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Agenda activiteiten

15 december CvB activiteit Pensionado diner
18 december CU/PV activiteit Kienen
9 januari Tennispaviljoen Nieuwjaarsreceptie
11 april CU/PV activiteit Paaseieren zoeken
15/16 mei CU/PV activiteit Toertocht
28 mei CU/PV activiteit Sportdag
Start in mei  Parktheater Zie website CUTUE
Start in mei Muziekcentrum Zie website CUTUE

We kijken terug op een mooi jaar. Nagenoeg alle geplande activiteiten zijn 
doorgegaan. Sportdag, Sintviering, Pensionado reis, etc. zijn allen een groot succes 
geworden. Velen van jullie hebben meegedaan. Ook de kortingsacties hebben 
gezorgd voor veel plezier en blijdschap bij menig PV/CU lid. Wij hebben zin om in 
2020 weer te zorgen voor al deze activiteiten. Zijn er dan geen dompers geweest in 
2019? Jazeker wel. We hebben na ruim 60 jaar afscheid moeten nemen van de eigen 
ontmoetingsruimte CUMC die wij als medewerkers kenden. Vanaf half november 
zijn officieel te deuren gesloten. Op dit moment zijn wij bezig met het uitwerken van 
een plan, om in de toekomst toch weer een eigen ontmoetingsruimte te kunnen 
exploiteren. Het College van Bestuur zal in een later stadium hierover een beslissing 
nemen. Ook zijn wij blij dat veel van onze collega’s lid geworden zijn. Ben je nog geen 
lid van de Personeelsvereniging/Colleagues United, dan ben je van harte welkom. Voor 
de maandelijkse kosten van €1,50 ontvang je naast allerlei kortingen, saamhorigheid, 
leuke sociale contacten en kom je jou collega’s in een ontspannen sfeer tegen.

Crazy Deals
• Bioscoopbonnen

• Parktheater Eindhoven  
 vanaf mei 2020

• Muziekcentrum Eindhoven 
 vanaf mei 2020

• Verzekeringen (geen 
 ziektekostenverzekering)

• Toegangskaarten 
 Toverland Sevenum 
 vanaf maart 2020

• Toegangskaarten De Efteling 
 Kaatsheuvel vanaf februari 2020

Efteling Kaatsheuvel Europalaan 1 5171 KW
Alle dagen van het jaar geopend 

Of je nu op zoek bent naar spannende achtbanen, betoverende attracties 
of spectaculaire parkshows, in De Efteling is voor iedereen wat te vinden. 
Ontdek Nederlands grootste attractiepark. Meer reclame voor dit park is 
niet nodig.

Kinderen tot 4 jaar mogen gratis naar binnen.

Entreeprijzen voor De Efteling variëren van €40,- tot €42,- per persoon.

De PV biedt je een ticket aan voor €28,50 per persoon die vanaf  
2 februari 2020 1 jaar geldig is (tot 31 januari 2021).

Tickets maximaal 4 per lid (tenzij je kunt aantonen dat je gezin 
groter is). Extra tickets is mogelijk tegen kostprijs PV.

In februari 2020 starten wij met de verkoop!

KIENEN Woensdag 18 december 2019
Kerstkienen 

Zoals elk jaar is er ook nu weer een kerstkien-avond, echter op een gewijzigde plaats: in de grote hal van het Auditorium. Dit is een evenement 
waar door velen met spanning naar wordt uitgekeken. Natuurlijk zorgt de PV/CU weer voor geweldige prijzen. Bij de vaste voorverkoopadressen 
(website cutue) kunt u terecht voor uw toegangskaartjes.

De toegangsprijs bedraagt € 7,50 p.p. (inclusief 3 kien planken). Extra kien planken € 2,50 te verkrijgen in het Auditorium.    
De hal is open vanaf 19.00 uur en het kienen, begint om 20.00 uur. Drank en etenswaren kun je verkrijgen, tegen betaling, in de Hal. 

Toegang vanaf 16 jaar.

Pensionado diner 15 december 2019
Op zondag 15 december 2019 organiseren wij namens het College van Bestuur de jaarlijkse kerstbijeenkomst voor gepensioneerde  
TU/e medewerkers. De kerstbijeenkomst vindt plaats in de kantine van het Sportcentrum van TU/e. Dit prettig informeel samenzijn van 
oud-medewerkers wordt, weer ondersteund door het trio Vrij Vrolijk..

Programma van de avond:

17:00 uur: Rondleiding door gebouw Atlas, voor belangstellenden

18.00 uur: Ontvangst met koffie/thee en bonbon in het Sportcentrum

19.00 uur: Aanvang diner

22.30 uur: Afsluiting.

