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Leid(st)ers gekwalificeerd! 

 

  
 

Scouting staat voor veel plezier, maar 
ook voor kwaliteit. Daarom volgen 
alle leid(st)ers een opleiding voor hun 
(kamp)kwalificatie.  
De kwalificatie wordt toegekend bij 
het aantoonbaar beheersen van 
voldoende kennis over en 
vaardigheden voor bijvoorbeeld de 
organisatie van activiteiten, de 
leeftijdseigen kenmerken van de 
jeugdleden, veiligheid tijdens 
activiteiten, spelbegeleiding en 
natuurlijk het verzamelen van de 
tofste ideeën voor activiteiten. 
De laatste jaren is er hard getraind 
door onze leiding, tijdens trainingen 
en ‘on the job’. Op onze laatste 
groepsraad in februari heeft Anna aan 
diverse leid(st)ers de 
kwalificatietekens uitgereikt als 
bewijs dat ze met goed gevolg het 
kwalificatietraject hebben afgerond. 
Gefeliciteerd allemaal! 
 

 
 

Leiding volgt ook Gillwell-training  
‘De Gilwell’ is een leuke en 
uitdagende vervolgtraining waarbij 
aandacht is 
voor 
verdergaande 
persoonlijke 
ontwikkeling. 
Deze training is 
gebaseerd op 
internationale scoutingrichtlijnen. 
Anna en Susanne, beide bestuurslid, 
hebben deze training reeds afgerond. 

Zij ontvingen hun kralen, symbool 
voor het bereiken van gestelde 
persoonlijke doelen, op de afgelopen 
groepsraad op 29 februari uit handen 
van bestuurslid Eric, Gilwellian sinds 
lange tijd.  
Op dit moment zijn Lucy 
(explorerbegeleidster) en Richie 
(welpenleider) bezig met dit 
trainingstraject. 
Scouts die deze 
training gevolgd 
en afgerond 
hebben, zijn 
herkenbaar aan 
een leren koord 
met daaraan 2 houten kralen die zij 
dragen bij hun das. 
Het is bijzonder voor onze groep dat 
wij zoveel enthousiaste vrijwilligers 
hebben die deze zware training 
hebben gedaan of ermee bezig zijn. 
Dat is niet eerder voorgekomen in de 
geschiedenis van onze groep!  

 
 

Verlengde COVID-19 maatregelen 
Eerder hebben we jullie laten weten 
tot en met 31 maart alle fysieke 
activiteiten van Scouting Kantankye te 
annuleren. Ondertussen is duidelijk 
dat de maatregelen langer zullen 
gelden. Scouting Nederland adviseert 
daarom tot en met 31 mei geen 
activiteiten door te laten gaan. 
Scouting Kantankye neemt dit advies 
over. 
‘Sinds maandagavond 23 maart 
gelden nieuwe maatregelen van de 
overheid in de aanpak van het 
coronavirus. Eén van deze 



maatregelen betreft dat alle 
bijeenkomsten worden verboden tot 
1 juni, ook met minder dan 100 
mensen. Daarnaast blijft de overheid 
aandringen op het beperken van 
sociale contacten, stimuleert ze dat 
mensen thuis blijven werken en 1,5 m 
afstand houden. Met bovenstaand 
advies sluit Scouting aan bij de 
maatregelen die de overheid heeft 
afgekondigd. 
Scouting Nederland adviseert alle 
Scoutinggroepen en –organisaties in 
Nederland om alle activiteiten tot en 
met 31 mei niet door te laten gaan. 
Indien de overheid op een eerder 
moment tot minder zware 
maatregelen besluit waarbij scouts 
veilig weer samen kunnen komen past 
Scouting Nederland haar advies 
daarop aan.’ [www.scouting.nl] 
 

Brief van de voorzitter van  
Scouting Nederland 

De voorzitter van de landelijke 
vereniging Scouting Nederland waar 
wij deel van uitmaken, heeft een brief 
geschreven aan alle (jeugd)leden. 
 

 
 

