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’Als ze mijn lach uitknippen, herken ik die wel’
VRAAG & ANTWOORD
TINEKE NIENHUIS

Tandartspraktijk Verhagen in Klazienaveen

is via haar Facebook-pagina op zoek naar de

mooiste lach ’van Klazienaveen en omstre-

ken’. Praktijkmanager Tineke Nienhuis (52)

vertelt.

Door Gert Meijer
DagTineke!Datwordt eenvrolijkeboel bij jullie.Hoe

is het idee ontstaan?

"Wehebben sinds december een eigen Facebook-pagi-

na van de praktijk en daar krijgenwe leuke reacties op.

We hebben nu 272 likes. Piet, de tandarts en tevens

mijn eega, en ik willen er een beetje een leuke pagina

vanmaken,met nieuwtjes en andere informatie. Toen

Piet sneeuw stond te ruimen voor de praktijk hebben

we daar ook een foto van op Facebook gezet."

Door Gert Meijer

Zijn jullie nou echt op zoek naar de mooiste lach of

heeft de tandarts nieuwe klanten nodig?

"Hahaha.Wewillen ons gewoon een beetje leuk profi-

leren. Ons beroep is de laatste tijd nog wel eens nega-

tief in het nieuws en wij vinden het leuk om te laten

zien dat een tandarts ook genoeg positiefs heeft te

melden."

Maar…

"Maar inderdaad, de praktijk staat wel open voor nieu-

we inschrijvingen."

Oké, datwas de gratis advertentie. Nuweer de prijs-

vraag. Komen alle foto’s online te staan?

"In principe wel, maar we modereren wel om te voor-

komendat er ongevraagd foto’smet blote billen en een

kunstgebit op de site verschijnen. Op dat soort ongein

zitten we niet te wachten. En slechte gebitten? Nou,

als iemand vindt dat het toch de mooiste lach is, ja,

waarom niet? ’

Wie krijgt nou de prijs: demooiste lach of degene die

de lach vastlegt?

"Die laatste. Mensen kunnen op de Facebook-pagina

stemmen op de mooiste lach, per dag maximaal één

keer. Er is niet alleen een prijs voor de mooiste lach,

ook onder de stemmers verloten we prijzen."

En als ik nou de lach van een filmster uitknip en in-

stuur?

"Nou, de fotograaf moet natuurlijk wel de rechten

hebben. Het valt ons vast op. Ik heb ook een mooie

lach, maar als ze die van mij uitknippen herken ik die

echt wel hoor."

Tenslotte, deMooiste Lach vanKlazienaveen ofmag

ie ook van verder komen?

"Klazienaveen en omgeving is ons werkgebied, maar

iedereen mag meedoen hoor. Zelf kom ik uit Gronin-

gen en trouwens, ons verste patiënt woonde ooit in

Zwitserland. Als we 25 foto’s binnenkrijgen zijn we al

heel blij."

Wedstrijd
De wedstrijd gaat morgen online op www.face-
book.com/tandartspraktijkverhagen. Foto’s kunnen
tot 2 april worden ingestuurd, van 3 tot en met 15
april kan er gestemd worden. 15 april wordt de
uitslag bekend gemaakt. De hoofdprijs is een
avondje uit voor zes personen in Klazienaveen.

¬ De mooie lach van Tineke

Nienhuis als stralend middel-

punt. Foto: Archief DvhN


