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Berichten
NEUTRAAL

Burgemeester: 'Betekenisvolle stappen gezet voor goede ziekenhuiszorg in Lelystad'

08/01/2020
[…] Helaas nog niet voor alles, maar er zijn betekenisvolle stappen gezet'. Deze woorden sprak burgemeester
16:17
Ina Adema in haar nieuwjaarstoespraak. 'Intussen wordt er op de locatie van ziekenhuis St Jansdal in Lelystad
14 uur geleden weer geopereerd en liggen de opening van een kliniek waar mensen langer kunnen verblijven en de inrichting
van een bevalkamer in het […]
 https://flevopost.nl/artikel/1074428/burgemeester-betekenisvolle-stappen-gezet-voor-goede-ziekenhuiszorg-inlelystad.html
Views: 619

NEUTRAAL

St. Jansdal neemt ERP-systeem AFAS in gebruik

08/01/2020
In de zomer van 2019 kondigde het St. Jansdal de keuze voor AFAS aan. Toen werd ook de doelstelling bepaald om het
15:47
systeem op 1 januari 2020 in gebruik te nemen. Die deadline heeft het ziekenhuis met de livegang dus gehaald. “Werken
14 uur geleden met AFAS betekent kostenbesparing, vermindering van handmatige werkzaamheden...


NEUTRAAL

https://drimble.nl/gezondheid/beroepsbeoefenaars/65381413/st-jansdal-neemt-erp-systeem-afas-in-gebruik.html

St Jansdal schaart zich achter vuurwerkverbod

08/01/2020
Harderwijk - De Raad van Bestuur en de Medische Staf van St Jansdal in Harderwijk en Lelystad staan achter de oproep om
15:20
te komen tot een algemeen vuurwerkverbod. Zij vinden de schade die door het vuurwerk aan gezondheid en milieu wordt
15 uur geleden veroorzaakt onverantwoord. Ieder jaar leidt dit tot onnodige...


NEUTRAAL

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65380732/st-jansdal-schaart-zich-achter-vuurwerkverbod.html

Partneravond over borstkanker

08/01/2020
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 januari 2020 een avond voor partners
13:55
van (ex)...
16 uur geleden
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65378460/partneravond-over-borstkanker.html

NEUTRAAL

St Jansdal organiseert informatieavond over diabetische voet

08/01/2020
Harderwijk - Op 14 januari 2020 organiseert het Wond Expertise Centrum (WEC) St Jansdal een informatieavond voor
13:55
patiënten...
16 uur geleden
 https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65378462/st-jansdal-organiseert-informatieavond-over-diabetischevoet.html

NEUTRAAL

Klusser met kleine witte bakfiets op pad

08/01/2020
[…] Harold woont ongeveer zijn hele leven in Harderwijk en heeft veel tijd aan zijn kinderen besteed terwijl zijn
08:00
vrouw fulltime werkte in St. Jansdal. Later ging zij voor een internationaal medisch bedrijf werken en doet dat
22 uur geleden nog steeds. Tijdens de eerste jaren deed Harold best veel klusjes voor anderen en heeft op die manier
ervaring en kennis […]


NEUTRAAL

08/01/2020
06:00
1 dag geleden

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/906903/klusser-met-kleine-witte-bakfiets-op-pad-

Inspectie: geen gevaar bij ziekenhuisfiasco
[…] Voor de patiënten wordt nu een andere zorgaanbieder in de regio gezocht. Ziekenhuis St Jansdal nam het
grootste deel van de werkzaamheden over. De belangrijkste aanbeveling van de inspectie is dat
zorgaanbieders met financiële problemen moeten nadenken over de risico’s voor patiëntveiligheid en
continuïteit van zorg […]


https://frieschdagblad.nl/2020/1/8/inspectie-geen-gevaar-bij-ziekenhuisfiasco

Views: 503
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NEUTRAAL

07/01/2020
20:40
1 dag geleden
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Partneravond over borstkanker
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 januari 2020 een avond voor partners
van (ex) borstkankerpatiënten. Het doel van de avond is om erkenning, herkenning en ondersteuning te bieden aan
partners van (ex)borstkankerpatiënten. Na een korte presentatie van een psycholoog...


