
PERSAANDACHTTIJD VOOR TAART



Noord-Hollands Dagblad: “Knutselen met slagroom en 
blauw fondant: Scoutingverenigingen in Beverwijk vieren 
100-jarig bestaan welpen”
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/
dmf20200119_13034116/knutselen-met-slagroom-en-blauw-
fondant-scoutingverenigingen-in-beverwijk-vieren-100-jarig-
bestaan-welpen/?utm_source=horizon.obi4wan.com&utm_
medium=referral&utm_content=/webcare2

Kliknieuws.nl: “Welpen Scouting Uotha bakken taart voor 
burgemeester”
https://www.kliknieuws.nl/regio/uden/161515/welpen-scouting-
uotha-bakken-taart-voor-burgemeester-foto-s-#album

Contact Midden: “Welpen en burgemeester eten warme 
appeltaart”
https://www.contactmidden.nl/nieuws/algemeen/296585/welpen-
en-burgemeester-eten-warme-appeltaart-/

De Schakel Albrandswaard: “Taart voor honderdjarige 
welpenspeltak”
https://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/
algemeen/49468/taart-voor-honderdjarige-welpenspeltak/

De Botlek: “Burgemeester de Witte viert '100 jaar Welpen' 
met Scouting Albrandswaard”
https://hoogvlietalbrandswaard.debotlek.nl/nieuws/
algemeen/914833/video-burgemeester-de-witte-viert-100-jaar-
welpen-met-scouting-albrandswaard/

Renkum Nieuws: “Scoutinggroepen vieren gezamenlijk 100 
jaar welpen in Nederland”
https://renkum.nieuws.nl/nieuws/54456/scoutinggroepen-
vieren-gezamenlijk-100-jaar-welpen-in-nederland/?fbclid=
IwAR0LQF7fuaTqM-YcPlqOH0o2cVhEsksDKw2OFWO_
Dt4DhLZqGOAMAdKdSaU

Groot Nissewaard: “Tijd voor taart: 100 jaar welpen”
https://www.grootnissewaard.nl/nieuws/algemeen/106193/tijd-
voor-taart-100-jaar-welpen-

Omroep Flevoland: “Welpen vieren honderdjarig bestaan”
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/177524/welpen-vieren-
honderdjarig-bestaan?fbclid=IwAR1hDpqXLtzThNuJfwhkInA9m
Oix9VVlZqcbPpxsoXk06rx55l_EVQ1_byo

Omroep Flevoland: “Welpen in Almere vieren honderdste 
verjaardag”
https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/177481/welpen-in-
almere-vieren-honderdste-verjaardag?fbclid=IwAR34zbINNUPc
WSsscaBFu5_3n7AyBJVxjOdX12cbFSLknFEJJTvwcC27iFQ

Almere deze week: “Taart voor honderdste verjaardag 
welpen”
http://almeredezeweek.nl/widgets/2164-nieuws/
nieuws/1499384-taart-voor-honderdste-verjaardag-welpen

?fbclid=IwAR1pmaqs0xJb67DcZo8CEmhjZ7eQPF0RA67_
KjoiUEQxSr2b122JxIGibfw 

Twentse Fotosite: “Tijd voor taart”
https://twentsefotosite.nl/2020/01/tijd-voor-taart/ 

Meppeler Courant: “Welpen vieren jubileum met taart en 
college”
https://meppelercourant.nl/artikel/1076050/welpen-vieren-
jubileum-met-taart-en-college.html

De Toren: “Welpen vieren eeuwfeest met taart”
https://www.detoren.net/detoren/welpen-vieren-eeuwfeest-met-
taart 

AAVisie: “Welpen van Scouting bestaan honderd jaar”
http://aavisie.nl/nieuws/actua/28268/
Welpen+van+scouting+bestaan+100+jaar/

DMG: “Taart voor burgemeester van jarige welpen”
https://dmgdeurne.nl/taart-voor-burgemeester-van-jarige-
welpen/

De Castricummer: “Cupcakes voor jubilerende 
Scoutingwelpen”
https://www.castricummer.nl/cupcakes-voor-jubilerende-
scoutingwelpen/

Het Kontakt: “Wethouder Gerrit Spelt krijgt taart van 
jubilerende welpen”
https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/220316/
wethouder-gerrit-spelt-krijgt-taart-van-jubilerende-welpen

Jouster Courant: “Welpen de Borgergroep vieren feest”
https://joustercourant.nl/artikel/1079065/foto-s-welpen-de-
borgergroep-vieren-feest.html

De Gelderlander: “Stel je er één keer voor open en Scouting 
zit voor altijd in je hart”
https://www.gelderlander.nl/rhenen/stel-je-er-een-keer-voor-
open-en-de-scouting-zit-voor-altijd-in-je-hart~a4201111/?utm_
source=facebook&utm_medium=social&utm_
campaign=socialsharing_

Nederweert 24: “Welpen Scouting Nederweert bakken taart 
voor burgemeester foto’s”
https://www.nederweert24.nl/2020/01/31/welpen-scouting-
nederweert-bakken-taart-voor-burgemeester-fotos/

