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Flevoziekenhuis in landelijke top na faillissement MC Groep
[…] (5) Radboudumc 6. (7) UMCG 7. (8) LUMC 8. (9) Maastricht UMC+ 9. (10) Het Oogziekenhuis Rotterdam
10. (13) OLVG 11. (27) Flevoziekenhuis Positie Ziekenhuis St Jansdal fors versterkt Het Flevoziekenhuis blijft
voor de inwoners van de provincie Flevoland het meest gewaardeerde ziekenhuis, maar Ziekenhuis St Jansdal
is flink in opkomst na de […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1048730/flevoziekenhuis-in-landelijke-top-na-faillissement-mc-groep.html
Views: 651

Flevoziekenhuis in landelijke top na faillissement MC Groep
[…] (5) Radboudumc 6. (7) UMCG 7. (8) LUMC 8. (9) Maastricht UMC+ 9. (10) Het Oogziekenhuis Rotterdam
10. (13) OLVG 11. (27) Flevoziekenhuis Positie Ziekenhuis St Jansdal fors versterkt Het Flevoziekenhuis blijft
voor de inwoners van de provincie Flevoland het meest gewaardeerde ziekenhuis, maar Ziekenhuis St Jansdal
is flink in opkomst na de […]

  https://flevopost.nl/artikel/1048730/flevoziekenhuis-in-landelijke-top-na-faillissement-mc-groep.html  Views: 1.279

St Jansdal opent maandag afdeling Kort Verblijf in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal opent op maandag 30 september de afdeling Kort Verblijf op de locatie in Lelystad. Het is
vanaf dan weer mogelijk om in het ziekenhuis te overnachten na een ingreep.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/62977007/st-jansdal-opent-maandag-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html

St Jansdal opent maandag afdeling Kort Verblijf in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal opent op maandag 30 september de afdeling Kort Verblijf op de locatie in
Lelystad. Het is vanaf dan weer mogelijk om in het ziekenhuis te overnachten na een ingreep. Twee
operatiekamers St Jansdal is erin geslaagd om voldoende medewerkers te vinden voor deze nieuwe afdeling.
Dat was nog een hele klus, meldt het […]

  https://flevopost.nl/artikel/1048690/st-jansdal-opent-maandag-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html  Views: 1.279

St Jansdal opent maandag afdeling Kort Verblijf in Lelystad
Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal opent op maandag 30 september de afdeling Kort Verblijf op de locatie in
Lelystad. Het is vanaf dan weer mogelijk om in het ziekenhuis te overnachten na een ingreep. Twee
operatiekamers St Jansdal is erin geslaagd om voldoende medewerkers te vinden voor deze nieuwe afdeling.
Dat was nog een hele klus, meldt het […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1048690/st-jansdal-opent-maandag-afdeling-kort-verblijf-in-lelystad.html
Views: 651

St. Jansdal begint met eigen pendeldienst voor patiÃ«nten tussen Lelystad en
Harderwijk
De Stentor
Het St. Jansdal-ziekenhuis begint vanaf 26 september met een eigen pendeldienst voor patiÃ«nten en hun begeleiders.
Vooralsnog gaat het om e...

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/st-jansdal-begint-met-eigen-pendeldienst-voor-patienten-tussen-lelystad-en-
harderwijk

St. Jansdal begint met eigen pendeldienst voor patiënten tussen Lelystad en
Harderwijk (De Stentor Flevoland)
Het St. Jansdal-ziekenhuis begint vanaf 26 september met een eigen pendeldienst voor patiënten en hun begeleiders.
Vooralsnog gaat het om een proefperiode van een half jaar. ,,Dan gaan we kijken of we genoeg hebben aan een busje
voor acht personen en of we er mee doorgaan`, zegt woordvoerder Anneke Plette van St. Jansdal.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=24906192
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St. Jansdal begint met eigen pendeldienst voor patiënten tussen Lelystad en
Harderwijk
de Stentor
Het St. Jansdal-ziekenhuis begint vanaf 26 september met een eigen pendeldienst voor patiënten en hun begeleiders.
Vooralsnog gaat het om een proefperiode van een half jaar. ,,Dan gaan we kijken of we genoeg hebben aan een busje
voor acht personen en of we er mee doorgaan”, zegt woordvoerder Anneke Plette van St. Jansdal.

