
Agenda activiteiten  |  Maart 2019  

7 maart CU/PV activiteit Haringhappen PVOC/CUMC
16 mei CvB activiteit Sportdag TU/e 2019
17/18 mei CU/PV activiteit Autotoertocht Ardennen
16 juni CU/PV activiteit Jeu de Boules toernooi
3 juli CU/PV activiteit Vrijwilligers etentje
3 september CvB activiteit Pensionadoreis
4 september CvB activiteit Pensionadoreis
5 september CvB activiteit Pensionadoreis
6 september CvB activiteit Pensionadoreis
Diverse  Parktheater Zie website CUTUE
Diverse Muziekcentrum Zie website CUTUE

We kijken terug op een mooi lustrum jaar. Velen hebben onze activiteiten bezocht en 
gaven ons een positieve boost. Als bestuur worden wij daar gelukkig van.

Ook ons ledenaantal is stabiel gebleven. Hierin vindt wel een verschuiving plaats van 
gepensioneerde leden naar werkende leden. Steeds meer gepensioneerden nemen 
afscheid en werkende melden zich aan.

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 jouw collega’s in een 
ontspannen sfeer tegen.

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. Een uniek 
park, midden in de natuur.

In het voorjaar hebben wij de Efteling aangeboden als dagtrip. Hiervoor 
was niet veel interesse. Win hebben nu het vertrekmoment losgelaten 
en bieden je toegangskaarten aan met grote kortingen.

Kinderen tot 3 jaar zijn gratis!

Entreeprijzen voor De Efteling variëren van €38,- tot €42,-  
per persoon.

De PV biedt je een ticket aan voor €28,50 per persoon die 
vanaf 1 februari 2019 1 jaar geldig zijn (tot 31 januari 2020.

Tickets maximaal 4 per lid (tenzij je kunt aantonen dat je gezin 
groter is). Extra tickets is mogelijk tegen kostprijs PV.
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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 verzorgt de entreekaarten. Je kunt op eigen 
gelegenheid naar Toverland toe. Let op! De entreekaarten zijn geldig van 25 maart t/m 5 november 
2019 Je kunt de entreekaarten bestellen per mail (CU-bestuur@tue.nl) of de kaarten bestellen op 
donderdagen tussen 12:30 en 13:30 uur in het CUMC/PVOC van gebouw Paviljoen. Voor onze leden hebben wij een speciale aanbieding:

Zowel voor kinderen als volwassenen betaal je als PV-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). 

Website Personeelsvereniging TU/e WWW.CUTUE.nl

Haringhappen PVOC  
Donderdag 7 maart

Elk jaar weer wordt het PVOC/CUMC op   
de donderdag na carnaval opengesteld   
voor het happen van een heerlijk harinkje.  
Onze barkeeper zorgt ervoor dat er voldoende  
verse haring in huis is. Niemand komt tekort!

Donderdag is het vrije inloop tussen 16:00 en 19:00 uur.  
U bent van harte welkom!

De haring wordt u aangeboden door de personeelsvereniging.

Wij hopen dat u in grote getalen een bezoek brengt aan het 
PVOC/CUMC.

Tweedaagse Autotoertocht naar de Ardennen  

Vrijdag/zaterdag 17 en 18 mei  

Drie klassementen
We hebben ook dit jaar weer 3 klassementen: Voor de 
doorgewinterde en stressbestendige puzzelaars is er het 
A-klassement. Voor hen die een uitdaging wel op prijs 
stellen maar de dagen op redelijk ontspannen wijze willen 
doorbrengen met wat zoekopdrachten en vragen is er het 
B-klassement. Voor hen die er bij willen zijn en de mooie 
routes willen rijden zonder wedstrijdelement is er het 
C-klassement.

Voor alle klassementen hebben we ons uiterste best gedaan 
om ruim voldoende tijd en gelegenheid voor pauzes (koffie, 
lunch, toilet) in te lassen. 

Een tipje van de sluier: Op vrijdag 17 mei starten we uiteraard 
bij de TU/e, maar op een nieuwe locatie. Via een abdij waar 
u al rondwandelend van alles mag zoeken en waar u een 
terrasje kunt pikken rijden we naar Bolland. Dan komen we 
aan bij het middelpunt van de sterrit: Banneux-Notre-Dame. 
Van hieruit rijdt en wandelt u 3 trajecten en komen o.a. de 
onbemande controles en bolletje-pijltje weer op uw pad. Op het 
terrein van dit bedevaartsoord krijgt u wat leuke uitdagingen 
voorgeschoteld. Na wat gepuzzel bij mooie kerkjes in de buurt, 
gaat het neutraal richting Houffalize.

Na het ontbijt kun je beginnen aan de 2e dag. We beginnen 
die dag  met een route die eindigt in Robertville, waar het 
middelpunt van de ster vandaag is. Hier maak je een korte 
wandeling. Je rijdt routes in een mooie omgeving over kleine 
weggetjes en er zijn een paar leuke stukjes voor de chauffeur. 

Kortingsacties  
•	 Bioscoopbonnen

•	 Parktheater	Eindhoven

•	 Muziekcentrum	Eindhoven

•	 Verzekeringen	
(geen ziektekostenverzekering)

•	 Toegangskaarten	
Toverland Sevenum

•	 Toegangskaarten	De	Efteling

Kaatsheuvel 

Je krijgt o.a. een “groene” opdracht, die te maken heeft met 
het vinden van heggen en bomen. Op de terugweg, die loopt 
over de Hoge Venen (Hautes Fagnes) mag je enkele rebussen 
oplossen.  Voordat we op weg gaan naar Eindhoven hebben 
we nog een laatste stop op een Unesco Werelderfgoed.We zijn 
natuurlijk al vaker in de Belgische Ardennen geweest, maar we 
doen ons best om u te verrassen met zoveel mogelijk nieuwe 
plaatsjes, weggetjes en opdrachten. Het stermiddelpunt op de 
2e dag in Robertville is bij een niet al te groot restaurant, dat 
graag vooraf wil weten waar ze voor de lunch rekening mee 
moeten houden. 

Indien je een lunch wilt bestellen voor de 2e dag, dan kun je 
kiezen uit:

• een lunchpakket via hotel Vayamundo voor € 12,- (flesje 
water, fruitsap, stuk fruit, 3 belegde pistolets)

• een lunch bij het restaurant dat middelpunt is van de ster 
voor €7,-. U kunt dan kiezen uit een baguette of een croque 
monsieur (excl. drinken)

Je dient je keuze dan kenbaar te maken op het 
inschrijfformulier. Bij terugkomst op de TU/e staat er voor u 
in community cafe THE HUBBLE (De Lampendriessen 31-05, 
5612 AH  Eindhoven) een buffet klaar, als u zich  
hiervoor heeft opgegeven.

Vrijwilligersdiner
3 juli om 17:30 uur Eindhoven

Wat moet een bestuur zonder vrijwilligers?  

Wij zijn in ieder geval enorm blij dat vele collega’s ons helpen 
in het organiseren en helpen bij de activiteiten PV/CU. Jaarlijks 
proberen wij onze dank over te brengen met een etentje. 

Dit jaar willen wij jullie uitnodigen met ons te gaan eten in een 
Restaurant nabij de TU/e. Marian zal jullie een dezer dagen 
uitnodigen voor dit diner. Wij hopen dat deze afspraak past in 
jullie agenda’s.
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Website Personeelsvereniging TU/e WWW.CUTUE.nl

Pensionadoreis 3, 4, 5 en 6 septembers 2019.

Hierbij word je uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse 
dagtocht die namens het College van Bestuur door de CU/PV 
wordt georganiseerd, voor de gepensioneerden van de TU/e. Dit 
jaar gaat de reis naar Kinderdijk en Rotterdam. 

Bioscoopvouchers
Het bestuur kan tegen gereduceerd tarief 
bioscoopkaartjes verkrijgen die je dan 
via de CU/PV kunt kopen. 

Ledenprijs € 6,50 Exclusief IMAX/3D toeslag. 
Zoals je ziet hebben wij de prijs verhoogd daar Pathé ons 
een hogere inkoopsprijs doorrekend. 

De vouchers worden onder de volgende 
voorwaarden verkocht:

•	 Per	aankoop	maximaal	kaarten	tegen	Ledenprijs

•	 Extra	kaarten	tegen	onze	inkoopprijs

•	 Per	aankoop	maximaal	10	kaarten	in	totaal

•	 Geldigheidsdatum	staat	op	de	vouchers

Parktheater en Muziekgebouw Eindhoven                 
Het programma voor het Parktheater is nog niet bekend.  
We hebben de afspraak met beide Theaters dat we alvorens het 
uitkomen van de theaterboeken het programma in mogen zien 
en jullie een aanbieding mogen doen. Deze aanbieding geldt voor 
maximaal 3 weken waarna wij de toegangskaarten bestellen. 
Daarna sluit voor de TU/e de verkoop van de kaarten.

