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Vermiste trouwring na jaren terug bij dolgelukkige eigenaar
WaarMaarRaar.nl
Sophie Bruijgoms uit Zeewolde heeft na jaren zoeken haar trouwring weer teruggevonden. Dit gebeurde na een actie van
ziekenhuis St Jansdal.<...>

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/vermiste-trouwring-na-jaren-terug-bij-dolgelukkige-eigenaar

Vermiste trouwring na jaren terug bij dolgelukkige eigenaar
Zeewolde - Sophie Bruijgoms uit Zeewolde heeft na jaren zoeken haar trouwring weer teruggevonden. Dit gebeurde na
een actie van ziekenhuis St Jansdal. Op hun Facebookpagina deed het ziekenhuis onlangs een opr... Lees verder...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/62809825/vermiste-trouwring-na-jaren-terug-bij-dolgelukkige-eigenaar.html

Vermiste trouwring na jaren terug bij dolgelukkige eigenaar
botte bijl
Sophie Bruijgoms uit Zeewolde heeft na jaren zoeken haar trouwring weer teruggevonden. Dit gebeurde na een actie van
ziekenhuis St Jansdal. Op hun Facebookpagina deed het ziekenhuis onlangs een oproep: er waren 13 ringen gevonden
op de locatie in Harderwijk en de eigenaren ervan waren onbekend. Sophie verloor haar trouwring toen ze zo'n 3,5 jaar
[…]

  https://www.waarmaarraar.nl/pages/re/113278/Vermiste_trouwring_na_jaren_terug_bij_dolgelukkige_eigenaar.html
Views: 8.045

Multispeed
[…] De specialist gaf echter aan dat dit niet in verband staat met mijn klachten welke aspecifiek zijn. Ze weten
gewoonweg nog niet genoeg zei deze mevrouw in het St. Jansdal ziekenhuis. Dat wil zeggen dat mensen met lage
rugklachten bijvoorbeeld op de MRI totaal niks kunnen hebben, maar toch klachten hebben. En mensen die nergens last
van hebben dat

  https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1807307/0  Views: 657

Salem nieuwe locatie voor gezondheidscentrum
Natalie Overkamp
[…] Naast het oude hoofdgebouw zal een nieuw complex worden gebouwd in dezelfde stijl. Deze gebouwen vormen
straks een geheel. Drie jaar geleden besloot ziekenhuis St Jansdal de deuren van het Ermelose centrum te sluiten. Zo
kwam er een einde aan een lange geschiedenis die begon in 1968, destijds een initiatief van kinderarts J.E.B. Kale van
Salem […]

  https://ermelovannu.nl/actueel/8951-salem-nieuwe-locatie-voor-gezondheidscentrum

Bezoek dit weekend de SamenLoop
[…] ” Een deel van de opbrengst gaat naar projecten in de regio. Team BergOpwaarts heeft dit jaar een project
van de Stichting Vrienden van St Jansdal aangedragen: ‘Hand- en voetmassages bij oncologiepatiënten’. Dinie en
Anton van Team BergOpwaarts hebben zelf het effect van de hand- en voetmassages ervaren. “Wij gunnen het
alle patiënten […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/evenementen/bezoek-dit-weekend-de-samenloop-639505

Intus levert planningssoftware aan Leger Des Heils
Christel Dieleman
[…] Gebruikers zijn onder meer het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en Vivium Zorggroep (Gooi &
Vechtstreek). Intus is opgericht in 2001 en telt zo’n vijftig medewerkers.

  https://www.channelweb.nl/artikel/nieuws/digital-workplace/6799168/5226433/intus-levert-planningssoftware-aan-leger-
des-heils.html
Views: 404

NEUTRAAL
18/09/2019
06:29
23 uur geleden

NEUTRAAL
18/09/2019
06:07
24 uur geleden

NEUTRAAL
18/09/2019
00:00
1 dag geleden

NEUTRAAL
17/09/2019
16:37
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
17/09/2019
00:00
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
16/09/2019
10:50
3 dagen
geleden

