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Blaricum/Hilversum, juni 2014.
Geachte collegae,
Wij nodigen u van harte uit voor de 58e najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten,
Kaak- en Aangezichtschirurgie. Het congres zal plaatsvinden op donderdag 6 en vrijdag 7 november 2014 in
congrescentrum Spant! in Bussum.
Het Gooi staat onder andere bekend om zijn Mediapark en het zal u dan ook niet verbazen dat wij gekozen
hebben voor het thema ‘Media 3.0’. Een aantal uitdagende gastsprekers, waaronder bekend televisieproducent René
Stokvis, zullen u meenemen in hun wereld van glitter & glamour en succesvol ondernemerschap. Maar ook zult u op
verrassende wijze worden geconfronteerd met de risico’s van bijvoorbeeld sociale media op uw praktijkvoering.
Als afsluiting van de eerste congresdag zal uw innerlijke mens donderdagavond verzorgd worden in voormalig
sanatorium Landgoed Zonnestraal, prachtig in de bossen gelegen, met daarbij voldoende aandacht voor uiterlijk
vermaak. Als vanzelfsprekend is ook uw partner hiervoor van harte uitgenodigd.
Aan het eind van de avond zal u de mogelijkheid worden geboden gebruik te maken van een Valet Carservice.
Voorafgaand aan het congres kunt u zich op woensdag 5 november inspannen door een mountainbikeparcours af
te leggen op de Lage Vuursche of door op de golfbaan aldaar te strijden om de eeuwige roem en de Jan Ament
Trofee. Als afsluiter van deze sportieve dag kan er gezamenlijk gedineerd worden op de Golfsociëteit van de Lage
Vuursche.
Uw partner laten wij vrijdag 7 november door middel van een cultuurhistorische wandeling kennismaken met
Hilversum, stad van jonge monumenten. Ook is er de mogelijkheid op eigen gelegenheid een expositie van de
Franse avantgardistische kunstenaar Raoul Dufy te bewonderen in Singer Laren of het Instituut Beeld en Geluid in
Hilversum te bezoeken.

Om na een enerverende congresdag en -avond toch vrijdagochtend weer fris voor de dag te komen zijn bij
NH Hotel Jan Tabak te Bussum kamers gereserveerd. Mocht u hier gebruik van willen maken dan zouden wij u
willen vragen voor 1 augustus te boeken, door een e-mail bericht te sturen aan fo.nhjantabak@nh-hotels.com o.v.v.
boekingsnummer 16470172.
Andere hotels gelegen op de route Spant! en Landgoed Zonnestraal zijn Hotel Gooiland, in het centrum van
Hilversum en Van der Valk Hotel de Witte Bergen aan de A1.
Wilt u zelf in de spotlight staan?!
Wij nodigen u van harte uit ons te verbluffen met een mediagenieke en inspirerende vrije voordracht. Stuurt u dan wel
uw abstract voor 1 september naar info@ireenrientjes.nl.
Voor meer informatie over de organisatie van het congres en voor aanmelding voor het sportieve- of partnerprogramma
kunt u terecht bij Ireen Rientjes, info@ireenrientjes.nl.
U kunt zich registreren voor het congres op www.ireenrientjes.nl.
Tot ziens in het Gooi!
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