26 maart 2020 
Beste scout, 
Natuurlijk ben je bij Scouting om toffe 
activiteiten te ondernemen, vrienden 
te maken en mooie dingen te leren. 
Daarnaast wil Scouting ook een 
bijdrage leveren aan een betere 
wereld, iets wat hard nodig is in deze 
crisistijd rond het corona-virus. Zo doe 
je als je bij Scouting gaat een belofte: 
“Ik zal iedereen helpen waar ik kan, je 
kunt op mij rekenen.” Ook onze 
koning Willem-Alexander en premier 
Rutte roepen op om goed voor elkaar 
te zorgen  in deze crisis, zodanig dat 
niemand zich in de steek gelaten 
voelt. 
Wat kun jij doen als scout in de crisis? 
Juist in tijden van crisis kunnen we als 
scouts laten zien waar we voor staan 
en bijdragen aan een betere wereld. 
Misschien ben je al in actie gekomen. 
Of vraag je je misschien af: hoe kan ik 
als scout op dit moment een bijdrage 
leveren in deze coronacrisis? 
Op de eerste plaats kun je al veel 
betekenen door je goed te houden 

aan de richtlijnen die de overheid 
geeft en ook je leeftijdsgenootjes 
daarin het goede voorbeeld te geven. 
In je contacten binnen Scouting houd 
je je aan de richtlijnen die Scouting 
Nederland geeft. Dat betekent dat we 
voorlopig geen opkomsten of andere 
activiteiten kunnen houden waarbij je 
elkaar fysiek ontmoet. 
Als jouw groep online activiteiten 
organiseert, is het natuurlijk heel erg 
leuk als je meedoet! Vraag ook 
vrienden en vriendinnen die geen lid 
zijn van Scouting om mee te doen, zij 
vervelen zich misschien omdat ze veel 
thuis zitten. Sommige groepen komen 
samen in actie voor mensen die het 
moeilijk hebben. En anders kun je 
misschien kijken hoe jij zelf in jouw 
omgeving anderen kunt helpen, op 
een veilige manier voor jou en 
anderen. Deel je actie op social media 
met #scoutstegencorona. Als het 
nodig is dat je naar buiten gaat, ga 
met maximaal twee mensen op pad 
en houd je daarbij wel aan de 1,5 
meter afstand! 
Tot slot vragen we je de toffe poster 
#Ikscoutthuis, op het raam te plakken 
en een foto daarvan op social media 
te posten. Laten we samen in actie 
komen en bijdragen aan een betere 
wereld. Gewoon omdat we scout zijn. 
Veel sterkte in deze crisistijd en 
dankjewel dat je scout bent. 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van Scouting 
Nederland,  
Jaap Boot, voorzitter 
 

Lees over de actie en download de 
poster op 
https://www.scouting.nl/nieuws/185
9-van-offline-naar-online-programma 
 

 
 

Vervangende opkomsten 
Onze speltakken laten zich niet 
stoppen door een virus! Voor alle 
leeftijdsgroepen zijn ondertussen 
online activiteiten aangeboden. De 
bevers gaan op berenjacht en posten 
daarvan foto’s in hun groepsapp, de 
welpen doen online opkomsten met 

creatieve uitdagingen die via 
whatsapp direct beoordeeld worden 
op zoek naar de speler met de meeste 
punten. De scouts hebben hun 
subkamp voor de Nationale Jamboree 
deze zomer ontdekt in een online 
speurtocht en deden een online 
opdrachtenspel. De explorers 
organiseerden een avond waarbij het 
spel Weerwolven van Wakkerdam 
online gespeeld werd en gameden 
samen.  
 

 
Ontwerp en maak je eigen gaspak (Hazmat 
Suit) en trek het aan. [Scouts] 
 

 
In huis kamperen. Een opdracht voor het Thuis-
insigne voor de welpen. Én de leiding! 
 

 
Bevers luisteren naar het Beveruurtje met ver-
zoeknummers en verhalen op ScoutFM. Zater-
dag 9.00 - 10.00 uur, http://live.scoutfm.nl.   

 

 
Explo’s kregen de opdracht met spullen een 
opening van een opkomst uit te beelden. 

http://live.scoutfm.nl/


 
 

Ouderparticipatie 
Wij zijn op zoek naar ouders die ons 
willen helpen om maandelijks tijdens 
een bever-/welpenopkomst onze 
gebouwen, met name de keuken, het 
sanitair en de vloeren, een goede 
schoonmaakbeurt te geven. Als er 
elke maand een ander stel ouders dit 
doet, betekent dit hoogstens één keer 
per jaar twee uurtjes helpen!  
Ook zoeken we ouders die ons willen 
helpen met het schoonmaken 
van de regengoten, vooral om het 
bladafval uit de goten te verwijderen. 
Spreek een leid(st)er aan of mail naar 
bestuur@kantankye.nl als je wil 
helpen. 