NEUTRAAL
13/09/2019
10:41
6 dagen
geleden

Berichten 1

http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/vermiste-trouwring-na-jaren-terug-bij-dolgelukkige-eigenaar
https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/62809825/vermiste-trouwring-na-jaren-terug-bij-dolgelukkige-eigenaar.html
https://www.waarmaarraar.nl/pages/re/113278/Vermiste_trouwring_na_jaren_terug_bij_dolgelukkige_eigenaar.html
https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1807307/0
https://ermelovannu.nl/actueel/8951-salem-nieuwe-locatie-voor-gezondheidscentrum
https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/evenementen/bezoek-dit-weekend-de-samenloop-639505
https://www.channelweb.nl/artikel/nieuws/digital-workplace/6799168/5226433/intus-levert-planningssoftware-aan-leger-des-heils.html


Intus levert planningssoftware aan Leger Des Heils
Christel Dieleman
[…] Gebruikers zijn onder meer het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk en Vivium Zorggroep (Gooi &
Vechtstreek). Intus is opgericht in 2001 en telt zo’n vijftig medewerkers.

  https://www.computable.nl/artikel/nieuws/digital-workplace/6799168/250449/intus-levert-planningssoftware-aan-leger-
des-heils.html
Views: 2.157

Microsoft-topman: zorg gebruikt over tien jaar grootste gedeelte van de cloud
[…] Dat zegt hij op het Intelligent Health congres dat op 10 en 11 september plaatsvindt in Bazel, Zwitserland. St Jansdal
vreest gevolgen nieuw beleid diagnostiek De integrale digitale diagnostiek die VGZ vanaf 1 januari invoert, kan zorgen
voor veel problemen. Dat vreest Arend Jan Poelarends, directeur financiën van Ziekenhuis St Jansdal […]

  https://www.dezorgsector.eu/2019/09/microsoft-topman-zorg-gebruikt-over.html

13 ringen gevonden Ziekenhuis herenigt eigenaren met vergeten trouwringen
Harderwijk - Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is op zoek naar dertien mensen die in het ziekenhuis hun trouwring
afdeden en daarna kwijtraakten. Het ziekenhuis plaatste onlangs een namenlijst op social media en daar kwamen
meerdere matches uit. Sophie en de man van Annemarieke hebben na jaren...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62681746/13-ringen-gevonden-ziekenhuis-herenigt-eigenaren-met-
vergeten-trouwringen.html

Kamerbrief reactie op open brief ‘Lessen uit faillissement ziekenhuizen voor
spoedzorg van Ziekenhuis St Jansdal’
Minister Bruins reageert op de open brief van 1 juli 2019 van de voorzitter van de raad van bestuur van het Sint Jansdal
Ziekenhuis in Harderwijk (en Lelystad). De brief heeft als onderwerp ‘Lessen uit faillissement ziekenhuizen voor
spoedzorg’.  

  https://zorgnieu.ws/kamerbrief-reactie-op-open-brief-lessen-uit-faillissement-ziekenhuizen-voor-spoedzorg-van-
ziekenhuis-st-jansdal/

Nieuwe kamerstukken van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
[…] reactie op open brief 'Lessen uit faillissement ziekenhuizen voor spoedzorg van Ziekenhuis St Jansdal'
Minister Bruins reageert op de open brief van 1 juli 2019 van de voorzitter van de raad van bestuur van het
Sint Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk (en Lelystad). De brief heeft als onderwerp 'Lessen uit faillissement […]

  https://www.dezorgsector.eu/2019/09/nieuwe-kamerstukken-van-het-ministerie_12.html

Drie verloren trouwringen terug bij familie na oproep ziekenhuis Harderwijk: Sophie
Bruijgoms (76) uit Zeewolde is dolblij
De Stentor
Sophie Bruijgoms (76) heeft haar trouwring na ruim drie jaar weer terug. Het St Jansdal in Harderwijk begon vorige week de
zoektocht naar de...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/drie-verloren-trouwringen-terug-bij-familie-na-oproep-ziekenhuis-harderwijk-
sophie-bruijgoms-76-uit-zeewolde-is-dolblij