Eindhovens Dagblad: “Scouting, Jorritsma kan het iedereen 
aanraden”
https://blendle.com/i/eindhovens-dagblad-eindhoven/scouting-
jorritsma-kan-het-iedereen-aanraden/bnl-edeindhoven-
20200213-11790800?sharer=eyJ2ZXJzaW9uIjoiMSIsInVpZCI6I
nRlYW1jb21tdW5pY2F0aWVzY291IiwiaXRlbV9pZCI6ImJubC1l
ZGVpbmRob3Zlbi0yMDIwMDIxMy0xMTc5MDgwMCJ9



Eindhovens Dagblad: “Welpen bestaan honderd jaar, 
burgemeester Jorritsma van Eindhoven krijgt taart”
https://www.ed.nl/eindhoven/welpen-bestaan-honderd-jaar-
burgemeester-jorritsma-van-eindhoven-krijgt-taart~aefadf13/

RTV Meppel: “Meppeler Scoutingwelpen geven cupcakes 
aan burgmeester”
https://www.rtvmeppel.nl/meppeler-scoutingwelpen-geven-
cupcakes-aan-burgemeester/

Wijksnieuws.nl: “Welpen SeaLions vieren feest”
https://wijksnieuws.nl/deel-je-nieuws/sport/overig/welpen-
sealions-vieren-feest-679635/

Zenderstreeknieuws: “Tijd voor taart bij de welpen in Lopik”
https://zuid.zenderstreeknieuws.nl/nieuws/verenigingen/927146/
tijd-voor-taart-bij-de-welpen-in-lopik-

De Stad Amersfoort: “Start jubileumjaar 100 jaar welpen”
https://www.destadamersfoort.nl/deeljenieuws/lokaal/315768/
start-jubileumjaar-100-jaar-welpen-678302

Het Kontakt: “Wethouder Gerrit Spelt krijgt taart van 
jubilerende welpen”
https://www.hetkontakt.nl/regio/krimpenerwaard/220316/
wethouder-gerrit-spelt-krijgt-taart-van-jubilerende-welpen/

Regiobode Online: “Welpen Scouting Doesburg bakken taart 
voor de burgemeester”
https://www.regiobodeonline.nl/2020/01/de-welpen-scouting-
doesburg-bakken-taart-voor-de-burgemeester/

De Schakel Barendracht: “Taart voor de burgemeester van 
de jarige welpen”
https://www.deschakelbarendrecht.nl/nieuws/algemeen/50048/
taart-voor-de-burgemeester-van-de-jarige-welpen/

ATOS RTV: “Taart voor de burgemeester van de jarige 
welpen”
https://www.atosrtv.nl/nieuws/zwijndrecht/taart-voor-de-
burgemeester-van-de-jarige-welpen/

Zwijndrecht info: “Taart voor de burgemeester van de jarige 
welpen”
https://www.zwijndrecht.info/persbericht/taart-voor-de-
burgemeester-van-de-jarige-welpen/

Zwijndrecht.net: “Tijd voor de burgemeester van de jarige 
welpen”
https://www.zwijndrecht.net/nieuws/2020-02-17-10185-taart-
voor-de-burgemeester-van-de-jarige-welpen.html

Het Kontakt: “Burgemeester Moerkerke krijgt Scoutingtaart 
en deelt die weer uit”
https://www.hetkontakt.nl/regio/klaroen/222137/burgemeester-
moerkerke-krijgt-scouting-taart-en-deelt-die-weer-uit/

Papendrecht.net: “Welpen Scouting trakteren ouderen op de 
markt”
https://www.papendrecht.net/nieuws/2020-02-14-13691-welpen-
scouting-tracteren-ouderen-op-de-markt.html

Weekblad de Brug: “Jarige scouts ontregelen speech 
Burgemeester van der Loo”
https://reader.weekbladdebrug.nl/reader/25518/26150/
jarige-scouts-ontregelen-speech-burgemeester-van-der-
loo-codewoorden-leveren-grappige-taferelen-op-tijdens-
jubileumfeest

De Kombinatie: “Taart voor de burgemeester van de jarige 
welpen”
https://zwijndrecht.dekombinatie.nl/nieuws/algemeen/943218/
taart-voor-de-burgemeester-van-de-jarige-welpen-/

Papendrecht.nl: “Welpen bestaan 100 jaar”
https://www.papendrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/
Nieuws_en_bekendmakingen/Nieuwsarchief/2020/Februari/
Welpen_bestaan_honderd_jaar/

Nieuws uit Berkelland: “Taart voor de jarige welpen van 
Scouting Neede”
https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2020/03/taart-voor-de-jarige-
welpen-van-scouting-neede/

Tubantia: “Scouting Neede viert verjaardag van 
honderdjarige welpen”
https://www.tubantia.nl/achterhoek/scouting-neede-viert-
verjaardag-van-honderdjarige-welpen~a6bcb7a4/?referrer=htt
ps://horizon.obi4wan.com/webcare2

Nieuwe Stadblad: ”Schiedamse welpen vieren honderdste 
verjaardag met het bakken van taart”
https://www.nieuwestadsblad.nl/nieuws/algemeen/956784/
schiedamse-welpen-vieren-honderdste-verjaardag-met-het-
bakken-van

Felicitatie van Meisje Djamila:
https://www.youtube.com/watch?v=4rj9Bxk47Us


