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restaurant te Ellecom. De burgemeester
Collega Eijkman werd voor Koninginvan de gemeente Rheden las het judicium
nedag met een list naar het gemeentehuis
voor waarin Heyboer wordt geroemd
in zijn woonplaats Wassenaar gelokt. Het
vanwege een groot aantal maatschappeverhaal was dat een goede vriend van hem
lijke verdiensten. Centraal hierin staat zijn
op lintjesdag zou worden gedecoreerd.
warme pleitbezorging voor de mondzorg
voor mensen met een lichamelijke en/of
Verbaasd en verrast kwam hij echter tot de
geestelijke beperking, zowel nationaal als
ontdekking dat het niet om die vriend te
internationaal. Hij was mede-oprichter
doen was, maar om hemzelf.
en eerste voorzitter van de Vereniging
De burgemeester van Wassenaar noemtot Bevordering der Tandheelkundige
de de vele maatschappelijke verdiensten
Gezondheidszorg van Gehandicapten
van Eijkman en spelde hem vervolgens de Prof. dr. M.A.J. Eijkman.
(VBTGG). Naast het voeren van zijn privéversierselen op die behoren bij het Ridpraktijk, werkte hij jarenlang als tandarts
derschap in de Orde van Oranje Nassau.
in de zorginstellingen Johanna Stichting
Zijn verdiensten die genoemd werden,
en Het Dorp, beide te Arnhem. Een heel
zijn de talloze publicaties in vakbladen,
groot deel van zijn tijd heeft hij besteed aan
de jarenlange reeks artikelen in een dagdiverse bestuurs- en commissiefuncties
blad, het vice-voorzitterschap van een
binnen de Nederlandse Maatschappij tot
omroepverenigiging, het adviseurschap
bevordering der Tandheelkunde (NMT).
van rechtsbijstandverzekeraars en uitgeTevens was hij voorzitter van de Stichting
vers, het optreden als getuige-deskundige
Postacademisch Onderwijs Tandheelbij rechtszaken, het winnen van het natikunde, voorzitter van de Arnhemse Tandonale matchplay amateurkampioenschap
artsvereniging en vice-voorzitter van de
golfen in 1973, het voorzitterschap van de A. Heyboer (© Michel Wijn).
afdeling Gelderland van de NMT. Op dit
Koninklijke Haagse Golf- & Countryclub,
het voor de televisie verzorgen van commentaar bij golf- moment is hij voorzitter van de Stichting Vrienden Tandwedstrijden, het jarenlang schrijven van columns in het heelkundig Erfgoed, lid van het Centraal Tuchtcollege voor
grootste Nederlandse golftijdschrift, het bestuurslidmaat- de Gezondheidszorg en lid van het Stichtingsbestuur van
schap en voorzitterschap van diverse tandheelkundige het centrum voor bijzondere tandheelkunde van Groot
organisaties en verenigingen en het redacteurschap van het Klimmendaal te Arnhem.
Heyboer diende ons tijdschrift eerst als lid van het algeNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Alles bij elkaar
meen bestuur van 1980 tot 1986 en van 1990 tot 1996. Met
indrukwekkende palmares.
Bij ons tijdschrift was Eijkman lid van de redactie van de verandering van de bestuursstructuur van het tijdschrift
1976 tot 1993. Voor een groot deel van deze periode was hij werd hij in 1996 voorzitter van de raad van commissaristegelijkertijd ook lid van het algemeen bestuur, namelijk sen en voorzitter van de raad van toezicht van de Stichting
van 1976 tot 1987.
Bevordering Tandheelkundige Kennis. Deze functies vervulde hij tot 2004.

A. Heyboer
Collega Heyboer, woonachtig in Velp, werd eveneens
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Voor
hem vond de uitreiking van de onderscheiding plaats in een
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Namens de grote gemeenschap van bestuurders en medewerkers van het tijdschrift feliciteer ik beide heren van harte
met de hun toegezwaaide lof en eer.
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