-in-eigen-achtertuin