NEUTRAAL

07/01/2020
16:11
2 dagen
geleden

St Jansdal is live met AFAS
Na maanden van voorbereiding, inrichten en testen is het zover: ziekenhuis St Jansdal is live met het
softwaresysteem AFAS! Geen meerdere losse systemen meer ter ondersteuning van de
bedrijfsvoeringsprocessen, maar één centraal systeem. AFAS is een ondersteunend en modern systeem voor
alle financiële, inkoop, logistieke en personele processen […]


NEUTRAAL

07/01/2020
13:40
2 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65364270/partneravond-over-borstkanker.html

https://deputtenaer.nl/deel-je-nieuws/st-jansdal-live-met-afas-673709

Views: 223

St Jansdal Harderwijk: vuurwerk alleen nog maar door professionals laten afsteken
Ingrid Willems

[…] Dat komt de veiligheid te goede. Hiermee scharen de Raad van Bestuur en de Medische Staf van St
Jansdal in Harderwijk en Lelystad zich achter de oproep om te komen tot een algemeen vuurwerkverbod en
roepen op de petitie voor een algemeen vuurwerkverbod te ondertekenen. Via Twitter laat het ziekenhuis
weten achter de oproep te staan om te komen […]
 https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-harderwijk-vuurwerk-alleen-nog-maar-door-professionals-latenafsteken~a4b9481d/

Views: 3.714

NEUTRAAL

07/01/2020
13:40
2 dagen
geleden

St Jansdal: vuurwerk alleen nog maar door professionals laten afsteken
Ingrid Willems

[…] Dat komt de veiligheid te goede. Hiermee scharen de Raad van Bestuur en de Medische Staf van St
Jansdal in Harderwijk en Lelystad zich achter de oproep om te komen tot een algemeen vuurwerkverbod en
roepen op de petitie voor een algemeen vuurwerkverbod te ondertekenen. Via twitter laat het ziekenhuis
weten achter de oproep te staan om te komen […]


https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-vuurwerk-alleen-nog-maar-door-professionals-laten-afsteken~a4b9481d/

Views: 3.714

NEUTRAAL

07/01/2020
12:26
2 dagen
geleden

Ziekenhuis St Jansdal staat achter algemeen vuurwerkverbod
Lelystad - De Raad van Bestuur en de Medisch Staf van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad staan achter de
oproep om te komen tot een algemeen vuurwerkverbod. Zij vinden de schade die door het vuurwerk aan gezondheid en
milieu wordt veroorzaakt onverantwoord.


NEUTRAAL

07/01/2020
12:01
2 dagen
geleden

NEUTRAAL

07/01/2020
11:03
2 dagen
geleden

St Jansdal stapt over op één centraal softwaresysteem
Ziekenhuis St Jansdal is live met het softwaresysteem AFAS, dat alle processen van de bedrijfsvoering ondersteunt.


NEUTRAAL

https://drimble.nl/gezondheid/zorg/65352037/st-jansdal-stapt-over-op-een-centraal-softwaresysteem.html

Ziekenhuis St Jansdal staat achter algemeen vuurwerkverbod
Harderwijk / Lelystad - De Raad van Bestuur en de Medisch Staf van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en
Lelystad staan achter de oproep om te komen tot een algemeen vuurwerkverbod. Zij vinden de schade die door
het vuurwerk aan gezondheid en milieu wordt veroorzaakt onverantwoord. Ieder jaar leidt dit tot onnodige
zorgkosten en gezondheidsrisico


07/01/2020
10:58
2 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/65352890/ziekenhuis-st-jansdal-staat-achter-algemeen-vuurwerkverbod.html

https://flevopost.nl/artikel/1074036/ziekenhuis-st-jansdal-staat-achter-algemeen-vuurwerkverbod.html

Views: 572

St Jansdal stapt over op één centraal softwaresysteem
Ziekenhuis St Jansdal is live met het softwaresysteem AFAS, dat alle processen van de bedrijfsvoering ondersteunt.


