
Amersfoort, 1 september 2019

Aan alle patiënten van Team Alkema

Via deze brief willen wij helaas afscheid nemen van jullie.

Na bijna 50 jaar praktijk gedraaid te hebben moeten we de praktijk tot onze 
grote spijt overdragen. We hebben dit besluit moeten nemen omdat Onno 
Alkema een ontsteking heeft gehad in zijn hersenen. 

Het gaat goed met Onno Alkema; hij is nu bezig met revalideren. Zijn 
kortetermijngeheugen is behoorlijk aangedaan. Hoe het herstel gaat 
verlopen is onzeker en mede hierdoor hebben wij moeten besluiten de 
praktijk over te dragen.

De praktijk was een grote passie van ons. We hebben het met hart voor onze 
patiënten gedaan. Na al die fijne jaren hebben we een leuke relatie 
opgebouwd met onze patiënten.

Heel blij zijn we dat wij de zorg voor onze patiënten hebben kunnen 
overdragen aan De Kliniek voor Tandheelkunde Dorrestein. Hemelsbreed 
misschien 250 meter van onze praktijk vandaan. Wij werken al jaren met 
grote tevredenheid met hen samen, ook via Implantologie Amersfoort en 
weten dat het een goed adres is voor de zorg voor uw tanden en kiezen.

Met vriendelijke groet,
Team Alkema, Onno en Clara Alkema

Wij willen graag afscheid nemen 

van jullie en onze opvolgers aan 

jullie voorstellen op zaterdag 

14-09-2019 van 10:00-12:00 uur

Locatie: Dorresteinseweg 16a
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Geachte meneer, mevrouw,

Hierbij willen wij ons graag voorstellen als de opvolgers van Onno Alkema. 
Wij zijn blij met het vertrouwen van Onno en Clara.

De Kliniek voor Tandheelkunde Dorrestein is een moderne praktijk voor jong 
en oud. Er wordt gewerkt volgens moderne maatstaven met speciale 
aandacht voor zowel u als uw gebit. Wij werken met een enthousiast team 
van tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistentes. 

We weten zeker dat Esther Melis, Gerrianne Bos en Samantha te 
Beest-Bokhorst prima in ons team passen en verheugen ons er op met hen 
samen de patiëntenzorg van de familie Alkema over te nemen. De zorg voor 
uw gebit is bij ons in goede handen!

Graag verwelkomen wij u op het afscheid van Onno Alkema op de 
Dorresteinseweg.

Met vriendelijke groet,
Jean Marc Smeenk, Frans Walter, Janneke Hamelink
tandartsen, mondhygiënistes en assistentes.