Drie verloren trouwringen terug bij familie na oproep ziekenhuis Harderwijk: Sophie
Bruijgoms (76) uit Zeewolde is dolblij
Zeewolde - Sophie Bruijgoms (76) heeft haar trouwring na ruim drie jaar weer terug. Het St Jansdal in Harderwijk begon
vorige week de zoektocht naar dertien eigenaren van in het ziekenhuis gevonden trouwringen en maakte al drie families
dolblij.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/62668384/drie-verloren-trouwringen-terug-bij-familie-na-oproep-ziekenhuis-
harderwijk-sophie-bruijgoms-76-uit-zeewolde-is-dolblij.html
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Drie verloren trouwringen terug bij familie na oproep ziekenhuis Harderwijk: Sophie
Bruijgoms (76) uit Zeewolde is dolblij
Jasper van Loo
Sophie Bruijgoms (76) heeft haar trouwring na ruim drie jaar weer terug. Het St Jansdal in Harderwijk begon
vorige week de zoektocht naar dertien eigenaren van in het ziekenhuis gevonden trouwringen en maakte al
drie families dolblij. Een jaar lang vroeg de 76-jarige Sophie uit Zeewolde bij ieder bezoek aan het St
Jansdalziekenhuis bij de receptie

  https://www.destentor.nl/veluwe/drie-verloren-trouwringen-terug-bij-familie-na-oproep-ziekenhuis-harderwijk-sophie-
bruijgoms-76-uit-zeewolde-is-dolblij~ad8c1e17/
Views: 3.696

St Jansdal vreest gevolgen nieuw beleid diagnostiek
De integrale digitale diagnostiek die VGZ vanaf 1 januari invoert, kan zorgen voor veel problemen. Dat vreest Arend Jan
Poelarends, directeur financiën van Ziekenhuis St Jansdal. ´Als we gaan prikken in een verpleeghuis kunnen we toch niet
de VGZ-verzekerden overslaan?´...

  https://drimble.nl/gezondheid/zorg/62667465/st-jansdal-vreest-gevolgen-nieuw-beleid-diagnostiek.html

St Jansdal vreest gevolgen nieuw beleid diagnostiek
Zorgvisie
De integrale digitale diagnostiek die VGZ vanaf 1 januari invoert, kan zorgen voor veel problemen. Dat vreest Arend Jan
Poelarends, directeu...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/st-jansdal-vreest-gevolgen-nieuw-beleid-diagnostiek

Drie verloren trouwringen terug bij familie na oproep ziekenhuis Harderwijk: Sophie
Bruijgoms (76) uit Zeewolde is dolblij
De Stentor Veluwe
Sophie Bruijgoms (76) heeft haar trouwring na ruim drie jaar weer terug. Het St Jansdal in Harderwijk begon vorige week de
zoektocht naar dertien eigenaren van in het ziekenhuis gevonden trouwringen en maakte al drie families dolblij.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/31441/drie-verloren-trouwringen-terug-bij-familie-na-oproep-ziekenhuis-harderwijk-
sophie-bruijgoms-76-uit-zeewolde-is-dolblij/
Views: 1.047

Drie verloren trouwringen terug bij familie na oproep ziekenhuis Harderwijk: Sophie
Bruijgoms (76) uit Zeewolde is dolblij
De Stentor Veluwe
Sophie Bruijgoms (76) heeft haar trouwring na ruim drie jaar weer terug. Het St Jansdal in Harderwijk begon vorige week de
zoektocht naar dertien eigenaren van in het ziekenhuis gevonden trouwringen en maakte al drie families dolblij.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/22536/drie-verloren-trouwringen-terug-bij-familie-na-oproep-ziekenhuis-harderwijk-
sophie-bruijgoms-76-uit-zeewolde-is-dolblij/
Views: 1.047