Voor veel voorstellingen ontvangen wij een optie van 10 kaarten. 

Het komt helaas ook voor dat wij voor goedlopende 
voorstellingen max 4 kaarten mogen verkopen.  
Wij zullen tijdig de uitnodiging versturen.

DONDERDAG 16 mei Sportdag met Feestavond 

Tijdsduur: BBQ en Feestavond, 18.00 – 23.00 uur. 
Wie: alle Deelnemers
Waar: Flux veld en Tennispaviljoen.

De sportdag staat dit jaar op donderdag 16 mei in de agenda. 
Wij nodigen alle TU/e medewerkers uit hieraan deel te nemen. 
Na de Sportdag staat de barbecue gepland bij het Tennis-
paviljoen. Hier zal een DJ zorgen voor een stukje gezelligheid 
en dans. Oh ja, het bier zal dit jaar wel koud zijn!
Omstreeks 19:30 uur zullen de prijzen worden uitgereikt.

We vertrekken vanaf het Traverseplein om 08:00 uur. De thuiskomst 
wordt om 20.45 - 21.00 uur verwacht. Het inschrijfformulier zal 
tijdig verstuurd worden. Zet deze dag vast in je agenda!.  
Meer informatie volgt nog.

Korting    
Korting voor een toegangskaart variëren van €2,50 tot           
€10,- per toegangskaart. 

Jeu de Boules toernooi op zondag 16 juni

Ook dit organiseert de Jeu de Boules sectie een toernooi. De leuke, 
ongedwongen sfeer en prima verzorging van de inwendige mens 
maken het toernooi altijd tot iets bijzonders. 

Het toernooi vindt plaats bij het CUMC/PVOC op zondag 16 juni. 
Het zal ook nu weer een husseltoernooi zijn. Het toernooi begint 
om 10.00 uur en is afgelopen tussen 17.00 – 18.00 uur.

Tijdens het toernooi wordt voor u gezorgd met o.a. bij aankomst 
koffie	met	iets	lekkers	en	tijdens	de	middagpauze	allerlei	lekkers	
voor de inwendige mens.

Kosten
PV Leden :  €  3,50  
Introducés:  €  6,00 

[Minimaal 28 deelnemers;  
geen maximum]

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 en 
verder in dit journaal.

Toekomst huisvesting CUMC/PVOC

Zoals wellicht bekend is het Paviljoen, waarvan het CUMC/PVOC 
deel van uitmaakt, sinds enige tijd gesloten. Toch is het ons 
gelukt om onze ontmoetingsruimte het CUMC/PVOC open te 
houden, waarschijnlijk blijft dit tot en met juli 2019 mogelijk.      

De verwachting is dat daarna het Paviljoen zal worden 
afgebroken. Het ligt in de bedoeling dat de drie carrés in het 
Paviljoen, waaronder onze ontmoetingsplaats, behouden zullen 
blijven. Het bestuur van CU/PV heeft de wens, om in de toekomst 
van één van de Carrés gebruikt te mogen maken, bij het College 
van Bestuur neer gelegd. Hoewel nog geen concrete toezegging 
heeft plaatsgevonden, is het College bereidt om onze wens bij de 
ontwikkelingsplannen in ogenschouw te nemen. 

Voor een gezellig samenzijn, is het CUMC/PVOC elke donderdag 
vanaf 16.00 uur geopend. 
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Bestuur
Ad van Rooij, Atlas vloer 10 tel. 040-2475354 (voorzitter)
Marian van den Broek, Metaforum ruimte 0.143 tel. 040-2473604 (secretaris)
Hans Rooijmans, Mierlo tel. 0492-664923 (penningmeester)
Leon van de Vorstenbosch, Atlas vloer 10 tel. 040-2475961
Paul Tiel Groenestege, Eindhoven tel. 040-2520379
David Parkinson, Laplace ruimte 0.40 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. 040-2473730

INFORMATIE-adressen 
Beheerder CUMC/PVOC: Hans Lamers, Vertigo 1.53, tel. 040-2474177
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. Colleagues United 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 
E-mail beheerder CUMC/PVOC:  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 de beveiliging in 
het Laplacegebouw. In eerste instantie neem je contact op 
met het secretariaat PV die controleert of je ingeschreven 
staat bij een sectie waarna je de aanvraag indient bij de 
beveiliging, mail: beveiliging@tue.nl

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.

Website Personeelsvereniging TU/e WWW.CUTUE.nl

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

mailto:CU-bestuur@tue.nl
mailto:CU-bestuur@tue.nl
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