
Beste familie, vrienden en collega’s 

Door de nieuwe richtlijnen rondom COVID-19, vertaald naar de situatie in het 
Onderwijscentrum van het ErasmusMC, zijn we helaas genoodzaakt het programma rondom 
de promotie van onze Rozemarijn aan te passen. Vanzelfsprekend zijn die regels leidend en 
tegelijkertijd beperkend. Met uw medewerking kunnen we er met elkaar voor zorgen dat 1 
december 2021 toch een mooie en feestelijke dag voor Rozemarijn wordt. 

Tijdens de verdediging is het maximum aantal genodigden in de collegezaal, door het 
ErasmusMC gesteld op 75 mensen. Het vervelende is, dat we daardoor een aantal mensen 
zullen moeten vragen de verdediging online te volgen. U krijgt hiervan apart bericht.  

Binnen het Onderwijscentrum, waar de Andries Queridozaal zich bevindt, dient u tijdens 
verplaatsingen een mondkapje op te hebben. Zodra u heeft plaatsgenomen in de collegezaal 
kan het mondkapje af. Het staat u uiteraard vrij het mondkapje te blijven dragen als u dat 
prettig vindt. 

Tijdens de receptie in de foyer vragen we u te gaan zitten. Er is zitgelegenheid voor 
iedereen. Ook in de foyer geldt, dat u als u zit, uw mondkapje af kunt doen. 

De borrel in Florijn zal worden vervroegd. Vanaf 18 uur bent u van harte welkom om samen 
het glas te heffen en verschillende hapjes te eten, verzorgd door “de tafel van zeven” 
(Tafelvanzeven | Catering met een verhaal). Om 20 uur sluiten we de borrel af. Bij 
binnenkomst wordt er gevraagd naar uw QR-code en ook in Florijn wordt u verzocht te gaan 
zitten. Er is in Florijn genoeg mogelijkheid om ruimte tussen u en de andere gasten te 
creëren. 

Uiteraard verzoeken wij u om NIET te komen als u klachten heeft die kunnen wijzen op een 
COVID-19 besmetting. 

Heeft u aangegeven fysiek aanwezig te willen zijn bij de verdediging, maar bent u daartoe 
toch niet in de gelegenheid en/of volgt u gezien de huidige situatie de verdediging liever 
online, dan horen we het graag uiterlijk woensdag 24 november van u via 
www.drvanbruchemvisser.nl. 

Heeft u aangegeven naar de borrel in Florijn te komen en is het vervroegde tijdstip prima 
voor u, heel fijn. Een extra bevestiging is niet nodig. 

Heeft u aangegeven naar de borrel in Florijn te komen, maar lukt het u niet op het 
vervroegde tijdstip aanwezig te zijn, dan vernemen we dat wel graag van u en wel bij 
voorkeur uiterlijk 24 november via www.drvanbruchemvisser.nl. 

De	paranimfen,	
	
Lucas	van	Bruchem	en	Cornella	Visser-Mol	
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