https://zorgnieu.ws/st-jansdal-stapt-over-op-een-centraal-softwaresysteem/

Berichten

NEUTRAAL

07/01/2020
10:24
2 dagen
geleden
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St Jansdal gaat zoveel mogelijk papierloos werken
Na maanden van voorbereiding, inrichten en testen is het zover: ziekenhuis St Jansdal is live met het
softwaresysteem AFAS. Geen meerdere losse systemen meer ter ondersteuning van de bedrijfsvoeringsprocessen,
maar één centraal systeem. AFAS is een ondersteunend en modern systeem voor alle financiële, inkoop, logistieke
en personele processen […]


POSITIEF

07/01/2020
00:00
2 dagen
geleden

https://putten.nieuws.nl/nieuws/10116/st-jansdal-gaat-zoveel-mogelijk-papierloos-werken/

Views: 1.263

IGJ: zorg bleef veilig na bankroet MC IJsselmeerziekenhuizen
Ilse Kleijne

[…] risico’s voor goede en veilige zorg zijn geweest in de periode vanaf het aanvragen van surseance van betaling voor
MC IJsselmeerziekenhuizen in oktober 2018 tot het moment dat ziekenhuis St Jansdal een groot deel van de zorg in
Lelystad overnam in maart 2019. De conclusie is dat de patiëntveiligheid in het ziekenhuis in Lelystad niet in het […]
 https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/igj-zorg-bleef-veilig-na-bankroet-mcijsselmeerziekenhuizen.htm

Views: 4.562

NEUTRAAL

06/01/2020
20:11
2 dagen
geleden

St Jansdal is live met AFAS
Harderwijk - Na maanden van voorbereiding, inrichten en testen is het zover: ziekenhuis St Jansdal is live met het
softwaresysteem AFAS! Geen meerdere losse systemen meer ter ondersteuning van de bedrijfsvoeringsprocessen, maar
één centraal systeem. AFAS is een ondersteunend en modern systeem voor alle financiële,...


NEUTRAAL

06/01/2020
17:27
3 dagen
geleden

St Jansdal is live met AFAS
Nijkerk - Na maanden van voorbereiding, inrichten en testen is het zover: ziekenhuis St Jansdal is live met het
softwaresysteem AFAS! Geen meerdere losse systemen meer ter ondersteuning van de bedrijfsvoeringprocessen, maar
één centraal systeem. AFAS is een ondersteunend en modern systeem voor alle financiële,...


NEUTRAAL

06/01/2020
16:22
3 dagen
geleden

NEUTRAAL

NEUTRAAL

06/01/2020
14:49
3 dagen
geleden

Aalt Guliker

Na maanden van voorbereiding, inrichten en testen is het zover: ziekenhuis St Jansdal is live met het
softwaresysteem AFAS! Geen meerdere losse systemen meer ter ondersteuning van de
bedrijfsvoeringprocessen, maar één centraal systeem. AFAS is een ondersteunend en modern systeem voor
alle financiële, inkoop, logistieke en personele processen […]

NEUTRAAL

https://www.nijkerkerveen.org/st-jansdal-is-live-met-afas/

St Jansdal is live met AFAS
Harderwijk - Na maanden van voorbereiding, inrichten en testen is het zover: ziekenhuis St Jansdal is live met het
softwaresysteem AFAS...


https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65335526/st-jansdal-is-live-met-afas.html

St Jansdal is live met AFAS
Na maanden van voorbereiding, inrichten en testen is het zover: ziekenhuis St Jansdal is live met het
softwaresysteem AFAS. Geen meerdere losse systemen, maar één centraal systeem. AFAS is een
ondersteunend en modern systeem voor alle financiële, inkoop, logistieke en personele processen.
Harderwijk - AFAS maakt het mogelijk dat medewerkers en […]


06/01/2020
08:37
3 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/65338331/st-jansdal-is-live-met-afas.html

St Jansdal is live met AFAS



06/01/2020
15:41
3 dagen
geleden

https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/65341232/st-jansdal-is-live-met-afas.html

https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/909368/st-jansdal-is-live-met-afas-