  https://www.stadindex.nl/lelystad/2382278-pendelbus-st-jansdal-begint-donderdag

St. Jansdal begint met eigen pendeldienst voor patiënten tussen Lelystad en
Harderwijk
Sander Lindenburg
Het St. Jansdal-ziekenhuis begint vanaf 26 september met een eigen pendeldienst voor patiënten en hun
begeleiders. Vooralsnog gaat het om een proefperiode van een half jaar. ,,Dan gaan we kijken of we genoeg
hebben aan een busje voor acht personen en of we er mee doorgaan”, zegt woordvoerder Anneke Plette
van St. Jansdal […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdal-begint-met-eigen-pendeldienst-voor-patienten-tussen-lelystad-en-
harderwijk~ab72b4f5/
Views: 3.580

Gratis pendelbus tussen ziekenhuis Harderwijk en Lelystad
Een gratis pendelbus rijdt vanaf donderdag tussen de ziekenhuizen van St. Jansdal in Harderwijk en Lelystad.
Zowel patiënten als bezoekers kunnen gebruik maken van de dienst. Voor veel patiënten van het St. Jansdal
is vervoer een probleem, zo geeft de organisatie aan. Het ziekenhuis heeft na maanden zoeken eindelijk een
oplossing gevonden met de

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2425169/Gratis-pendelbus-tussen-ziekenhuis-Harderwijk-en-Lelystad
Views: 4.892

St. Jansdal begint met eigen pendeldienst voor patiënten tussen Lelystad en
Harderwijk
De Stentor Veluwe
Het St. Jansdal-ziekenhuis begint vanaf 26 september met een eigen pendeldienst voor patiënten en hun begeleiders.
Vooralsnog gaat het om een proefperiode van een half jaar. ,,Dan gaan we kijken of we genoeg hebben aan een busje
voor acht personen en of we er mee doorgaan”, zegt woordvoerder Anneke Plette

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/31905/st-jansdal-begint-met-eigen-pendeldienst-voor-patienten-tussen-lelystad-en-
harderwijk/
Views: 887

Pendelbus St Jansdal begint donderdag
Omroep Flevoland

Het St Jansdal-ziekenhuis begint donderdag met een gratis busdienst tussen de ziekenhuizen in Lelystad en
Harderwijk. Het busje moet de bereikbaarheid van de ziekenhuizen verbeteren. De pendelbus is in eerste
instantie bedoeld voor patiënten met een afspraak. Is er plek over dan mogen ook bezoekers mee. Is het busje
dan nog niet vol dan mogen

  http://youtube.com/watch?v=_PIZRi74HfM  Views: 10.247

Gratis pendeldienst St Jansdal rijdt vanaf donderdag
Lelystad - De gratis pendeldienst van ziekenhuis St Jansdal gaat vanaf donderdag rijden tussen de locaties in Lelystad en
Harderwijk. De pendelbus rijdt van maandag tot en met vrijdag.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/62931764/gratis-pendeldienst-st-jansdal-rijdt-vanaf-donderdag.html
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Gratis pendelbus tussen ziekenhuizen Harderwijk en Lelystad
[…] familieleden naar het ziekenhuis in Harderwijk moeten, is het vervoer een probleem'', meldt ziekenhuis St
Jansdal in een persbericht. ,,We zijn blij dat er voor deze mensen […] Kijk voor meer informatie op
www.stjansdal.nl/pendeldienst.

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/zorg/gratis-pendelbus-tussen-ziekenhuizen-harderwijk-en-lelystad-642298

Gratis pendelbus tussen ziekenhuizen Harderwijk en Lelystad
[…] familieleden naar het ziekenhuis in Harderwijk moeten, is het vervoer een probleem'', meldt ziekenhuis St
Jansdal in een persbericht. ,,We zijn blij dat er voor deze mensen […] Kijk voor meer informatie op
www.stjansdal.nl/pendeldienst.

