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Sponsoring	  door	  de	  Rabobank	  
Ons	  clubgebouw	  Guy	  de	  Larigaudie	  is	  
dringend	  toe	  aan	  een	  nieuwe	  
professionele	  vloer	  voor	  vele	  uren	  
speelplezier.	  De	  totale	  kosten	  voor	  
een	  professionele	  nieuwe	  
linoleumvloer	  zijn	  ruim	  €11.000.	  Wij	  
vroegen	  de	  Rabobank	  om	  hulp.	  
De	  Rabobank	  selecteerde	  acht	  
projecten	  waar	  hun	  leden	  op	  konden	  
stemmen.	  De	  zes	  projecten	  met	  de	  
meeste	  stemmen,	  krijgen	  hun	  
volledige	  project	  betaald	  door	  de	  
Rabobank.	  De	  twee	  projecten	  die	  niet	  
winnen,	  krijgen	  €2.500.	  	  
Stemmen	  kan	  nog	  tot	  en	  met	  	  
27	  oktober,	  dus	  heb	  je	  een	  
uitnodiging	  gekregen	  om	  te	  
stemmen?	  Stem	  op	  ons!	  
	  
Stemmen	  kan	  hier	  (alleen	  voor	  leden	  
van	  de	  Rabobank).	  
https://www.raboledenplein.nl/verkie
zingen/genomineerden/scouting-‐
kantankye	  
	  

Uitnodiging	  
Ter	  gelegenheid	  van	  de	  uitreiking	  
door	  de	  Rabobank	  willen	  we	  alle	  
jeugdleden	  en	  ouders	  uitnodigen	  om	  
pannenkoeken	  te	  komen	  eten	  op	  
maandag	  28	  oktober	  van	  16.00	  tot	  
18.00	  uur	  in	  de	  Guy.	  Scouting	  style	  
natuurlijk!	  Zelf	  pannenkoeken	  bakken	  
en	  een	  pannenkoekenwedstrijd.	  
Er	  komt	  dan	  ook	  een	  filmploeg	  van	  de	  
Rabobank	  om	  de	  uitreiking	  vast	  te	  
leggen.	  	  Iedereen	  zijn	  Scoutfit	  aan	  
dus!	  Graag	  even	  een	  seintje	  naar	  
bestuur@kantankye.nl	  als	  je	  erbij	  
bent.	  

Neverland	  
Zaterdag	  19	  oktober	  organiseerde	  
onze	  Scoutinggroep	  samen	  met	  het	  
jongeren-‐	  en	  tienerwerk	  van	  de	  
gemeente	  Amstelveen	  en	  Stichting	  
Cardanus	  het	  evenement	  Neverland.	  
Er	  waren	  allerlei	  leuke	  activiteiten,	  
gericht	  op	  het	  ontdekken	  van	  je	  
talent.	  Kinderen	  konden	  onder	  andere	  
dansen,	  zeilboten	  knutselen,	  graffiti	  
spuiten	  en	  meedoen	  aan	  door	  ons	  
georganiseerde	  scoutingactiviteiten.	  
Zo	  belandde	  de	  door	  onze	  scouts	  en	  
explorers	  gepionierde	  brug	  op	  de	  
voorpagina	  van	  het	  Amstelveens	  
Weekblad!	  
	  

	  
	  
Met	  ca.	  250	  bezoekers,	  waaronder	  de	  
burgemeester,	  was	  het	  evenement	  
een	  groot	  succes.	  	  
De	  wilde	  plannen	  voor	  volgend	  jaar	  
hebben	  de	  kop	  alweer	  opgestoken!	  
Dit	  willen	  we	  graag	  nog	  een	  keer	  
overdoen!	  
	  

	  
	  
	  

Albert	  Heijn-‐actie	  
Albert	  Heijn	  Ko	  van	  der	  Linden	  aan	  de	  
Amsterdamseweg	  heeft	  een	  actie	  
lopen,	  nog	  tot	  en	  met	  zondag	  27	  
oktober	  ontvang	  je	  bij	  elke	  €10	  Aan	  
boodschappen	  een	  voucher	  die	  je	  in	  
de	  winkel	  kunt	  scannen.	  Je	  geeft	  aan	  
dat	  je	  ons	  wil	  steunen	  en,	  voilà,	  je	  
sponsort	  ons!	  

Nieuw	  rekeningnummer	  
De	  rekening	  waarop	  wij	  jullie	  
contributie	  ontvangen	  is	  gewijzigd.	  
Een	  mooie	  gelegenheid	  om	  een	  klein	  
stukje	  geschiedenis	  te	  vertellen.	  
‘Scouting	  Kantankye’,	  zoals	  we	  
officieel	  heten,	  bestaat	  uit	  de	  
gefuseerde	  scoutinggroepen	  Kimball	  
O’Hara,	  Guy	  de	  Larigaudie	  (waarin	  
opgenomen	  Japanese	  Scouting	  
Amsterdam)	  en	  Margarita.	  Al	  deze	  
groepen	  hadden	  eigen	  stichtingen	  en	  
eigen	  rekeningen.	  Sinds	  enige	  tijd	  zijn	  
we	  één	  groepsvereniging	  (op	  
http://nl.scoutwiki.org/Groepsverenig
ing	  kun	  je	  lezen	  wat	  dat	  precies	  
inhoudt).	  	  En	  die	  groepsvereniging	  
heeft	  sinds	  kort	  een	  nieuw	  
rekeningnummer.	  
	  
Naam	   	   Scouting	  Kantankye	  
Rek.nummer	   1663.09.192	  
	  
Kantankye	  Kort	  is	  de	  korte	  
nieuwsbrief	  die	  een	  beeld	  geeft	  
van	  wat	  er	  gebeurt	  binnen	  
Scoutinggroep	  Kantankye.	  
Zin	  om	  de	  volgende	  Kantankye	  
Kort	  te	  maken	  of	  suggesties	  voor	  
leuke	  artikelen?	  Laat	  het	  ons	  
weten	  via	  bestuur@kantankye.nl.	  