St Jansdal vreest gevolgen nieuw beleid diagnostiek
Sytse Wilman
De integrale digitale diagnostiek die VGZ vanaf 1 januari invoert, kan zorgen voor veel problemen. Dat vreest
Arend Jan Poelarends, directeur financiën van Ziekenhuis St Jansdal. ‘Als we gaan prikken in een verpleeghuis
kunnen we toch niet de VGZ-verzekerden overslaan?’0 Artikel bewaren U heeft een account nodig om artikelen
in uw profiel op […]

  https://www.zorgvisie.nl/st-jansdal-vreest-gevolgen-nieuw-beleid-diagnostiek/  Views: 2.019

St Jansdal vreest gevolgen nieuw beleid diagnostiek
De integrale digitale diagnostiek die VGZ vanaf 1 januari invoert, kan zorgen voor veel problemen. Dat vreest Arend Jan
Poelarends, directeur financiën van Ziekenhuis St Jansdal. ‘Als we gaan prikken in een verpleeghuis kunnen we toch niet
de VGZ-verzekerden overslaan?’

  https://zorgnieu.ws/st-jansdal-vreest-gevolgen-nieuw-beleid-diagnostiek/
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Dit ziekenhuis zoekt naar de eigenaren van verloren trouwringen
Faye Heijnis
Je trouwring kwijtraken is behoorlijk verdrietig. Het gebeurt regelmatig, ook in het St Jansdal Ziekenhuis in
Harderwijk. Dat besloot een zoektocht te starten. Met succes. 13 trouwringen  In het ziekenhuis zijn 13
verloren trouwringen gevonden. Via een oproep op social media probeert het ziekenhuis alle eigenaren op te
sporen, om ze met hun […]

  https://www.libelle.nl/mensen/ziekenhuis-verloren-trouwringen/  Views: 11.368

Ziekenhuis herenigt eigenaren met vergeten trouwringen
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is op zoek naar dertien mensen die in het ziekenhuis hun trouwring
afdeden en daarna kwijtraakten. Het ziekenhuis plaatste onlangs een namenlijst op social media en daar
kwamen meerdere matches uit. Sophie en de man van Annemarieke hebben na jaren eindelijk hun ring terug.
De ring van Sophie uit Zeewolde […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-herenigt-eigenaren-met-vergeten-trouwringen/3225930

Ziekenhuis herenigt eigenaren met vergeten trouwringen
RTL Nieuws
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is op zoek naar dertien mensen die in het ziekenhuis hun trouwring afdeden
en daarna kwijtraakten. Het ziekenhuis plaatste onlangs een namenlijst op social media en daar kwamen meerdere
matches uit. Sophie en de man van Annemarieke hebben na jaren ei ...

  https://www.nieuwskoerier.nl/news/528929-ziekenhuis-herenigt-eigenaren-met-vergeten-trouwringen

Ziekenhuis herenigt eigenaren met vergeten trouwringen
EditieNL
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is op zoek naar dertien mensen die in het ziekenhuis hun trouwring
afdeden en daarna kwijtraakten. Het ziekenhuis plaatste onlangs een namenlijst op social media en daar
kwamen meerdere matches uit. Sophie en de man van Annemarieke hebben na jaren eindelijk hun ring terug.
De ring van Sophie uit Zeewolde […]

  https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/4844816/trouwringen-gevonden-verloren-ziekenhuis-harderwijk-st-jansdal
Views: 6.733

Ziekenhuis herenigt eigenaren met vergeten trouwringen
EditieNL
Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is op zoek naar dertien mensen die in het ziekenhuis hun trouwring
afdeden en daarna kwijtraakten. Het ziekenhuis plaatste onlangs een namenlijst op social media en daar
kwamen meerdere matches uit. Sophie en de man van Annemarieke hebben na jaren eindelijk hun ring
terug. De ring van Sophie uit Zeewolde […]

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opmerkelijk/ziekenhuis-herenigt-eigenaren-met-vergeten-trouwringen/ar-AAH8mNr
Views: 17.200