 
Kascontrole 

Wij ontvangen jaarlijks subsidie van 
de gemeente Amstelveen. De groep 

krijgt een vergoeding voor huis-
vestingslasten en activiteitensubsidie.  
Elk jaar moeten wij voor de gemeente 
een verslag maken van ons financiële 
boekjaar en van de activiteiten wij 
ondernemen.  
Wij zoeken dit jaar weer twee ouders 
die bereid zijn de financiële 
boekhouding over 2019 te 
controleren. We doen dit op een 
doordeweekse avond. Het vergt niet 
meer dan anderhalf uur tijd.  
Gezien de geldende 
coronamaatregelen zullen we de 
(verplichte!) controle laten 
plaatsvinden in gebouw Kimball 
O’Hara, in een grote zaal en op 
gepaste afstand van elkaar. De cijfers 
zullen met een beamer op een 
scherm getoond worden om 
doorgeven van papieren te vermijden. 
Als je dit wil doen, mail dan naar Eric, 
penningmeester@kantankye.nl. 
We maken dan samen een afspraak 
om bij elkaar te komen.  
 

 
 

Kantankye Kort is de nieuwsbrief 
die een beeld geeft van wat er 
gebeurt binnen Scoutinggroep 
Kantankye. 
suggesties voor leuke artikelen? 
Laat het ons weten via 
bestuur@kantankye.nl. 

 
Woordzoeker 

Streep alle woorden horizontaal, 
verticaal of diagonaal weg in de 
woordzoeker en vind de naam van 
deze prachtige voorjaarsbloem die 
groeit in het park ‘De Braak’ achter 
onze clubhuizen. 
 

 
 

 



 
 

Vriendenloterij 
De Vriendenloterij biedt ons de 
gelegenheid onder hun leiding een 
belavond te organiseren. Die avond 
vragen we ouders hun familie en 
vrienden te bellen met de vraag of ze 
mee willen spelen met de 
Vriendenloterij en ons zo willen 
steunen. Elk lot dat voor Kantankye 
meespeelt, geeft vaak lange tijd elke 
maand een bijdrage aan onze 
groepskas. We hebben het over 
honderden euro’s sponsoring per jaar 
voor één avond telefonisch 

deelnemers werven. 
Je dingt mee naar grote prijzen én je 
sponsort ons!  
Welke ouder wil ons helpen en dit 
coördineren binnen de groep? 
Meld je met een mailtje aan 
penningmeester@kantankye.nl 
 

Gesprek met de wethouder 
Op 10 februari bracht wethouder 
Frank Berkhout, verantwoordelijk 
voor onder andere de portefeuilles 
Jeugd, Jongeren en Participatie, een 
bezoek aan onze groep. Het bestuur 
heeft hem de gebouwen laten zien en 
heeft verteld welke activiteiten wij 
allemaal doen. Frank heeft zelf twee 
kinderen op scouting in Nes a/d 
Amstel, dus het werd een gezellig 
gesprek, waarin onze wensen 
welwillend bediscussieerd werden. De 
gemeentelijke subsidie wordt iets 
gunstiger, vertelde Frank ons. Bij de 

bepaling van het bedrag voor de 
activiteitensubsidie, €19 per jeugdlid 
per jaar, tellen vanaf volgend jaar alle 
jeugdleden mee. Tot nu toe telden 
alleen Amstelveense jeugdleden mee. 
 
 

 
 

 
Gesprek met de groenbeheer 

Op 9 maart bezochten twee mensen 
van Groenbeheer van de gemeente 
Amstelveen ons terrein. Groenbeheer  
doet op ons terrein het 
terreinonderhoud: 
snoeiwerkzaamheden, uitdunnen en 
nieuwe struiken en bomen 
aanplanten. Omdat het terrein 
veengrond is, wortelen de bomen 
heel oppervlakkig. Bomen die het 
goed doen op ons terrein, zijn wilgen, 
berken en elzen. De afgelopen twee 
jaar zijn diverse bomen doodgegaan 
door de droge zomers. Dode bomen 
worden omgezaagd om te voorkomen 
dat ze om kunnen vallen. Zo helpt 
Groenbeheer ervoor zorgen dat 
kinderen veilig kunnen spelen op ons 
terrein. 
 

 
 

Zomerkampen 
Hoewel door omstandigheden het 
doorgaan van de zomerkampen nog 
niet zeker is, wordt hard gewerkt aan 
de voorbereiding. 
De planning van de zomerkampen 
delen we graag. 
Bevers 3 t/m 5 juli Guy- blokhut 
Welpen  6 t/m 11 juli  Austerlitz 
Scouts  25 juli t/m 2 aug. Zeewolde 

De scouts doen mee met de Nationale 
Jamboree op het Scoutinglandgoed in 
Zeewolde. Aan dit kamp doen 
scoutinggroepen uit heel Nederland 
mee en ook buitenlandse scouts zijn 
van de partij. 
Het zomerkamp van de explorers 
organiseren zij zelf en is nog niet 
vastgelegd voor komende zomer. De 
laatste berichten zijn dat zij mogelijk 
naar Schotland gaan. 

mailto:penningmeester@kantankye.nl

