Nieuwsbrief Voorjaar 2013
Welkom
Vanaf 1 april is Nienke Dusseljee als preventieassistente werkzaam binnen tandartsenpraktijk de
Jong. Nienke heeft ruime ervaring opgedaan binnen
andere algemene tandartsenpraktijken en in de
Parodontologie Praktijk Groningen. Nienke is
momenteel werkzaam op maandag, woensdag en
vrijdag.

wandelen, gaat hij De Berg bedwingen om
zo geld in te zamelen voor de Stichting Alpe
D'Huze en KWF kankerbestrijding.
Meer informatie over de Stichting Alpe d'Huzes
kunt u vinden op:
www.opgevenisgeenoptie.nl (van hieruit is er
ook de mogelijkheid om naar de actiepagina
2013 te gaan.)

Verbouwing
Op 9 januari jongstleden is de schop in de grond
gegaan voor een grootscheepse verbouwing van
onze tandartsenpraktijk! Het pand naast de praktijk
wordt bij het praktijkpand aangetrokken. Door deze
verbouwing hopen wij u over enkele maanden nog
beter van dienst te kunnen zijn. De planning is dat
de verbouwing medio mei klaar zal zijn.

Meer informatie tandartszorg

Er is ruimte voor aanname van nieuwe patiënten!

Op onze website is het kopje “ik zoek
informatie over” toegevoegd. Hier kunt u
informatie vinden over tandheelkundige
behandelingen en mondhygiëne

Inschrijven geschiedt via onze website:
www.tandartsenpraktijkdejong.nl, bellen mag ook:
0592 317570, het kan zijn dat de inschrijving op dat
moment niet voltooid kan worden, er wordt dan op
een later, rustiger tijdstip teruggebeld.

Met vriendelijke groet,

Nieuwe patiënten

Team Tandartsenpraktijk de Jong
Goede Doelen
Tandartsenpraktijk de Jong steunt Goede Doelen.
Soms komt het voor dat er tanden of kiezen
getrokken moeten worden. Wanneer er aan
deze tanden of kiezen goud bevestigd is, wordt
de opbrengst daarvan geschonken aan een
Goed Doel. Vorig jaar bedroeg de opbrengst
zo'n € 4000,- en is deze geschonken aan de
Beatrix Kinderkliniek van het UMCG. Dit
jaar heeft de praktijk al een bedrag van €
1000,- over kunnen maken aan de Stichting
Alpe d'Huzes. Lars Martens, 13 jaar en
nierpatiënt wil op 5 juni 2013 de Alpe d'Huzes
opfietsen voor de bovengenoemde stichting.
Samen met zijn vader, die hem naar boven zal
begeleiden, en zijn oma, die naar boven gaat
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