Toverland Sevenum Toverlaan 2 Sevenum
Attractiepark Toverland biedt meer dan dertig attracties voor jong en oud, buiten en overdekt. 
Ontdek ze allemaal! Even bijkomen? Geniet dan van een vrolijke of spannende show, of neem 
een hapje of drankje op een van de vele terrasjes. De PV/CU verzorgt de entreekaarten. Je kunt 
op eigen gelegenheid naar Toverland toe. Let op! De entreekaarten zijn geldig van 25 maart t/m 5 
november 2020. Je kunt de entreekaarten bestellen per mail (CU-bestuur@tue.nl). Ook is het mogelijk 
de kaarten te bestellen op donderdagen tussen 12:30 en 13:30 uur in gebouw LUNA ruimte 1.044 
(naast de kapper op het loopbrugniveau). 

Voor onze leden hebben wij een speciale aanbieding:

Zowel voor kinderen als volwassenen betaal je als PV/CU-lid €15,-. Niet PV-leden betalen de prijzen zoals omschreven op de website van 
Toverland. Per aankoop maximaal 4 kaarten tegen ledenprijs (tenzij je gezin aantoonbaar groter is). 

In maart 2020 starten wij met de verkoop!

Nieuwjaarsreceptie 9 januari 2019 in het Tennispaviljoen
Het bestuur van de Personeelsvereniging/Colleagues United wenst je prettige Feestdagen en   
alle goeds voor 2020.

Zij nodigt je tevens uit om op donderdag 9 januari 2020, in het Tennispaviljoen, het nieuwe “PV/CU-
jaar” mee in te luiden. 

Hier worden weer als vanouds door Franca, Huub en Hans de oliebollen gebakken en een drankje geschonken.

Jij als collega en andere bekenden vanuit de TU/e-gemeenschap zijn daarbij van harte welkom. Het 
Tennispaviljoen is vanaf 16.00 tot 19:00 uur geopend.

Website Colleagues United Personeelsvereniging TU/e
WWW.CUTUE.nl



Vrijdag 15 en zaterdag 16 mei 2020 Tweedaagse 
Autotoertocht naar Bergisches Land in Duitsland                          

Alweer de 52e editie    
We hebben een gebied gevonden in Duitsland, waar we met de 
Toertocht nog niet zijn geweest: Bergisches Land. 

Het is een gebied bezaaid met heuvels, stuwdammen en – 
meren, vakwerkhuizen, mooie stadjes, pittoreske dorpjes en 
verstilde gehuchten. Het is er rustig, de wegen zijn goed en 
er is bijna overal volop gratis parkeergelegenheid. Kortom, bij 
uitstek geschikt voor een mooie toertocht.

We hebben ook dit jaar weer 3 klassementen:

• A-klassement : Dit is voor de echte puzzelaars.

• B-klassement : Voor hen die een uitdaging wel op prijs 
stellen maar de dagen op redelijk ontspannen wijze willen 
doorbrengen met wat zoekopdrachten en vragen.

• C-klassement : Voor hen die er bij willen zijn en de mooie 
routes willen rijden zonder te puzzelen.

De routes die gevolgd worden zijn voor alle klassementen 
gelijk. Ook laten we het sterrit-principe weer terugkomen. Je 
zult andere deelnemers dus weer regelmatig tegenkomen. En 
dat is wel zo gezellig. Voor alle klassementen hebben we ons 
uiterste best gedaan om voldoende tijd en gelegenheid voor 
pauzes (koffie, lunch, toilet) in te lassen. Verder zul je als jij je 
aan de regels, richttijden en adviezen houdt, op tijd “binnen” 
zijn zodat je op het gemak van een drankje, hapje en diner 
kunt genieten. Op vrijdag 15 mei starten we net als vorig jaar 
in Hubble op de TU/e. Hier staat de koffie/thee met cake klaar 
en neem je de routeboeken in ontvangst. Daarna mag je in de 
collegezaal natuurlijk ook weer dia’s bekijken. Verspreid over 
de 2 dagen hebben we een “Groene leidraad” i.p.v. een “Rode 
Draad”. Dit geeft al een hint op wat je dient te gaan zoeken.
Je rijdt de eerste dag allereerst naar een middeleeuws dorpje, 
waar je eerste wandelopdracht wacht. Vervolgens maak je al 
rijdend een zoektocht langs de rivier de Agger en vervolg je je 
weg naar Bergneustadt, waar deze dag het stermiddelpunt is.

Je kunt hier ook lunchen of koffiedrinken. De 1e opdracht voer 
je uit tijdens een wandeling door de “Altstadt”. Vervolgens 
ga je richting Marienheide en bezoek je nog een waterburcht, 
waar we natuurlijk ook weer de nodige opdrachten hebben 
verzonnen. Tot slot rij je naar het overnachtingshotel Best 
Western Leoso in Leverkusen, waar we ook dineren. Na het 
ontbijt kun je (hopelijk) fris en fruitig beginnen aan de 2e dag.

Het stermiddelpunt voor vandaag is een leuk terras, van 
waaruit je o.a. de Altenberger Dom met een bezoek gaat 
vereren. We hebben in deze omgeving ook nog een andere 
leuke route gevonden waar je plaatsjes tegenkomt zoals 
Hommerich, Miebach en Dürscheid. En natuurlijk mag een 
kasteel niet ontbreken. Je kunt een laatste wandelopdracht 
verwachten bij Kasteel Paffendorf voor je de reis terug naar 
Hubble aanvangt.

De terugkomst in community cafe HUBBLE op de TU/e 
is gepland op zaterdag om 16.30 uur. In afwijking van de 
laatste jaren van de toertocht is er dit jaar op de 2e dag geen 
Buffet. Je kunt eventueel een keus maken uit de maaltijden 
van Community Café HUBBLE. Op het meegezonden 
inschrijfformulier kun je(vrijblijvend) al aangeven of je hier 
gebruik van gaat maken, zodat wij Hubble een indicatie 
kunnen geven van het aantal maaltijden dat zij mogen 
verzorgen. Wij sturen je 3 a 4 weken voor de start van 
de toertocht een menukaart van Hubble. Je menukeuze 
ontvangen wij dan graag per omgaande retour. HUBBLE heeft 
deze gegevens nodig voor haar planning. Als je gebruik maakt 
van een maaltijd dien je die ter plaatse af te rekenen met een 
bankpas of creditkaart. Houd hier s.v.p. rekening mee omdat 
contante betaling niet mogelijk is. De keuken van Hubble sluit 
om 20.00 uur. Je hebt de keuze om voor of na de uitleg een 
hapje te eten.

Bioscoopvouchers
CU/PV biedt voor een gereduceerde prijs bioscoopkaarten 
aan. Deze zijn verkrijgbaar op donderdagen tussen 12.30 en 
13.30 uur in de bestuurskamer, gebouw LUNA ruimte 1.044. 

Ledenprijs € 6,50 Exclusief IMAX/3D toeslag. 

      
De kaarten worden onder de volgende voorwaarden verkocht:

• Per aankoop maximaal 4 kaarten tegen Ledenprijs;

• Extra kaarten tegen onze inkoopprijs;

• Per aankoop maximaal 10 kaarten in totaal;

• De geldigheidsdatum staat op de kaarten vermeldt.

Activiteitenjournaal
Personeelsvereniging TU/e

CU/PV een paar weetjes!
-  Bij familieactiviteiten betalen thuiswonende kinderen de ledenprijs

-  Meedoen aan activiteiten is op eigen risico

-  Informaties over secties vindt je op onze website www.cutue.nl

-  Leden betalen speciale prijzen (zie activiteit). 
   Niet-leden betalen de werkelijke kosten

-  Je kunt je ook inschrijven via de website. 
   Zie inschrijfprocedure op 
   de website. Ga hiervoor naar het kopje Voordelen.

-  Ook betalen gaat via de website. Nadat je één van de     
   voordelen hebt aangeklikt, kunt je met iDEAL betalen.

Verzekeringen
Twee verzekeringsmaatschappijen bieden een collectiviteitskorting aan 
de leden van CU/PV. Dit zijn Centraal Beheer met een maximum van 10% 
korting en Veldsink Adviesgroep met een korting van 20%. 
Een overzicht van de exacte korting bij Centraal Beheer en het 
aansluitnummer is te verkrijgen via mail: p.f.m.tielgroenestege@tue.nl
Informatie over Veldsink vind je op onze website.

                                                              

Paaseieren Zoeken TU/e terrein op zaterdag 11 april      
Op zaterdag 11 april 2020 organiseert Personeelsvereniging/Colleagues United voor de eerste keer voor haar leden het Paaseieren Zoeken. 
Heb je kinderen of kleinkinderen in de leeftijd van 3 tot en met 10 jaar? Dan willen we deze, samen met maximaal 2 begeleiders per gezin, van 
harte uitnodigen voor deze ontdekkingstocht op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.

