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Pendeldienst tussen St Jansdal en Lelystad
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag van de gemeente Lelystad een eigen pendeldienst opzetten tussen
de locaties in Lelystad en Harderwijk. Het college heeft dat besloten, omdat er volgens het bestuur van Lelystad veel vraag
is naar een directe verbinding tussen de twee locaties. Dat meldt Omroep...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62502803/pendeldienst-tussen-st-jansdal-en-lelystad.html

Pendeldienst tussen St Jansdal en Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag van de gemeente Lelystad een eigen pendeldienst opzetten tussen de
locaties in Lelystad en Harderwijk. Het college heeft dat besloten, omdat er volgens het bestuur van Lelystad veel vraag is
naar een directe verbinding tussen de twee locaties. Dat meldt Omroep...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/62502802/pendeldienst-tussen-st-jansdal-en-lelystad.html

St Jansdal wil eigen pendeldienst tussen ziekenuizen Lelystad en Harderwijk
Lelystad - St Jansdal wil een eigen pendeldienst opzetten tussen haar ziekenhuizen in Lelystad en Harderwijk.
Met een achtpersoonsbus zouden mensen dan kunnen worden vervoerd van en naar Harderwijk. De gemeente
Lelystad wil een ontheffing verlenen voor de nieuwe openbaar vervoersvoorziening. Dat is nodig, omdat het
openbaar vervoer in Nederland […]

  https://flevopost.nl/artikel/1043598/st-jansdal-wil-eigen-pendeldienst-tussen-ziekenuizen-lelystad-en-harderwijk.html
Views: 429

Pendeldienst tussen St Jansdal en Lelystad
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag van de gemeente Lelystad een eigen pendeldienst
opzetten tussen de locaties in Lelystad en Harderwijk. Het college heeft dat besloten, omdat er volgens het
bestuur van Lelystad veel vraag is naar een directe verbinding tussen de twee locaties. Dat meldt Omroep
Flevoland. De pendeldienst moet aan

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2423432/Pendeldienst-tussen-St-Jansdal-en-Lelystad  Views: 5.127

Pendeldienst tussen St Jansdal en Lelystad - Omroep Gelderland
Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk mag van de gemeente Lelystad een eigen pendeldienst opzetten tussen de locaties
in Lelystad en Harderwijk. Het college heeft dat besloten, omdat er volgens het bestuur van Lelystad veel vraag is naar een
directe verbinding tussen de twee locaties. Dat meldt Omroep Flevoland.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1769063/pendeldienst-tussen-st-jansdal-en-lelystad-omroep-gelderland

College geeft groen licht voor pendeldienst St Jansdal - Omroep Flevoland
Ziekenhuis St Jansdal mag van de gemeente Lelystad een eigen pendeldienst opzetten tussen de locaties in Lelystad en
Harderwijk. Het college heeft dat besloten omdat er volgens het stadsbestuur veel vraag is naar een directe verbinding
tussen de twee locaties.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1768891/college-geeft-groen-licht-voor-pendeldienst-st-jansdal-omroep-flevoland

College geeft groen licht voor pendeldienst St Jansdal
Ziekenhuis St Jansdal mag van de gemeente Lelystad een eigen pendeldienst opzetten tussen de locaties in Lelystad en
Harderwijk. Dat heeft het college besloten. Volgens het stadsbestuur is er veel vraag naar een directe verbinding tussen
de twee locaties. De vervoersdienst moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/college-geeft-groen-licht-voor-pendeldienst-st-jansdal/3218990
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Zin in Zondag De Dominee aan het woord Margot van Veen
Omroep Gelderland

[…] nl) en in de rubriek 'De dominee komt voorbij' krijgt een 'zingever' het woord; bijvoorbeeld een dominee,
pastor of geestelijk verzorger. Op 1 september was dat geestelijk verzorger uit het Sint Jansdal Ziekenhuis in
Harderwijk: Margot van Veen. “Laatst sprak ik met een mevrouw. Zij had een verdrietige uitslag gekregen. Er was
kanker ontdekt e

  http://youtube.com/watch?v=aMhbolZbfrc  Views: 29.665

Cao Ziekenhuizen: ‘Hardere acties in zeker 17 ziekenhuizen’
JeroenWapenaar
[…] In het Alrijne Ziekenhuis in Leiden overhandigden ziekenhuismedewerkers 1476 handtekeningen aan de
raad van bestuur. Personeel van ziekenhuis St Jansdal (Harderwijk, Lelystad, Dronten) bezorgde 615
vakantiekaarten bij bestuursvoorzitter Relinde Weil, met op de kaart de tekst ‘Als u deze zomer op uw
strandstoel zit, denkt u dan ook even aan mij?

  https://www.nursing.nl/cao-ziekenhuizen-hardere-acties-in-zeker-17-ziekenhuizen/  Views: 6.071

'Slechte arbeidsmarkt maakt volwaardig St Jansdal onverantwoord'
Demonstranten in Lelystad eisten deze week de terugkeer van een volwaardige spoedeisende hulp en acute
verloskunde in het St Jansdal. Het ziekenhuis zegt deze zorg niet te kunnen leveren en verantwoordelijk
zorgverkenner Bas Leerink onderstreept dat statement. Hij stelt dat het onverantwoord zou zijn om de afdelingen
acute verloskunde en […]

  https://www.nationalezorggids.nl/ziekenhuizen/nieuws/50081-slechte-arbeidsmarkt-maakt-volwaardig-st-jansdal-
onverantwoord.html
Views: 510

Topzorg
Lelystad/Dronten - Er is in de FlevoPost en op deze site de laatste maanden veel geschreven over St Jansdal. En
dan moet je als journalist ook boter bij de vis doen en een stukje ‘participatieve journalistiek’ plegen, zeker nu er
niet meer in Lelystad overnacht kan worden en daarvoor moet worden uitgeweken naar Harderwijk […]

  https://flevopost.nl/artikel/1041423/topzorg.html  Views: 468
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