Zaterdag 2 juli: Vianden
We bezoeken eerst de waterkrachtcentrale. Deze pompkrachtcentrale is met 1100 megawatt een van de grootste
van Europa. Na de middag gaan we naar Vianden en het kasteel. Deze dagtocht is niet geschikt als men slecht ter
been is. Kosten voor deelname € 40,00 p./p. inclusief entree en diner.
Vertrek bus: station Nuth om 7.30 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB), Gate 3, om 8.00 uur.

Zaterdag 23 juli: Zandsculpturen in Garderen
Kunst uit zand op wereldtop niveau. Deze zandsculpturen zijn zo indrukwekkend dat zij voor langere tijd worden
geconserveerd en overdekt te bezichtigen zijn.
Kosten voor deelname € 44,00 p./p. inclusief entree en diner.
Vertrek bus: station Nuth om 8.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB), Gate 3, om 8.30 uur.

Zondag 4 sept.: Bloemencorso in Zundert
Een fascinerende beleving voor jong en oud die we graag opnieuw aanbieden. Indien u een tribuneplaats wenst
dan dient u deze zelf via internet te bestellen.
Kosten voor deelname € 45,50 p./p. inclusief entree en diner.
Vertrek bus: station Nuth om 9.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB), Gate 3, om 9.30 uur.

Woensdag 14 dec.: Kerstmarkt Leuven
Dit jaar eens niet naar Duitsland maar naar het betoverende Leuven. Afwijkend zal zijn een diner in Leuven zelf. Zo
krijgen we de kans om de markt te zien met zijn sfeervolle verlichting. De bus brengt u tot midden in de stad.
Kosten voor deelname € 45,00 p./p. inclusief diner.
Vertrek bus: station Nuth om 11.00 uur en parkeerplaats DSM bij de 3 kruiken (voormalig SBB), Gate 3, om 11.30
uur.
Uitgebreide info over de dagtochten vindt u op onze site www.vpcb.nu onder cultureel.

De kortingscode voor de Parkstad Limburg Theaters is: PVPLT101022

Algemeen
Aanmelding voor deelname aan de dagtochten kan op ons Infocentrum tijdens de openingsuren of per e-mail.
Bij aanmelding per e-mail gaarne pas betalen na een bericht terug dat er nog plaatsen beschikbaar zijn.
Op het moment dat uw betaling bij ons binnen is, wordt u een plaats in de bus toegekend.
Zonder tegenbericht van ons moet u op de betreffende datum gewoon op tijd bij de bus aanwezig zijn. Bij afmelding
krijgt u uw geld terug, behalve wanneer de afmelding gebeurt in de laatste 7 dagen. In dat geval krijgt u alleen
eventueel entreegeld terug.
Bij bustochten vertrekken wij steeds op tijd.

Betaling
Voor alle dagtochten kunt u zich aanmelden.
U ontvangt van ons bericht om het verschuldigde bedrag over te maken.
De betaling voor de bustochten dient te geschieden op:
Bankrek.nr. NL63 INGB 0003 1248 08 t..n.v. VPCB te Geleen.
Vermeld bij uw betaling steeds uw lidmaatschapsnummer en om welke activiteit het gaat !

Dringende oproep
Onze bestuursleden hebben een leeftijd bereikt waarbij ondersteuning op ons InfoCentrum dringend gewenst is.
Om de service naar onze leden instant te houden zijn we dringend opzoek naar
vrijwilligers die ons willen ondersteunen.
Indien u ons eenmaal in de twee weken op dinsdagmiddag of zaterdagmorgen
wilt ondersteunen bent u van harte welkom.

Mededeling
Ingaande 30 juni 2022 vervalt ons
Postbusnummer 426, 6160 AK Geleen
Ons correspondentieadres is dan alleen nog:
Vereniging Personeel Chemische Bedrijven
Tunnelstraat 3
6163 HS Geleen

Openstelling Info-Centrum
Openingstijden: Dinsdag van 14 tot 17 uur en op Zaterdag van 10 tot 12 uur.
Via ons mail-adres: vpcbdsm@telfort.nl blijven we altijd bereikbaar.
De gehele maand augustus is ons iInfo-Centrum i.v.m. vakantie gesloten.
Het openhouden van het Infocentrum geschiedt geheel door vrijwilligers. Het kan door
abnormale omstandigheden gebeuren dat op de voornoemde uren het Infocentrum gesloten is.
Om teleurstelling te voorkomen en zeker indien u van ver moet komen kunt u beter vooraf even
bellen. Het telefoonnummer is 046-4742662.

Waarvoor kunt U bij het Info-Centrum zoal terecht:















Aan- en afmeldingen van het lidmaatschap.
Aanmelden voor deelname aan de dagtochten van het culturele programma.
Doorgeven van wijzigingen van adres, e-mail-adres, telefoon- of bankrekeningnummer.
Aankoop van toegangskaarten voor Kinderstad in Heerlen voor € 7,- per stuk. (korting € 5,- per kaartje)
Aankoop entreekaarten voor zwemmen en schaatsen bij Laco-Glanerbrook voor € 5,20 per stuk (korting €
1,75)
Aanvragen Fitness-abonnement voor Laco-Glanerbrook voor € 35,95 per maand (korting €10,00 per
maand). Deze aanbieding geldt ook voor inwonende gezinsleden.
Aankoop dagkaarten (7uur) voor Thermae 2000 à € 25,- per stuk en 4 uurs kaarten voor € 20,- per stuk.
Aankoop entreekaarten voor Mondo Verde à € 20,- per stuk, incl. all you can eat. Aankoop entreekaartjes
zwembad Mosaqua in Gulpen à € 6,75 per stuk (korting € 3,20), de kassaprijs is € 9,75
Aanvragen van Office Centre klantenkaart.
Aanvragen kortingspas Foroxity-bioscoop Sittard en Roermond.
Aanvragen van Total-tankpas. Ook aanspreekpunt bij problemen met de Total-tankpas.
Lenen op borg van Groothandelspassen. (3 verschillende food en non-food groothandels)
Boeken van vakantiereizen. Hierbij ontvangt U 8% zakgeld van de totale reissom.
De brochures met schitterende excursiereizen zijn op ons Infocentrum verkrijgbaar.
Aanspreekpunt bij kortingsproblemen bij winkeliers welke op onze consumentenlijst staan.

Mededelingen:
Omdat mede door corona er maar beperkt voordeel is voor onze leden bedraagt de contributie voor de
jaren 2021 en 2022 samen € 6,Kortingskaartjes voor Mosaqua, Kinderstad, Mondo Verde, Laco Glanerbrook en Thermae 2000 zijn uitsluitend
op ons Info- Centrum te koop, aan de kassa’s wordt geen korting gegeven.
Link voor korting bij Toverland: www.tickets.toverland.com/voucher met actiecode: TOVERVPCBDSM
Link voor korting bij GaiaZoo: www.tickets.gaiazoo.nl/voucher, met actiecode gaiadsm
Link voor Plopsaland: www.plopsabusiness.com met de inlogcode mayaland355
Bij Carwash Meijers in Beek kan naast het VPCB-lidmaatschapsbewijs naar aanvullende legitimatie gevraagd
worden.
Wijziging kortingsregeling Foroxity company-card:
Er wordt geen korting meer verleend op voorstellingen die reeds voor een kortingstarief worden aangeboden.
Nieuw:
De kortingsregeling bij Health & Sports Club Vouershof en Van der Valk Sport-Center is gewijzigd. Om in
aanmerking te komen voor korting via het VPCB-lidmaatschap dient men zich voortaan aan te melden via BenVitaal. De korting bedraagt ca. 11%. Aanmelden via https://benefitsplein.nl/vereniging-personeel-chemischebedrijven
De link voor korting via Ben Vitaal is gewijzigd in: aanmelden via https://benefitsplein.nl/vereniging-personeelchemische-bedrijven
Bij Fitness Van der Valk in Urmond ontvangen onze leden geen korting meer, wel bij aanmelden via Ben Vitaal.
Decoratie groothandel: de Deco Loods, Buizerdweg 13 in Landgraaf met seizoensgebonden artikelen voor
Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen enz. Toegang op vertoon van het VPCB-lidmaatschapsbewijs en onder
vermelding van klantnr. 3592, www.dedecoloods.nl, info@dedecoloods.nl

Wil jij optimaal ontspannen? Kom dan genieten van de 5 thermale baden, sauna’s en bubbelbaden bij
Thermae 2000.
Naast de sauna opgietingen kunt u tijdens uw bezoek aan onze wellness deelnemen aan de verschillende
activiteiten, zoals floaten, klankschaalmeditatie en mindfulness audisessies. Geniet na het ontspannen van
een culinair diner in Reataurant Pure of van een etentjein een van de andere restaurants.
Bezoek Thermae 2000:
Geniet exclusief als VPCB-lid en introducé van het gereduceerde tarief van € 25,- voor een dagentree.
Het voordeel op dit tarief is € 22,50 per persoon.

Virtual Reality Escaperoom in Weert!

Virtual Reality Escape Rooms & Andere Experiences!
Samen met jouw gezin stap je binnen in een surrealistische wereld waarin dromen werkelijkheid
worden. Door middel van samenwerken dien je te ontsnappen uit ons breed scala aan escape
rooms, zal je moeten overleven of verdedigen in de minigames óf ga je jouw angst overwinnen
tijdens onze Fear Experience. Je zal je ogen niet geloven, welke experience je ook kiest.
Onze unieke ervaring zal nog dagenlang hét gesprek van de dag zijn. Je bent uitgenodigd bij
ons op locatie in Weert. De combinatie van de beste techniek met hoogwaardige software zorgt
voor een ervaring om nooit meer te vergeten. Ben je op zoek naar een activiteit voor plezier?
Twijfel dan niet en neem contact met ons op! #GeloofJeOgenNiet.
Korting
Krijg 15% korting op het totaalbedrag als lid van de vereniging vanaf tenminste 5 personen op
vertoon van je VPCB-lidmaatschapsbewijs.

VR Boxx BV | Graafschap Hornelaan 140 F | 6004 HT Weert
Tel. +31 85 48 64 130

Boekt u een van der Biesen reis op ons Info-Centrum dan ontvangt u
8% zakgeld in de vorm van korting op de totale reissom.
Van der Biesen biedt u een groot aanbod aan excursiereizen naar 13 verschillende landen, stedenreizen
en muziekreizen, dagtochten, belevenisreizen en ook riviercruises.
Reisbrochures zijn gratis af te halen op ons Info-Centrum tijdens de openingsuren.
Op www.vanderbiesen.nl vindt u de actuele informatie betreffende de reizen.

