Nieuwsbrief Dr Vandeloo
Vakantieherinneringen:
Er is geen raadpleging
• Op dinsdag 6 april 2010
• Vanaf vrijdag 7 mei 2010 tot
en met vrijdag 14 mei 2010
• Vanaf maandag 14 juni 2010
tot en met vrijdag 18 juni 2010
Welkom op mijn
nieuwsbrief

Vrolijk Pasen

Verlengd Paasweekend

Beste patiënten,

Graag wil ik jullie informeren

Het
paasweekend
komt
eraan en alhoewel wij
allemaal veel beter weer
verdienen dan we tot nog
toe hebben gehad, wil ik
jullie
graag
enkele
rustgevende vakantiedagen
toewensen. Vrolijk Pasen!

dat er op dinsdag 6 april

tijd om te ontspannen en jezelf
te revitaliseren.
Vrolijke Pasen!
Vakantie
Aankondiging

2010 geen raadpleging is.
De gewone raadpleging
start opnieuw vanaf
woensdag 7 april 2010
om 8h30.
8h30.

“Natuurlijke
krachten binnen
ons zijn de echte
genezers van de
ziekte”
(Hippocrates)
, place an
interesting sentence
or quote from the
story here.”

Dear Patients,

Er
is geen
Once
again,raadpleging:
the Easter Holiday

Tijdens mijn afwezigheid kan je
Beste patiënten,
is upon us in this coming altijd
terecht bij mijn collega Dr

vanaf
vrijdag
7
mei
weekend. And although we all
Het paasweekend komt
en met
vrijdag
14 Denis Gielen (011/341609) of bij
deservetot
much
better
weather
eraan en alhoewel wij
as we begin
this new season of
mei 2010
allemaal veel beter weer
spring, I really would like to take de wachtdienst buiten de
verdienen dan we tot nog
vanaf maandag
14
this 
opportunity
to wish you and
diensturen.
your loved
a very
juni ones
tot en
met Happy toe hebben gehad, wil ik
jullie
graag
enkele
Klik
hier naar
de wachtdienst.
Easter holiday.
vrijdag 18 juni 2010
rustgevende vakantiedagen
I sincerely hope that during this
toewensen. Vrolijk Pasen!
Easter Holiday, you will find the
time to relax and revitalize
yourself. Again, Happy Easter!

tijd om te ontspannen en
jezelf te revitaliseren. Vrolijke
Pasen!

voorkomen is beter dan genezen
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Praktijk Dr Kara Vandeloo● Nieuwsbrief 1/2010 ●Writing
Korspelsesteenweg
195, 3581can
Beverlo
a family newsletter
also● Tel:
be a011/403232 Email: kara.vandeloo@skynet.be
to keep friends and family updated on
Dear Patients,
fun activity to do together as a family.
the events in your family’s life and
You
can again,
make everyone
feel included
Once
the Easter
Holiday
share holid

