
SCOUTING RUDYARD KIPLING 
 
Beste Ouders, beste Scouts,        06 maart 08 
 
 
Het is met veel verdriet dat wij jullie moeten mededelen dat onze geliefde kabouterteamleider 
Huub Knegtel op dinsdag 4 maart is overleden. Hoewel de vooruitzichten bijzonder slecht 
waren, heeft dit bericht ons zeer geschokt. Nadat Huub bediend is geworden, is de 
beademings apparatuur gestopt en Huub ’s lichaam heeft daarna binnen enkele minuten de 
strijd moeten opgeven. 
 
Vrijdagavond 7 maart is er om 19.00 uur een avondwake in de St. Clemenskerk in Nuenen. 
Tevens  is er voor aanvang gelegenheid tot schriftelijk condoleren 
 
De uitvaartdienst zal op zaterdag 8 maart plaatsvinden om 13.00 uur in de St.Clemenskerk.   
Scouting Rudyard Kipling zal daarbij in ieder geval aanwezig zijn met het bestuur, de leiding 
en de kabouters. We verzamelen hiervoor om 12.45 bij de ingang van de kerk. Het kan zijn 
dat de kabouters nog een speciale rol is toebedeeld, dit is op moment van schrijven nog niet 
bekend. Voor een bloemstuk namens onze groep wordt gezorgd. 
Voor de ondersteuning van de kabouters is het wellicht zinvol dat de ouders aanwezig zijn, 
dit ter eigen beoordeling. 
 
Naast de “officiële” afvaardiging van de Scouting is uiteraard iedereen van harte welkom om 
de verbondenheid met Huub en zijn familie te onderstrepen. De familie van Huub stelt het 
zeer op prijs indien de kinderen in uniform komen. In de kerk zijn plaatsen gereserveerd voor 
de scouting. 
 
Aansluitend aan de kerkdienst zullen wij Huub begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het 
kerkhof achter de kerk.  
 
Na afloop van de begrafenis is er voor bestuur, leiding en kabouters gelegenheid om in het 
Klooster samen met de familie van Huub bij elkaar te komen.  
 
Vanwege de uitvaart heeft de leiding van de Scouting Rudyard Kipling besloten op deze 
zaterdag de ophaaldag voor de neuzeldag te laten vervallen. Wel is het mogelijk voor 
ouders/vrijwilligers (dus niet de kinderen) om te komen helpen. U bent vanaf half 11 welkom 
in de hal aan de Hendrikstraat  in de voormalige Boerenbondwinkel. 
Alle inwoners van Nuenen Oost en Nuenen Centrum zijn op de hoogte gebracht dat er niet 
wordt opgehaald, maar dat ze wel zelf de spullen kunnen brengen naar de hal.  
 
Wij hopen ook op de hulp van ouders en vrijwilligers op zaterdag 15 maart, deze ophaaldag 
gaat wel gewoon door. Op maandag 24 maart, 2e paasdag zal de Neuzelmarkt worden 
gehouden. 
 
 
Namens het bestuur en de leiding van Scouting Rudyard Kipling, 
 
Karel van der Grinten 
 
Voorzitter 


