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NIEUWE COLLEGA’S
Vanaf juli is Celesté CaarlsJansen van Rensburg ons team
komen versterken. U kunt haar
tegenkomen als balie en/of
tandartsassistent.
Ook Anika Kost is een nieuw
gezicht binnen onze praktijk.
Haar treft u voornamelijk bij
tandarts Van Marrum aan, maar
ook aan de balie kunt u haar
tegenkomen.
PERSONEELSNIEUWS
Per september hebben we afscheid moeten
nemen van tandartsassistente Myrthe van den
Berg. Ze is per september begonnen met een
nieuwe opleiding. En ook is onze preventieassistente Angela Halsema opnieuw in de
schoolbanken geklommen. Per oktober hebben
we van haar afscheid moeten nemen. Onze
oproepkracht Eline Pol kreeg het te druk met
haar studie en de bijbehorende stages. Ook zij is
per oktober niet meer werkzaam bij ons in de
praktijk. We bedanken Myrthe, Angela en Eline
voor hun inzet.
ZWANGERSCHAPSVERLOF JENNIFER EN
MARJAN
Half augustus is onze tandartsassistente Jennifer
Köhler met zwangerschapsverlof gegaan. In
januari 2019 zal Jennifer weer te zien zijn bij ons
in de praktijk.
En ook onze praktijkmanager Marjan Brontsema
is met zwangerschapsverlof. Zij is eind oktober
met verlof gegaan en zal eind februari 2019 weer
werkzaam zijn in onze praktijk.
STIJN LEON GEBOREN
Op 24 september zijn
Jennifer en haar man
Edwin
trotse ouders
geworden van een zoon.
Stijn woog bij zijn
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geboorte 2945 gram. Hij heeft ook al een zus,
Sophie.
RUBEN THEIJE GEBOREN
En ook Marjan mocht samen met
haar vriend Klaas Willem een zoon
verwelkomen: Ruben Theije. Ruben
woog bij zijn geboorte iets meer dan
4000 gram.
Beide gezinnen wensen we veel
geluk toe.
KUNST IN DE PRAKTIJK
Op dit moment exposeert Harry Meerveld bij ons
in de praktijk. Hij werkt voornamelijk met olieverf
en het Hoogeland vormt een grote inspiratiebron
voor zijn schilderijen. Daarnaast schildert hij ook
stillevens, interieurs en portretten (in opdracht)
(www.harrymeerveld.com).
PREVENTIE
Voorkomen is beter dan genezen. Wij zijn, na het
vertrek van onze preventie-assistente Angela
Halsema, druk bezig om een viertal van onze
andere assistentes op te leiden tot preventieassistent. Zij zullen u dan optimaal kunnen
ondersteunen in het behoud van uw gebit!
TARIEFWIJZIGING
Per 1 januari 2019 stijgen
tandartstarieven met 3,7%.

de

landelijke

KERSTSLUITING
Onze praktijk is rond de feestdagen gesloten van
dinsdag 25 december 2018 tot en met zondag 6
januari
2019.
Op
onze
website
(www.detandartsenpraktijk.nl)
en
op
ons
antwoordapparaat kunt u tijdens onze vakantie
zien en horen wie de dienstdoende tandarts in de
regio is. Ook kunt u bellen met 0900-0608
(25ct/min) of kijken op www.vtng.nl.
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