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Oud zeer vergaat niet
































Schiet eens op!!




































Precies honderd mensen reageerden 
op de vraag over veiligheid op de campus 
en de eigen verantwoordelijkheid daarbij. 

Blijkbaar niet echt een hot issue.

Betaald parkeren voor medewerkers lijkt 
onafwendbaar dichterbij te komen. 

Goede zaak, want alleen zo gaan mensen 
nadenken over hun mobiliteitsgedrag.  

Nu vragen we op 
www.cursor.tue.nl
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Meer nieuws vind je op www.cursor.tue.nl















Cursor biedt overzicht 
met online agenda





















































































Landelijke studentenmusical 
voorlopig van de baan

TU/e kiest Coursera 
als educatief platform Wedstrijd valt in het water door 

kapotte wip

Bouw windturbine al 

begin 2013 afgeblazen















Veel belangstelling bij opening 
pand E.S.C

Rockmusical zorgt voor gepuzzel 
in Hogestromenhal


