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VROLIJK KERSTFEEST
EN GELUKKIG NIEUWJAAR 2010
Beste patiënten,
Wij zijn alweer in de periode van het jaar
gekomen waarin wij een balans opmaken van
het afgelopen jaar en uitkijken naar het
volgende jaar. Eerst en vooral wil ik jullie
bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij
gesteld hebben. Ik hoop dat de feestdagen
een mooie, warme en gezellige periode
mogen zijn die jullie op een rustige manier
kunnen doorbrengen om dan met hernieuwde
energie aan een nieuw jaar te beginnen.
Daarom wens ik jullie een heel fijn kerstfeest
en een gelukkig en bovenal gezond 2010.
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