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Zoals jullie wellicht al vernomen hebben, is onze kabouterleider Huub Knegtel zeer ernstig 
ziek. Om te voorkomen dat er foutieve informatie wordt verstrekt hebben wij als bestuur van 
de Scouting gemeend jullie met deze brief nader op de hoogte te moeten stellen. 
 
Huub heeft afgelopen zondagmiddag omstreeks 17.00 uur een hartaanval gekregen. 
Ondanks onmiddellijk ingrijpen en reanimeren door zijn ouders, en de snel aanwezige 
hulpdiensten, is Huub buiten bewustzijn geraakt. Hij is toen direct overgebracht naar het 
ziekenhuis, waar de artsen hem hebben kunnen stabiliseren. Sindsdien wordt hij kunstmatig 
beademd, en de eerste paar dagen is hij door middel van een zware verdoving in slaap 
gehouden. Afgelopen dinsdag zijn de artsen gestopt met het geven van deze verdoving, 
maar Huub is niet wakker geworden. Inmiddels hebben de artsen ontdekt dat de schade aan 
zijn hersenen, door het tijdelijke zuurstofgebrek na de hartaanval, zo groot is dat er helaas 
geen hoop meer is dat Huub nog zal ontwaken. 
Na dit weekend zal de beademing naar alle waarschijnlijkheid worden gestopt, waarna Huub 
zal komen te overlijden. 
 
Vanwege deze droevige situatie heeft de leiding van de Scouting Rudyard Kipling besloten 
a.s. zaterdag 1 maart geen draaidag te houden. 
 
Wel is er gelegenheid om op deze zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur bij elkaar te komen op 
de blokhut, om met elkaar ons verdriet te delen en elkaar te steunen. Dit geldt zowel voor de 
Scouts en hun ouders, als ook voor andere belangstellenden. Ook zal er gelegenheid zijn om 
in een boek voor Huub te schrijven, foto’s te plakken of anderszins iets voor Huub en zijn 
familie te doen. 
 
Ondanks deze bijzonder droevige situatie zouden wij het erg op prijs stellen indien jullie van 
deze gelegenheid gebruik zouden willen maken om onze verbondenheid met Huub, zijn 
familie en elkaar te onderstrepen. 
 
Wij leven intens mee met de familie van Huub. 
 
Namens bestuur en leiding van Scouting Rudyard Kipling, 
 
 
Karel van der Grinten, 
Voorzitter 
 
 
 
P.S. Voor de goede orde willen wij hierbij vermelden dat de ophaaldag voor de neuzelmarkt 
op zaterdag 8 maart vooralsnog gewoon doorgaat. 
 
 
 