Gezamenlijk schouderspreekuur in polikliniek Nijkerk
Nijkerk - Mensen met schouderproblemen kunnen voor een behandeling terecht in de polikliniek van Ziekenhuis St
Jansdal in Gezondheidscentrum Corlaer in Nijkerk. Orthopeed Pieter de Jong (St Jansdal) en schouderfysiotherapeut Gert
van Dasler (Fysio Corlaer) houden daar om de twee weken op dinsdagochtend gezamenlijk...


https://drimble.nl/regio/gelderland/de-vallei/65324407/gezamenlijk-schouderspreekuur-in-polikliniek-nijkerk.html

Berichten

NEUTRAAL

04/01/2020
18:51
4 dagen
geleden
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Zeer succesvolle Jim van de Ridder Boerenkoolloop bij DVS’33 Ermelo
ermelo

[…] De boerenkool weer traditioneel gekookt in de keuken van het St. Jansdal ziekenhuis en de befaamde worsten
werden geleverd door Slagerij van Loo. Bambinoloop De Bambinoloop met 11 deelnemers werd gewonnen door
Tom van Panhuis, Liam Termaat werd tweede en Eva van Panhuis eindigde op de derde plaats. Jaap Swijnenberg Bij
de drie-kilometerloop werde


https://ermelo.nieuws.nl/sport/20200104/zeer-succesvolle-jim-van-de-ridder-boerenkoolloop-bij-dvs33-ermelo/

Views: 1.217

NEUTRAAL

03/01/2020
20:36
5 dagen
geleden

NEUTRAAL

03/01/2020
20:26
5 dagen
geleden

Coby Mol ereburger vanwege inzet voor ASVD, Samenloop, bloedbank, Tussendek en
St Jansdal
Dronten - Coby Mol-Maurer is vanavond benoemd tot ereburger van de gemeente Dronten. Dat gebeurde tijdens de
nieuwjaarsontmoeting...
 https://drimble.nl/regio/flevoland/regio-dronten/65298162/coby-mol-ereburger-vanwege-inzet-voor-asvd-samenloopbloedbank-tussendek-en-st-jansdal.html

Coby Mol ereburger vanwege inzet voor ASVD, Samenloop, bloedbank, Tussendek en
St Jansdal
DRONTEN - Coby Mol-Maurer is vanavond benoemd tot ereburger van de gemeente Dronten. Dat gebeurde
tijdens de nieuwjaarsontmoeting in De Meerpaal. Uit handen van burgemeester Jean Paul Gebben ontving
mevrouw Mol de legpenning en de daaraan verbonden titel. De burgemeester roemde Coby om haar jarenlange
vrijwillige inzet op vele fronten […]
 https://dedrontenaar.nl/algemeen/coby-mol-ereburger-vanwege-inzet-voor-asvd-samenloop-bloedbank-tussendek-enst-jansdal

NEUTRAAL

03/01/2020
17:34
6 dagen
geleden

Sluiting ziekenhuis Lelystad zorgt voor veel meer geboortes omliggende ziekenhuizen
Jasper van Loo

[…] Het ziekenhuis overweegt daarom het aantal patiëntenkamers uit te breiden. Ook ziekenhuizen in
Harderwijk en Sneek profiteren. Afgelopen jaar waren er in het St Jansdal in Harderwijk bijna 1600 bevallingen.
Dit zijn 350 baby’s meer dan het jaar ervoor. Bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek is het aantal bevallingen
met 300 gegroeid naar 1300.
 https://www.destentor.nl/lelystad/sluiting-ziekenhuis-lelystad-zorgt-voor-veel-meer-geboortes-omliggendeziekenhuizen~a40a0bcb/
Views: 3.622

NEUTRAAL

03/01/2020
17:34
6 dagen
geleden

Sluiting ziekenhuis Lelystad zorgt voor veel meer geboortes omliggende ziekenhuizen
Jasper van Loo

