Best familie, vrienden en (oud) collega’s van Marije,
Op woensdag 21 december 2016 a.s. om 15.45u verdedigt Marije haar proefschrift getiteld:
”Evaluation of Integrated Community-wide Intervention Approaches to prevent overweight in
children” in de Aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Plechtigheid
U bent van harte uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Wij willen u vragen om ruim op tijd
aanwezig te zijn (15.30u!), aangezien de deuren van de Aula om 15.45u precies sluiten. De
aanwezigheid van kinderen jonger dan 8 jaar is helaas niet toegestaan. Aansluitend aan de plechtigheid
is er vanaf 17.00 uur gelegenheid om Marije te feliciteren (receptieruimte achter de Aula aan de
campuszijde).
Cadeautip
Bij een promotie hoort uiteraard een cadeau. Na de vele uren die Marije aan haar proefschrift heeft
gewerkt, is het voor haar nu weer tijd om te genieten van het leven! Marije doet dit graag met u of
jullie in de vorm van een Beleving. Dat kan iets kleins zijn zoals een verfrissende boswandeling of een
goed gesprek over het leven onder het genot van een mok warme chocola. Maar ook samen wildwater
raften, boksles, slipcursus op Zandvoort, zeilen, een weekendje weg, een goed diner, avondje bowlen,
lange wandeling over het strand, een weekend lang een oppas, ontbijt op bed of Marije-tijd. Maar een
goed boek of een financiële bijdrage voor een leuk uitje met het gezin is ook zeer welkom ().
Adressen en route
Aan de achterzijde van deze brief treft u adresinformatie aan en tevens routebeschrijvingen.
Contact
Indien u nog vragen heeft, of als we met u mee kunnen denken voor een cadeau, kunt u ons altijd
mailen of bellen.
We wensen iedereen een hele fijne, feestelijke dag op 21 december!
Met vriendelijke groeten van de paranimfen,
Marjanne Tan - de Jong
06-55793728

Jojanneke Diemers
06-11204911

P.S. We zijn tevens te bereiken op promotiemarije21december@gmail.com

De openbare verdediging en receptie zijn in het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit ( De Boelelaan 1105,
1081 HV Amsterdam; B op de onderstaande plattegrond)
Openbaar Vervoer
Vanaf station Amsterdam Zuid (A op onderstaande plattegrond) neemt u Sneltram 51 richting Amstelveen,
uitstappen bij De Boelelaan/VU (1 minuut) of Tram 5 richting Amstelveen Binnenhof uitstappen bij De
Boelelaan/VU (3 minuten). Te voet is de VU vanaf Station Amsterdam Zuid in ca. 10 minuten bereikbaar (zie
rode lijn kaart).
Vanaf Amsterdam Centraal neemt u Sneltram 51 (15 min) - halte is in het metrostation. Uitstappen bij de halte
De Boelelaan/VU of Tram 5 (25 min) - halte is op Stationsplein. Uitstappen bij halte De Boelelaan/VU of Tram
16/24 (35 min) – uitstappen bij halte De Boelelaan/VU
Vanaf station Amsterdam Sloterdijk neemt u Metro 50 (15 min) – uitstappen bij halte Station Amsterdam Zuid.
Zie verder 'Vanaf Station Amsterdam Zuid' of Bus 15 (35 min) – uitstappen bij halte Station Amsterdam Zuid.
Zie verder 'Vanaf Station Amsterdam Zuid'.
Auto
De VU is vanuit alle richtingen via de ringweg A10 om Amsterdam bereikbaar. U volgt die rondweg tot de afslag
S108 (Oud Zuid/Buitenveldert/Olympisch stadion). Aan het eind van de afrit linksaf de Amstelveenseweg
(richting VUmc/Zuidas/Amsterdamse bos/Amstelveen) oprijden. Na 200 meter bij het VU medisch centrum
slaat u linksaf de De Boelelaan op. Bij de volgende kruising ziet u de VU Campus rechts voor u, met verderop
aan de De Boelelaan het Hoofdgebouw (rechterzijde, achter rood gewelfd gebouw).
Parkeren VU: In de directe omgeving van de VU Campus kunt u gebruikmaken van P2 VUmc (onder ACTA
gebouw, ingang Gustav Mahlerlaan 3004, zie C op de plattegrond) of Q-park Mahler (D op de plattegrond).
Vanuit P2 VUMC bereikt u vrij eenvoudig de De Boelelaan (ter hoogte van tramhalte VUmc) en kunt u de weg
naar de VU campus lopend of met de tram vervolgen. Vanaf Q-park Mahler is het ongeveer 8 minuten lopen
naar het hoofdgebouw van de VU. Meer informatie over parkeerplaatsen (voor gehandicapten) en de
parkeervoorzieningen van VU-VUmc vindt u op www.parkerenbijvu.nl In de woonwijken van Buitenveldert
Noord kunnen bezoekers van de Zuidas/VU-VUmc maximaal drie uur achter elkaar parkeren. Na deze termijn is
het twee uur lang niet mogelijk om voor hetzelfde kenteken parkeergeld te betalen via de automaat of mobiele
telefoon. Dagkaarten zijn voor die buurten ook niet meer te koop.
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