
UITNODIGING

24e Lustrum TRV John Tomes
 Wetenschappelijk Programma
“De Utrechtse Tandarts als....”

Vrijdag 10 november 2017
Hotel Theater Figi / Slot Zeist

WELKOM

Tomes vrienden, oud-Utrechters,

Vrijdag 10 november 2017. 
Met rasse schreden nadert de dag waarop wij het 24e Lustrum gaan vieren van 
ons aller John Tomes. Velen van u hebben al enthousiast gereageerd op de eerste 
aankondiging en zoals het er nu naar uitziet wordt het een daverend succes.
 
Om 12.00 uur is de ontvangst en inschrijving, kunnen we gebruik maken van een 
lichte lunch, waarna wij om 13.00 uur beginnen met het symposium in Hotel Figi. 

Vol trots kondigen wij drie thema’s aan: 
De Utrechtse Tandarts als Wetenschapper, als Bestuurder en als Ondernemer. 
Gerenommeerde sprekers praten in sprankelende voordrachten over hun onderzoek en 
over hun ervaringen als bestuurder en ondernemer. Om 17.00 uur sluiten we af met 
een borrel. Voor iedereen is er mogelijkheid om zich te verkleden in het hotel, maar u 
kunt natuurlijk ook een kamer boeken en blijven logeren.

Om 19.00 lopen wij naar slot Zeist (maar natuurlijk is er voor de liefhebbers ook een 
pendeldienst), alwaar we bij binnenkomst zullen proosten op de 120e verjaardag van 
John Tomes. Daarna wordt u verrast met een walking dinner en met de swingende 
muziek van de band Buckwheat zal het alom bekende Tomes-Gala weer in oude glorie 
herleven.

Studie, vriendschap bracht ons tot elkaar.....
John Tomes Leve Lang!!!!

Het bestuur van de Lustrumcommissie,
24e Lustrum der TRV John Tomes,
Mies Buisman
Ron Koole
Ransom Altman
Sander Vogels
Willem Kouwenberg
Reginald Poswick
 



PROGRAMMA

12.00 Inschrijving, ontvangst met koffie/thee en lunch

 Thema: Wetenschap
 13.00 - 13.20  Prof. dr. C. van Loveren: Over cariës
   
 13.25 - 13.45 Prof. dr. F. Lobbezoo: Bruxisme, vijand of vriend?
   
 13:50 - 14.10 Prof. dr. G.J. Meijer: 3D, you ain’t  seen nothing yet
   
 14.15 - 14.35 Dr. R.J.J. van Es:  Mondkanker  en de Tand destijds 
 
 14.40 - 15.00  Pauze 
 
 Thema: Bestuurder 
 15.00 - 15.20 Drs. R.L.V.M. Barnasconi: Lessons learned?

 15.25 - 15.45 Drs. C.J. Bontje: Muzieksteentjes

 Thema: Ondernemen
 15.50 - 16.10 Drs. L.M.H.E. Smulders: Over ondernemen

 16.25 - 16.45  Drs. R.S. van Mierlo: Van praktijk naar 
mondzorgonderneming

 16.50 - 17.00 Dr. A.P. de Ruiter en Drs. J.W. Booij:   
  Op naar de Borrel!!

17.00 - 18.15 Borrel in FIGI

18.30 - 19.00 Verkleden

19.00 - 19.30 Lopen of met pendelbusje naar Slot Zeist

19.30 - 00.30 Tomes-Gala Ontvangst, walking dinner, muziek. 
  Studie, vriendschap bracht ons tot elkaar!!

KOSTEN

Symposium, borrel en Tomes-Gala € 225,– per persoon
Alleen Symposium en borrel   €   75,– per persoon
Alleen Tomes-Gala   € 150,– per persoon

INSCHRIJVEN

U kunt zich via bijgaand document inschrijven voor het 24e Lustrum TRV John 
Tomes. Daarbij zijn twee zaken van (groot) belang:
• De belangstelling voor dit lustrum is groot. Dus schrijf u zo snel mogelijk in!
• Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op de rekening 
van TRV John Tomes. Dus als u uw inschrijving hebt ingestuurd, verzoeken wij u 
de betaling per ommegaande over te maken!

OVERNACHTEN

Wilt u na het gala blijven overnachten? Dat kan, maar dat moet u wel zelf 
regelen. Kijk voor beschikbaarheid van kamers op www.figi.nl 

Tomes Lied
Studievriendschap bracht ons tot elkaar

Heffen wij ons clublied aan.

Zingen wij welgemeend uit volle borst:

“Lang moge John Tomes bestaan”

John Tomes is altijd weer paraat,

en staat ons bij met raad en daad.

John Tomes leve lang,

John Tomes geldt, deez’ zang.

Wij blijven John Tomes steeds eren.

Zelfs al is het tijdstip voor ons daar,

Dat wij uit elkander gaan, 

Dat het leven ons roept,

Tot een nieuwe plicht.

Voor ons blijft John Tomes bestaan.

Elk onzer houde steeds in stand,

De hier gekweekte vriendenband.

John Tomes leve lang,

John Tomes geldt deez’ zang,

Wij blijven John Tomes steeds eren.

CONGRESINFORMATIE


