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

ALV
Vrijdag 13 september, 17:00 uur, gebouw
Tandheelkunde
Van harte nodigt het bestuur van de RVT je uit voor de ALV op
vrijdag 13 september in het gebouw Tandheelkunde.

Wall of Fame
Aansluitend zal prof. Hugo de
Bruyn om 18:00 uur op de Wall of
Fame bij het studiecentrum portretten
van oud-hoogleraren en oudmedewerkers onthullen.

Programma
16:30 uur ontvangst
17:00 uur ALV
17:30 uur borrel
18:00 uur onthulling Wall of Fame
18:15 uur borrel met hapje

Aanmelden voor de ALV kan via: info@rvtnijmegen.nl

Lustrum Vingtage
Op vrijdag 17 mei heeft de RVT laten zien dat
tandheelkunde Nijmegen weet wat feesten is. Wat een
lustrum is er gevierd!
Erik Vergoossen, Loes Kusters en Frans Korsten
hebben met ondersteuning van Jan Kroeze en Adrie
Jeurissen een ongeëvenaard
lustrumprogramma opgezet.

De viering begon om 13:00 uur op Tandheelkunde bij het Dappenglaasje met koffie
en lustrumgebak en een welkomstwoord
door Erik.
De lustrumcommissie had een verrassingsprogramma in petto.
Loes organiseerde teams voor een
autorally in busjes. Zesdejaars studenten
waren gevraagd om chauffeur te zijn.
Erik had met het subthema Vantage een
betoverende route uitgezet door pittoreske
dorpjes en met prikkelende opdrachten.
Na de oversteek met de pont bij
Lith was er een tussenstop met
lustrumwijn.
Rond 17:00 uur arriveerden de
busjes bij het sfeervolle kasteel
Maurick te Vught.
Voor de borrel was er gelegenheid
tot omkleden.

Aan het water was er een feestelijke
ontvangst met onder andere een cocktail
en oesters.
Tijdens de borrel trad de band De
Rolero’s op die zich met aanstekelijke
muziek tussen de gasten mengde en aan
de staantafels spontaan ontstane
zangkoren begeleidde.

Tegen 19:00 uur vertrok het gezelschap naar de feestruimte bij de Orangerie. Daar
trad cabaretier Mark van de Veerdonk op met een speciaal op het lustrum
toegesneden cabaret.
Spitsvondig, snel, onderhoudend, to the
point besprak hij in sneltreinvaart typisch
Nijmeegse zaken. Zijn optreden was één
groot hoogtepunt.

Na het cabaret was het tijd voor een
walking diner.
Tussendoor werd het team bekend gemaakt dat de leukste anekdote had, het team
met de leukste limerick en het team dat de autorally had gewonnen.
Ook werd het boek Tandheelkunde Nijmegen gepresenteerd. Rob Burgersdijk en
Hugo de Bruyn ontvingen de eerste exemplaren.
Daarna
werd
volop
gefeest
op een
lichtvloer
met
vintage
muziek
begeleid
door een
saxofoon.

Een eerste bus vertrok om 22:30 uur naar Nijmegen. De tweede bus ging om 00:30
uur. Enkele die hards vertrokken daarna nog naar Den Bosch.

Nijmegen derde op lijst van aantrekkelijke steden
Bron: De Gelderlander
Nijmegen is gestegen van de zevende naar de derde plaats op de lijst van
aantrekkelijke steden in Nederland. Alleen Amsterdam en Utrecht scoren hoger.
Nijmegen scoort goed als het gaat om bereikbaarheid, cultureel aanbod, veiligheid,
de verhouding tussen koop- en huurwoningen, de nabijheid van natuurgebieden en
culinaire kwaliteit, door de aanwezigheid van een universiteit en met het historische
karakter van de stad.

Studentenkamerstad
Als beste studentenkamerstad is Nijmegen in 2018 echter gezakt van de derde naar
de zesde plaats op de ranglijst die opgesteld is door de LSVB, de studentenvakbond.
De gemeente Nijmegen zou veel te strenge regels hanteren voor het omzetten van
woningen in studentenkamers.

Radboudpluim voor Erik Vergoossen
Erik Vergoossen heeft tijdens de laatste staftraining de
Radboudpluim ontvangen. Het is een blijk van waardering voor
zijn inzet voor de masterkliniek, waarbij master studenten
tandheelkunde en 3e en 4e jaars studenten mondzorgkunde
samen als het ware een minipraktijk runnen als voorbereiding op
de groepspraktijk.

Nieuwbouw Radboudumc
Bij het Radboudumc is begonnen aan een
nieuw hoofdgebouw, gebouw S. In dit
nieuwe gebouw komen poliklinieken,
verpleegafdelingen en de hoofdingang. De
bouw aan gebouw S maakt onderdeel uit
van een groter plan waarin de campus
compacter zal zijn. In plaats van over een
groter oppervlak zullen verschillende
disciplines in een elf verdiepingen hoog
gebouw verticaal met elkaar verbonden
zijn. Gebouw S zal een groot aantal gebouwen vervangen. Gebouwen aan de oosten westzijde van het ziekenhuis zoals Oogheelkunde, KNO en de verpleegafdeling
van Neurologie worden gesloopt. Het Radboudumc zal daardoor een groenere
uitstraling krijgen.
Verwacht wordt dat de nieuwbouw medio 2022 in gebruik zal worden genomen.

Prof. F.P.G.M. van de Linden overleden
Op 25 maart is op 86-jarige leeftijd prof. Frans van der Linden
overleden.
Frans van der Linden stond in 1961 aan de basis van de
opleiding Tandheelkunde in Nijmegen. Van de eerste vier
Nijmeegse hoogleraren was hij de laatste overlevende.
Vanuit de vakgroep orthodontie stuurde hij de opleiding
Tandheelkunde aan. Hij was erg betrokken bij het onderwijs en
stimuleerde het wetenschappelijke karakter.

Contact
Reünisten Vereniging Tandheelkunde Nijmegen
p/a PAOT bureau
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen
Philips van Leijdenlaan 25, 4e verdieping
6525 EX Nijmegen
tel: 024- 3092862
bankrekening: NL 02 ABNA 0544 9450 69
www.rvtnijmegen.nl
info@rvtnijmegen.nl
PAOT
www.paot.nl en info@paot.nl
Op de site vind je ook informatie over nascholingscursu

