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U ontvangt een separate uitnodiging 
voor het symposium dat voorafgaand 
aan de redes in de Vereeniging wordt 
gehouden. 

vrijdag 1 februari 2019

Afscheidsrede

De rector magnificus nodigt u uit deze academische 
plechtigheid bij te wonen. De academische zitting en de 
receptie vinden plaats in de Vereeniging, Keizer Karel-
plein 2d, 6511 NC te Nijmegen.

Prof. dr. Ria Nijhuis van der Sanden,
hoogleraar aan de Radboud
Universiteit / Faculteit der Medische 
Wetenschappen met de leeropdracht 
Paramedische Wetenschappen geeft
in een academische zitting op vrijdag
1 februari 2019 om 15.15 uur
precies, een openbaar afscheidscollege 
getiteld:
Movere et Moveri

en

Inaugurele rede

Prof. dr. Philip van der Wees,

hoogleraar aan de Radboud
Universiteit / Faculteit der Medische 
Wetenschappen met de leeropdracht 
Paramedische Wetenschappen houdt in 
een academische zitting op vrijdag
1 februari 2019 om 16.15 uur precies, 
zijn oratie getiteld: 
Waardegedreven paramedische 
zorg in interdisciplinaire
netwerken

Uitnodiging



Inaugurele rede
vrijdag 24 maart 2017

Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
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Waal

Nijmegen
Centraal

ziekerstr.

berg en dalseweg

prins bernhard straat

graafseweg
groesbeekseweg

st
 a

nn
as

tr
aa

t

st
iel

tje
ss

tr
aa

t

st
at

io
ns

pl
ei

n

van schaeck mathonsingel

o r a n j e s i n g e l

he
rt

og
st

ra
at

au
gusti

jnen
str

.

br
oe

rs
tr

.

van welderenstraat

stijn buysstraat

bl
oem

er
st

ra
at

mole
nst

ra
at

doddendaal

lange hezelstraat

burchtstraat

tweede walstraat

parkw
egkr

on
en

bu
rg

er
s in

ge
l

P

P P

P

P

P P

P

P
P

P P

P
P

Kronenburger-
Park

Valkhof

Keizer Karel Plein

P
KEIZER KARELGARAGE

MOLENPOORT

MARIËNBURG

Keizer Traianus Plein

Plein 1944

Centrum Nijmegen  

Concertgebouw
De Vereeniging

Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen


