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ERESPELD GEMEENTE VELDHOVEN VOOR JOS VAN DELFT 
Zeelst, 31 oktober 2019. De themamiddag “Groeien in ouder 
worden” kreeg een onverwachte wending voor Jos van Delft.  
Hij ontving uit handen van wethouder Hans van de Looij, 
de Erespeld van de gemeente Veldhoven. Bij deze 
feestelijke gebeurtenis waren ook zijn trotse vrouw, 
kinderen en kleinkinderen aanwezig. 

Lees verder op pagina 2. 

Foto’s: Martien Spiegels 
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Jos kreeg de onderscheiding voor zijn 
vrijwilligersactiviteiten als bestuurs-
lid van de KBO, maar ook van 
Tourclub TWC Brabantia, het Sint 
Lambertusgilde, de Philips Onder-
nemingsraad, Vakbond NKV en later 
FNV en de oudervereniging van 
basisschool St. Jozef (later Meerhoef) 

De wethouder 
memoreerde in zijn 
toespraak het belang 
van vrijwilligers, als 
het ‘cement van onze 
samenleving’. 

WELVERDIEND! 
Mieke van Lisdonk omschreef Jos in 
haar toespraak als volgt:  

“Jos heeft de Erespeld van de 
gemeente Veldhoven dubbel en dik 
verdiend en dat niet alleen door zijn 
werk bij onze KBO. Jos is een echt 
mensen-mens. Altijd aandacht voor 
iedereen, altijd in voor een praatje. 

Bij onze KBO is hij de man die 
verantwoordelijk is voor de 
activiteiten.  
Deze taak neemt hij heel serieus. Hij 
is degene die er alles aan gedaan 
heeft, om de jeu de boules banen tot 
stand te brengen.  
Gesprekken met instanties, overleg 
over aanleg en budget, contact met 
de vrijwilligers, het gaat er allemaal 
gemoedelijk aan toe.  
Organiseren en vooruitkijken zit Jos in 
het bloed. Elk jaar verzorgt hij de 
lijsten voor de bodes, maakt flyers, en 
laat regelmatig zijn gezicht zien bij de 
verschillende clubs.  
Ook dankzij het organisatietalent van 
Jos is de Seniorendag op 17 augustus 
zo’n groot succes geworden.  
Jos heeft deze medaille dan ook 
welverdiend. We zijn trots op hem!”  

Ook namens de KBO-Zeelst daarom 
een bloemetje voor Jos. 
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500ste LID KBO-ZEELST
Op 1 januari 2019 gaf onze ledenteller 
443 aan. Jos van Delft sprak toen de 
ambitie uit om dit jaar naar 500 leden 
te groeien, wat enkele wenkbrauwen 
deed fronzen. Maar, hij kreeg gelijk. Op 
31 oktober verwelkomde het bestuur 
het 500ste lid: Mieke Hurkx met een 

bloemetje. 

PENSIOEN INFORMATIE 
In november organiseert KBO-Brabant 
vier regionale informatiebijeenkoms-
ten over pensioenen om leden en niet-
leden bij te praten over de vele 
ontwikkelingen op dit gebied. 

Voor Zuidoost-Brabant is deze bijeen-
komst op dinsdag 19 november, van 
14.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 13.30 
uur) in d’n Bond in Veldhoven. 
Voor meer informatie en overige data 
in andere regio’s, ga naar: 
www.kbo-brabant.nl. De toegang is 
gratis, maar u dient zich wel vooraf aan 
te melden via de website.  

NIEUWE WEBSITE KBO-ZEELST  
Op 1 november is de nieuwe website 
van de KBO-Zeelst in de lucht gegaan. 
De website is voortaan te vinden op 
www.kbo-brabant.nl/kbo-zeelst. 
Vanaf nu volgen alle KBO afdelingen 
dezelfde website structuur, wat zorgt 
voor een professionele uitstraling.  

Uiteraard bepalen we de inhoud zelf. 
Wim van Loon, zal als webmaster de 
informatie, namens het bestuur op 
de website plaatsen. Hij is de 
afgelopen weken al hard aan het 
werk geweest om alle relevante 
informatie uit ons archief over te 
zetten naar de nieuwe pagina’s en 
het resultaat mag er zijn. Ga zelf snel 
ook een kijkje nemen! 

Mocht u informatie willen voor-
stellen om via de website te delen, 
dan kunt u dit aanleveren via email:  
webmasterkbozeelst@gmail.com. 

PRIMEUR: RVS IN KLEUR 
Zoals altijd is de Rustverstoorder 
(RVS) ook digitaal beschikbaar op 
onze website, maar vanaf deze 
maand zal ons maandblad daar 
voortaan in kleur gepubliceerd 
worden. Met dank aan Nic 
Schouteten! 
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CONCERT INLEIDING 
Dit najaar organiseert de PVGE een 
concert in het Muziekgebouw in 
Eindhoven voorafgegaan door drie 
middagen concertinleiding. Deze drie 
bijeenkomsten zijn op donderdag-
middag: 14 en 28 november en 5 
december van 14.00 uur tot 
ongeveer 16.00 uur in ‘t Patronaat in 
Zeelst.  

Het concert vindt plaats op 
donderdag 12 december om 20.15 
uur in het Muziekgebouw,   
Heuvel 140, Eindhoven.  
Op het programma staat: 
o Mendelssohn - vioolconcert
o Tsjaikovski - suite uit

De Notenkraker

De kosten voor het complete pakket, 
bestaande uit cursusmateriaal, 3 
middagen concertinleiding plus een 
toegangskaart voor het concert, 
bedragen per persoon € 47,50.  

Voor nadere informatie en opgave 
kunt U contact opnemen met Gerrie 
Berden (tel. 040-253 67 00) of Mieke 
van Lisdonk (tel. 040-253 96 63). 

GRATIS MAX VITAAL FITTEST 55+ 
Op zaterdag 23 november wordt in 
wijkcentrum Erikant (Norenberg 19) 
de “Fitdag Heikant West & de Kelen” 
georganiseerd. Op deze dag kunt u 
gratis uw gezondheid laten testen. 
Deze dag wordt aangeboden door de 
Gemeente Veldhoven en Cordaad 
Veldhoven in samenwerking met 
diverse lokale gezond- en beweeg-
aanbieders. Meer informatie treft u 
aan op onze website.  
Aanmelden kan vóór 19 november 
via een email naar: 
royfrederiks@cordaadwelzijn.nl  
of telefonisch  
bij Cordaad: 040 – 253 67 89. 

KBO-ZEELST: NIEUWSFLITS 
De redactie doet haar best om alle 
nieuwsberichten op te nemen in de 
twee maandelijkse Rustverstoorder. 
Echter, soms zijn er nieuwtjes die 
niet kunnen wachten tot de volgende 
editie.  
Voor dat nieuws maken we voortaan 
een Nieuwsflits, met korte berichten, 
vaak met een verwijzing naar de 
website voor nadere informatie. Wij 
hopen dat u tevreden bent met deze 
1ste Nieuwsflits en de nieuwe 
Rustverstoorder en horen graag uw 
reacties.  
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