Wanneer: Zaterdag 11 april (10.00 - 12.00 uur) Waar: TU/e Auditorium      
Het programma van deze ochtend ziet er als volgt uit:

10.00 - 10.30 uur Ontvangst en melden

10.30 - 11.30 uur Paaseieren zoeken en prijsje uitzoeken

11.30 - 12.00 uur Afsluiting

Kosten: Vanwege de eerste keer is dit gratis

Deelname: Kinderen in de leeftijd van 3 t/m 10 jaar + maximaal        
2 begeleiders per gezin.

Aanmelden kan tot een week voor het evenement, door een mailtje te sturen naar CU-bestuur@tue.nl met daarin de naam en leeftijd van de 
kinderen en het aantal begeleiders.

Website Colleagues United Personeelsvereniging TU/e
WWW.CUTUE.nl



Bestuur
Ad van Rooij, Atlas vloer 10, tel. 040-2475354 (voorzitter)
Marian van den Broek, Metaforum ruimte 0.143 tel. 040-2473604 (secretaris)
Hans Lamers, Vertigo 1.53, tel. 040-2474177 (penningmeester)
Leon van de Vorstenbosch, Atlas vloer 10, tel. 040-2475961
Paul Tiel Groenestege, Eindhoven tel. 040-2520379
David Parkinson, Atlas vloer -1, CMP tel. 040-2472020

CONTACTPERSONEN VAN DE PV-SECTIES
Badminton: Guus Albinus 040-2415309
Bijenhouden: Jan Hasker, Gemini Noord 0.30 A, tel. 040-2473086
Bridge: Paul Wiselius, Eindhoven, tel. 040-2423873
Jeu de Boules: Cees Heijmans, Eindhoven, tel. 040-2414319
Koorzang CantaTU: Jos Coenen, TU/e, tel. 040-2472604
Tennis: Manon van Run, TU/e, tel. 040-2475115

INFORMATIE-adressen 
Verzekeringen: Paul Tiel Groenestege, Eindhoven, tel. 040-2520379
Leden- en sectieadministratie: Jeanne Heijmans, Eindhoven, tel. 040-2414319
Parkeren: Hans Rooijmans, Mierlo, tel. 0492-664923
Secretariaat: Marian van den Broek, Metaforum 0.143, tel. 040-2473604
Postadres: Postbus 513, 5600 MB Eindhoven

Betalingen t.n.v. personeelsver TU/e te Eindhoven.
Bankrekening: : IBAN: NL90INGB0001084897

CENTRAAL INSCHRIJFADRES  tevens voorverkoopadres in gebouw 
Luna ruimte 1.044 (naast de kapper)

Op elke donderdag van 12.30 - 13.30 uur. Jouw gastheer is Jacco 
Berkhout.

E-mail:    CU-bestuur@tue.nl 
Website:  www.cutue.nl

Algemene Informatie                                                                 
Voor de betaling per bankoverschrijving is het noodzakelijk dat 
je je ook gelijktijdig telefonisch of persoonlijk aanmeldt. Dit in 
verband met de volgorde en registratie van de inschrijvingen.

Vergeet bij de bankoverschrijving niet de activiteit en het aantal 
deelnemers te vermelden. Gelieve één overschrijving per 
activiteit te gebruiken.

Adreswijzigingen
Het komt helaas nog al te vaak voor dat leden hun 
adreswijziging enkel doorgeven aan de centrale 
administraties op de TU/e. Het is dan niet automatisch 
zo, dat deze adreswijziging bij de ledenadministratie 
van CU/PV terechtkomt. Daarom verzoeken wij je deze 
adreswijziging ook te sturen aan het secretariaat van de 
Personeelsvereniging CU.

Adres: Secretariaat Personeelsvereniging CU Technische 
Universiteit Eindhoven,

   t.a.v. Mevrouw Marian van den Broek, 
   Metaforum 0.143, 
   Postbus 513, 
   5600 MB Eindhoven.

E-mail: m.a.a.v.d.Broek@tue.nl

Parkeren
Zoals bekend geldt op het TU/e-terrein een regeling voor 
betaald parkeren.

Indien je lid bent van een sectie en niet werkzaam op de TU/e 
kun je een parkeerpas aanvragen bij: Hans Rooijmans
E-mail: j.p.g.m.rooijmans@tue.nl

Secties CU/PV: 
Wij vragen speciale aandacht voor onze secties. Deze kun je vinden op onze website www.cutue.nl onder rubriek “secties”!
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