Crazy Deals

• Bioscoopbonnen

Agenda activiteiten
28 november
16 december
28 december
06 januari
09 april

CvB activiteit		
CvB activiteit		
CvB activiteit		
CU/PV activiteit		
CU/PV activiteit		

Sinterklaasviering
Pensionado diner
Kerstwintercircus
Nieuwjaarsreceptie
Paaseieren zoeken		

Vanaf donderdag 4 november is het inschrijfbureau in Luna ruimte 1.044 van 12:30 tot
13:30 uur weer geopend. Je hoeft geen contant geld meer mee te brengen. Er kan met
een betaalpas betaald worden.
De pandemie is nagenoeg achter de rug en langzaam mogen wij weer activiteiten
organiseren. De eerste activiteit die wij in september voor het CvB mochten organiseren
was de Pensionadoreis, intussen een succes gebleken.

• Parktheater Eindhoven
vanaf mei 2022
• Muziekcentrum Eindhoven
vanaf mei 2022
• Verzekeringen (geen
ziektekostenverzekering)
• Toegangskaarten
Toverland Sevenum
vanaf nu
• Toegangskaarten De Efteling
Kaatsheuvel vanaf nu

Gelukkig hebben jullie ons nog wel gevonden in de kortingsacties waarbij de filmkaartjes
en toegangskaarten voor Efteling en Toverland nog goed zijn verkocht. Ook voor seizoen
2022 hebben wij opnieuw kaartjes ingekocht zodat jullie weer met een mooie korting
van deze activiteiten gebruik kunnen maken.
Met betrekking tot nieuwe huisvesting zijn wij nog steeds in overleg met Real Estate
en het College van Bestuur. Er zijn geen toezeggingen maar we hopen toch weer terug
te keren naar de ontmoetingsruimte CUMC/PVOC. Dit zal niet meer zijn in de vorm
van een bruin café maar meer in de vorm van een ontmoetingsruimte die voor diverse
doeleinden omgebouwd kan worden.
We zijn blij dat veel van onze collega’s lid zijn van de Personeelsvereniging/ Colleagues
United. Nieuwe leden zijn nog steeds 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.

Algemene Ledenvergadering CU/PV
Ook dit jaar komt de algemene ledenvergadering te vervallen. De pandemie en persoonlijke omstandigheden van enkele
bestuursleden zorgt ervoor dat stukken nog niet kunnen worden aangeleverd.
Wel maken wij een afspraak met de kascommissie om de financiële stukken in orde te maken.

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 3 jaar zijn gratis!
Entreeprijzen voor De Efteling bedraagt €45 per persoon.

De PV biedt je een ticket aan voor €30,- per persoon die geldig
zijn t/m 09 januari 2022).
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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Nieuwjaarsreceptie 6 januari 2022 in het Tennispaviljoen
Het bestuur van Colleagues United/ Personeelsvereniging wenst je prettige feestdagen en een gezond
Nieuw jaar toe. Wij nodigen je tevens uit om op donderdag 6 januari 2022 het nieuwe “CU/PV-jaar” met
ons mee in te luiden. Jij als collega en andere bekenden vanuit de TU/e-gemeenschap zijn daarbij van
harte welkom. Tijdstip is van 16.00 tot 19:00 uur.

Pensionado diner 19 december 2021
Op zondag 19 december zijn de gepensioneerde TU/e collega’s weer welkom voor het pensionado diner. Dit jaar niet in het
Sportcentrum. Vanwege het steeds toenemende succes hebben we het diner verplaatst naar gebouw Fenix. Fenix is een beter
bereikbaar gebouw met goede voorzieningen.
Voor dit diner zul je nog een uitnodiging ontvangen. Uitnodigingen gaan naar alle gepensioneerde waarvan wij als
personeelsvereniging een e-mail adres in het bestand hebben zitten.

Zondag 28 november 2021
Sinterklaas in gebouw Auditorium nabij Senaatzaal
10.30 uur tot 12.15 uur.
Het is bijna zover! Sinterklaas komt weer naar Nederland en natuurlijk neemt Sinterklaas ook dit jaar weer zijn vrienden mee. Zijn
vrienden staan te popelen om met jullie op zondag 28 november te dansen en te spelen. Vanaf 2 jaar t/m 8 jaar oud ben je van harte
welkom tijdens het grote vriendelijke kinderfeest bij de TU/e. Zoals ieder jaar is er muziek, kun je dansen, spelen met de vrienden van
de Sint, knutselen en ook de schminkdames komen weer speciaal voor jullie!
Kom jij ook? Vraag dan aan je ouders, opa en oma of verzorgers om jou aan te melden via de website
van de Personeelsvereniging. Doe dit uiterlijk donderdag 11 november aanstaande. Indien je je
vergeten bent in de schrijven is het centraal inschrijfbureau geopend van 12.30 tot 13.30 uur op
donderdag 11 november 2021.
Het centraal inschrijfadres is gevestigd in gebouw LUNA ruimte 1.044 (naast de kapper op vloer 1)

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. 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-lid € 20,-. 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).
Er zijn tijdelijk geen toegangskaarten beschikbaar.

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

Paaseieren Zoeken TU/e terrein op zaterdag 09 april 2022
De Personeelsvereniging organiseert voor de eerste keer het Paaseieren Zoeken voor kinderen en kleinkinderen van onze leden. 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 het Paaseieren Zoeken op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.
Wanneer: Zaterdag 09 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: Geen, omdat we deze activiteit voor de eerste keer verzorgen
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, geslacht en
leeftijd van de kinderen en het aantal begeleiders.

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.

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.

De vouchers 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
• Geldigheidsdatum staat op de vouchers
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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

- 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.

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

Bestuur

Algemene Informatie

Ad van Rooij, Atlas ruimte 10.409 tel. 040-2475354 (voorzitter)
Marian van den Broek, Metaforum ruimte 0.152 tel. 040-2473604 (secretaris)
Hans Lamers, Vertigo 1.53, tel. 040-2474177 (penningmeester)
David Parkinson, Atlas ruimte -1.624 CMP tel. 040-2472020
Paul Tiel Groenestege, Eindhoven tel. 040-2520379
Leon van de Vorstenbosch, Atlas ruimte 10.409 tel. 040-2475961

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.

CONTACTPERSONEN VAN DE PV-SECTIES

Adreswijzigingen

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: Hans Rooijmans, Mierlo, tel. 0492664923
Parkeren: Hans Rooijmans, Mierlo, tel. 0492-664923
Secretariaat: Marian van den Broek, Metaforum 0.152, tel. 040-2473604
Postadres: Postbus 513, 5600 MB Eindhoven

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

Er is geen koppeling tussen de centrale administraties op
de TU/e, en de ledenadministratie van de PV/CU.
Daarom verzoeken wij je de adreswijziging ook door te
geven aan het secretariaat van de Personeelsvereniging
CU.
Adres: Secretariaat Personeelsvereniging CU Technische
Universiteit Eindhoven,
t.a.v. Mevrouw Marian van den Broek,
Metaforum 0.152,
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.

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

Indien je lid bent van een sectie en niet werkzaam bent op
de TU/e kun je een parkeerpas aanvragen bij de afdeling
Parkeren. In eerste instantie neem je contact op met het
secretariaat CU/PV die controleert of je ingeschreven staat
bij een sectie waarna je de aanvraag indient bij afdeling
Parkeren, mail: parkeren@tue.nl

Op elke donderdag van 12.30 - 13.30 uur. Je gastheer is Jacco Berkhout.
Vanaf donderdag 4 november 2021 is het inschrijfadres weer geopend.

Secties CU/PV:

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

E-mail:
Website:

CU-bestuur@tue.nl
www.cutue.nl

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

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