[…] Het ziekenhuis overweegt daarom het aantal patiëntenkamers uit te breiden. Ook ziekenhuizen in
Harderwijk en Sneek profiteren. Afgelopen jaar waren er in het St Jansdal in Harderwijk bijna 1600 bevallingen.
Dit zijn 350 baby’s meer dan het jaar ervoor. Bij het Antonius Ziekenhuis in Sneek is het aantal bevallingen
met 300 gegroeid naar 1300.
 https://www.ad.nl/flevoland/sluiting-ziekenhuis-lelystad-zorgt-voor-veel-meer-geboortes-omliggendeziekenhuizen%7Ea40a0bcb/
Views: 30.904

NEUTRAAL

03/01/2020
17:24
6 dagen
geleden

'Voor eind 2020 is er spoedeisende hulp in St. Jansdal'
Voor het einde van het jaar is er weer spoedeisende hulp in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Die verwachting heeft zorggedeputeerde Jop Fackeldey. "Dat is zo concreet, dat moet echt lukken." Na het faillissement van de MC
IJsselmeerziekenhuizen in oktober 2018 is er vorig jaar een plan gemaakt met betrokkenen over hoe de gezondheidszorg
in […]


NEUTRAAL

03/01/2020
16:55
6 dagen
geleden

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/039-voor-eind-2020-is-er-spoedeisende-hulp-in-st-jansdal-039/3347932

'Voor eind 2020 is er spoedeisende hulp in St. Jansdal'
Lelystad - Voor het einde van het jaar is er weer spoedeisende hulp in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Die verwachting
heeft zorg-gedeputeerde Jop Fack...


https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/65295134/039voor-eind-2020-is-er-spoedeisende-hulp-in-st-jansdal039.html

Berichten

NEUTRAAL

03/01/2020
16:53
6 dagen
geleden

NEUTRAAL

03/01/2020
16:29
6 dagen
geleden
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'Voor eind 2020 is er spoedeisende hulp in St. Jansdal' - Omroep Flevoland
Voor het einde van het jaar is er weer spoedeisende hulp in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Die verwachting heeft zorggedeputeerde Jop Fackeldey. "Dat is zo concreet, dat moet echt lukken."


'Voor eind 2020 is er spoedeisende hulp in St. Jansdal'
Omroep Flevoland

Voor het einde van het jaar is er weer spoedeisende hulp in ziekenhuis St Jansdal Lelystad. Die verwachting heeft
zorg-gedeputeerde Jop Fackeldey. "Dat is zo concreet, dat moet echt lukken." Na het faillissement van de MC
IJsselmeerziekenhuizen in oktober 2018 is er vorig jaar een plan gemaakt met betrokkenen over hoe de
gezondheidszorg in […]


NEUTRAAL

02/01/2020
16:25
7 dagen
geleden

NEUTRAAL

Views: 11.700

[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd
onenigheid met ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de
werving van patiënten en het inzien van dossiers.
https://www.ad.nl/flevoland/doorstart-gloort-voor-beekman-klinieken%7Ea0e3561b/

Views: 30.813

Doorstart gloort voor Beekman Klinieken
[…] De werkzaamheden daar werden daarna elders in de stad voortgezet. Daarop was er nog enige tijd onenigheid met
ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk, dat taken van het Zuiderzee had overgenomen, over de werving van patiënten en het
inzien van dossiers.


NEUTRAAL

http://youtube.com/watch?v=mTjEuuAHpiw

Doorstart gloort voor Beekman Klinieken



02/01/2020
16:15
7 dagen
geleden

https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/2046672/voor-eind-2020-is-er-spoedeisende-hulp-in-st-jansdal-omroep-flevoland

http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/2.249/doorstart-gloort-voor-beekman-klinieken-1.1621342

Views: 373

Cergorach

01/01/2020
[…] voor gekozen dat de enige die het kan overnemen een ander ziekenhuis is (St Jansdal) daarom is het ziekenhuis in
20:13
Lelystad dan ook weer gewoon open. Bron: https://www.stjansdal.nl/locaties Met bv. het Slotervaart ziekenhuis was er
1 week geleden eerst al een conflict tussen de curatoren en de gemeente over de verkoop, na […]
 https://tweakers.net/nieuws/161696/chipfabriek-samsung-ligt-stil-na-korte-stroomuitval.html?sort=timedesc&orderBy=time&order=desc&niv=-1&mode=flat

