Nieuwsbrief
Nieuws, mededelingen, berichten van de opleiding Tandheelkunde in
Nijmegen. mei 2019, redactie Adrie Jeurissen

LAATSTE
LUSTRUMNIEUWS
Vervoer terug
Aan het eind van de avond is vervoer terug naar Nijmegen geregeld.
- na het diner staat om 22:30 uur een bus terug naar Nijmegen klaar
- nog leuker wordt het als je op het feest blijft, dan staat er om 00:30 uur een bus
klaar
- of je blijft slapen in het nabijgelegen Van der Valk hotel en reist de volgende dag
gezamenlijk terug naar Nijmegen; ook hiervoor staat dan een bus klaar

Het aantal aanmeldingen voor de RVT-lustrumviering Vingtage op 17 mei is de 100
ruim gepasseerd. Het wordt een dag om nooit te vergeten.
Op de site www.rvtnijmegen.nl is te zien wie zich al hebben aangemeld. Aanmelden
kan nog.

Programma:






Het programma start om 13:00 uur in ’t
Dappenglaasje op de benedenverdieping van
het gebouw Tandheelkunde
- de ontvangst is ouderwets
- zoet
- er worden superteams geformeerd
- in teams vindt vervoer naar kasteel Maurick in
Vught plaats
- de auto blijft op Tandheelkunde
- later vindt vervoer terug naar
Tandheelkunde plaats
- onderweg naar Maurick is er natuurlijk
activiteit en een stop om - bij te komen
- en bij te praten
Rond 17:00 uur word je op kasteel Maurick
hartelijk ontvangen
- er is een exclusieve borrel
- met feestelijke muziek
- gelegenheid tot omkleden
- partners sluiten eventueel rond 18:00 uur aan
Om 19:00 uur treedt cabaretier Mark van de




Veerdonk op
- hij geeft een speciaal op de RVT toegesneden voorstelling
- dat wil je niet missen
Vanaf 19:45 uur is er een culinair walking diner
- de muziek zet de toon
- tussendoor wordt het boek Tandheelkunde Nijmegen gepresenteerd
De lustrumviering sluit af met een groots vingtage lustrumfeest
- de oude jaren keren terug

Inschrijven
Voor leden van de RVT geldt een bijdrage van € 20,00 (vingt), voor partners € 85,00.
Inschrijven kan via www.rvtnijmegen.nl.

Geef aan
- wanneer je met de bus terug wilt:
 22:30 uur
 00:30 uur
 op zaterdagochtend
- andere specificaties, dieetwensen
- als je met partner komt: ‘met partner’ achter je naam bij je inschrijving
Alhoewel deelnemen aan het hele dagprogramma het leukste is, bestaat de
mogelijkheid om later aan te schuiven. Daarvoor is geen speciaal vervoer geregeld.
- Geef door als je op eigen gelegenheid komt.

10 mei
Degenen die zich al hebben ingeschreven kunnen tot uiterlijk 10 mei nog wijzigingen
doorgeven. Ook voor andere vragen/opmerkingen: info@rvtnijmegen.nl.

Contact
Reünisten Vereniging Tandheelkunde Nijmegen
p/a PAOT bureau
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
6525 EX Nijmegen
www.rvtnijmegen.nl
info@rvtnijmegen.nl