Opening Parkinson Café
Op woensdagavond 18 september starten we weer met een nieuw seizoen van ons ParkinsonCafé te Harderwijk. Dit
keer zal Dr. Groot-Gunneweg, neuroloog van het St Jansdal ons café bezoeken. Aan de hand van een Power Point
presentatie gaat zij in op het onderwerp "non motor symptomen". Tijdstip: 18 september 2019 van 19.30 - 21 […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal-nieuws/opening-parkinson-caf%C3%A9-637517

Oproep St Jansdal succesvol: ook Klaas (61) heeft zijn trouwring eindelijk terug
ERMELO - Vier jaar lang was Klaas Luiting (61) zijn trouwring kwijt. Tijdens een bezoek aan ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk raakte hij de ring kwijt en sindsdien beschouwden Klaas en zijn vrouw Anne-Marieke de ring als voorgoed
verloren. Totdat-ie deze week toch nog boven water kwam. Tevreden zit Klaas thuis in Ermelo op de bank naast […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/oproep-st-jansdal-succesvol-ook-klaas-61-heeft-zijn-trouwring-eindelijk-
terug/3225526
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Oproep St Jansdal succesvol: ook Klaas (61) heeft zijn trouwring eindelijk terug
Harderwijk - Vier jaar lang was Klaas Luiting (61) zijn trouwring kwijt. Tijdens een bezoek aan ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk raakte hij de ring kwijt en sindsdien beschouwden Klaas en zijn vrouw Anne-Marieke de ring als voorgoed
verloren. Totdat-ie deze week toch nog boven water kwam.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62647818/oproep-st-jansdal-succesvol-ook-klaas-61-heeft-zijn-
trouwring-eindelijk-terug.html

Oproep St Jansdal heeft succes ook Klaas 61 heeft zijn trouwring eindelijk terug
Omroep Gelderland

ERMELO - Vier jaar lang was Klaas Luiting (61) zijn trouwring kwijt. Tijdens een bezoek aan ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk raakte hij de ring kwijt en sindsdien beschouwden Klaas en zijn vrouw Anne-Marieke de ring als
voorgoed verloren. Totdat-ie deze week toch nog boven water kwam. Lees meer op http://gld.nl/myCw #Ermelo
#verlorenring […]

  http://youtube.com/watch?v=Y_PAZR8vdk4  Views: 30.025

Oproep St Jansdal heeft succes ook Klaas 61 heeft zijn trouwring eindelijk terug
Omroep Gelderland

ERMELO - Vier jaar lang was Klaas Luiting (61) zijn trouwring kwijt. Tijdens een bezoek aan ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk raakte hij de ring kwijt en sindsdien beschouwden Klaas en zijn vrouw Anne-Marieke de ring als
voorgoed verloren. Totdat-ie deze week toch nog boven water kwam. http://gld.nl/myCw

  http://youtube.com/watch?v=Y_PAZR8vdk4  Views: 30.025

Oproep St Jansdal heeft succes ook Klaas 61 heeft zijn trouwring eindelijk terug
Omroep Gelderland

ERMELO - Vier jaar lang was Klaas Luiting (61) zijn trouwring kwijt. Tijdens een bezoek aan ziekenhuis St Jansdal in
Harderwijk raakte hij de ring kwijt en sindsdien beschouwden Klaas en zijn vrouw Anne-Marieke de ring als
voorgoed verloren. Totdat-ie deze week toch nog boven water kwam.

  http://youtube.com/watch?v=Y_PAZR8vdk4  Views: 30.025

Oproep St Jansdal succesvol: ook Klaas (61) heeft zijn trouwring eindelijk terug
ERMELO - Vier jaar lang was Klaas Luiting (61) zijn trouwring kwijt. Tijdens een bezoek aan ziekenhuis St
Jansdal in Harderwijk raakte hij de ring kwijt en sindsdien beschouwden Klaas en zijn vrouw Anne-Marieke de
ring als voorgoed verloren. Totdat-ie deze week toch nog boven water kwam. Tevreden zit Klaas thuis in
Ermelo op de bank naast zijn […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2424018/Oproep-St-Jansdal-succesvol-ook-Klaas-61-heeft-zijn-trouwring-
eindelijk-terug
Views: 5.079
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