NEUTRAAL

Hooguit één patiënt in de kerkzaal

Jan Kas
01/01/2020
14:12
[…] ” Weer even mens In St Jansdal in Harderwijk is nog iedere zondag een oecumenische viering in een
1 week geleden grote vergaderzaal, die dan als kerkruimte is ingericht. Meestal gaat een van de geestelijk verzorgers van het
ziekenhuis voor. Vrijwilligers brengen patiënten lopend, in een rolstoel of in hun bed naar de kerkzaal. Ook
familieleden en andere […]


NEUTRAAL

http://www.rd.nl/kerk-religie/hooguit-%C3%A9%C3%A9n-pati%C3%ABnt-in-de-kerkzaal-1.1621118

Views: 376

Hooguit één patiënt in de kerkzaal

Jan Kas
01/01/2020
14:12
[…] ” In St Jansdal in Harderwijk is nog iedere zondag een oecumenische viering in een grote vergaderzaal,
1 week geleden die dan als kerkruimte is ingericht (foto). „Doorgaans zijn we al gauw met zo’n veertig personen samen”,
aldus geestelijk verzorger ds. Huib van der Burg. beeld St Jansdal Geen uitzondering ZorgSaam is geen
uitzondering […]


https://www.rd.nl/kerk-religie/hooguit-%C3%A9%C3%A9n-pati%C3%ABnt-in-de-kerkzaal-1.1621118

Views: 376

Berichten

NEUTRAAL
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Ruim 30 vuurwerkslachtoffers in Gelderse ziekenhuizen

01/01/2020
[…] een door carbidschieten) Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen: 1 Gelre Ziekenhuizen: 2 (2 in
11:55
Apeldoorn en 0 in Zutphen) Gelderse Vallei Ede: 8 (een door carbidschieten) St. Jansdal Harderwijk: geen
1 week geleden cijfers bekend Rijnstate Arnhem: 8 Slingeland Doetinchem: 3 Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk:
0 Rivierenland Tiel: 5


https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2433958/Ruim-30-vuurwerkslachtoffers-in-Gelderse-ziekenhuizen

Views: 4.911

NEUTRAAL

Geen agressie tegen brandweer tijdens jaarwisseling

01/01/2020
[…] Ondanks de drukte zegt de brandweer dat het een "beheersbare" jaarwisseling is geweest. Voorgaande jaren waren
10:48
er meer incidenten. Ziekenhuizen Oud en nieuw is ook rustig verlopen in het St Jansdal in Lelystad. Bij de spoedeisende...
1 week geleden


NEUTRAAL

http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/geen-agressie-tegen-brandweer-tijdens-jaarwisseling/3345662

Rustige jaarwisseling in St Jansdal en spoedpost Antoniusziekenhuis

01/01/2020
Oud en nieuw is rustig verlopen in het St Jansdal in Lelystad. Bij de spoedeisende hulp kwamen twee vuurwerkslachtoffers
09:45
binnen. Beiden waren lichtgewond volgens een arts. Ook meldde zich iemand met een alcoholvergiftiging. Volgens de
1 week geleden arts zijn dat minder patiënten dan de afgelopen jaren. Bij de spoedpost van het Antoniusziekenhuis Emmeloord was […]
 http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/rustige-jaarwisseling-in-st-jansdal-en-spoedpostantoniusziekenhuis/3345605

NEUTRAAL

Oud en nieuw rustig verlopen in St Jansdal

01/01/2020
Lelystad - Oud en nieuw is rustig verlopen in het St Jansdal in Lelystad. Bij de spoedeisende hulp kwamen twee
09:31
vuurwerkslachtoffers binnen. Beiden ware...
1 week geleden
 https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/65254014/oud-en-nieuw-rustig-verlopen-in-st-jansdal.html