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/zorg/gratis-pendelbus-tussen-ziekenhuizen-harderwijk-en-lelystad-642297

St Jansdal start pendelbus vanuit Lelystad; geen plannen voor Dronten en
Swifterbant
LELYSTAD - Tussen de ziekenhuislocaties van St Jansdal in Lelystad en Harderwijk rijdt vanaf donderdag een
pendelbus. Dit betreft een experiment voor de duur van zes maanden. Volgens St Jansdal is het niet de bedoeling
dat er ook zo’n pendelbus naar het ziekenhuis gaat rijden vanuit Dronten en Swifterbant. De pendelbus gaat rijden
van maandag […]

  https://dedrontenaar.nl/algemeen/st-jansdal-start-pendelbus-vanuit-lelystad-geen-plannen-voor-dronten-en-swifterbant

St Jansdal start pendelbus vanuit Lelystad; geen plannen voor Dronten en
Swifterbant - DeDrontenaar.
LELYSTAD - Tussen de ziekenhuislocaties van St Jansdal in Lelystad en Harderwijk rijdt vanaf donderdag een pendelbus.
Dit betreft een experiment voor de duur van zes maanden. Volgens St Jansdal is het niet de bedoeling dat er ook zo’n
pendelbus naar het ziekenhuis gaat rijden vanuit Dronten en Swifterbant.

  https://www.oozo.nl/nieuws/lelystad/1810899/st-jansdal-start-pendelbus-vanuit-lelystad-geen-plannen-voor-dronten-en-
swifterbant-dedrontenaar

Gratis pendeldienst St Jansdal rijdt vanaf donderdag
Lelystad - De gratis pendeldienst van ziekenhuis St Jansdal gaat vanaf donderdag rijden tussen de vestigingen
in Lelystad en Harderwijk. Dit meldt Omroep Flevoland op maandag. De pendeldienst is in eerste instantie
bedoeld voor patiënten met een afspraak. Bezoekers mogen ook mee, als er nog plaats is. Er is een plek voor
rolstoelgebruikers in […]

  https://flevopost.nl/artikel/1048176/gratis-pendeldienst-st-jansdal-rijdt-vanaf-donderdag.html  Views: 1.620

Pendelbus St Jansdal begint donderdag
Het St Jansdal-ziekenhuis begint donderdag met een gratis busdienst tussen de ziekenhuizen in Lelystad en Harderwijk.
Het busje moet de bereikbaarheid van de ziekenhuizen verbeteren. De pendelbus is in eerste instantie bedoeld voor
patiënten met een afspraak. Is er plek over, dan mogen ook bezoekers mee. Is het busje dan nog niet vol, dan mogen
[…]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/pendelbus-st-jansdal-begint-donderdag/3238753

Pendelbus van St Jansdal tussen Lelystad en Harderwijk begint donderdag
Omroep Flevoland

Het St Jansdal-ziekenhuis begint donderdag met een gratis busdienst tussen de ziekenhuizen in Lelystad en
Harderwijk. Het busje moet de bereikbaarheid van de ziekenhuizen verbeteren. De pendelbus is in eerste instantie
bedoeld voor patiënten met een afspraak. Is er plek over dan mogen ook bezoekers mee. Is het busje dan nog niet
vol dan mogen

  http://youtube.com/watch?v=jrgmBM7iY48  Views: 10.247
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Pendelbus St Jansdal begint donderdag
Lelystad - Het St Jansdal-ziekenhuis begint donderdag met een gratis busdienst tussen de ziekenhuizen in Lelystad en
Harderwijk. Het busje moet de bere...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/62927025/pendelbus-st-jansdal-begint-donderdag.html

Harderwijker Erepenning uitgereikt aan Dim van Rhee
: Gemeente
[…] En doet dat nog steeds. Hij is voorzitter van de Patiënt advies Raad St. Jansdal en van verschillende stichtingen
zoals de Stichting Viering Bevrijdingsdag Harderwijk en de Stichting Stadsdichter. Dim van Rhee was onder meer
voorzitter van Harderwijk op ijs, Harderwijk FM, het comité Belgenkamp, het comité Koloniaal Werfdepot en de
Stichting […]

  https://harderwijk.nieuws.nl/gemeente/104644/harderwijker-erepenning-uitgereikt-aan-dim-van-rhee/  Views: 940

Dim van Rhee ontroerd bij benoeming ereburger van Harderwijk
Teake Dijkstra
[…] Hij somde een hele serie functies op, waaronder voorzitter van de Patiënten Advies Raad van het
ziekenhuis St Jansdal, secretaris en vicevoorzitter van de Stichting Podiumspektakel, secretaris van het
Platform Historisch Harderwijk, voorzitter van de Stichting Viering Bevrijdingsdag Harderwijk, voorzitter
Harderwijk op IJs en initiatiefnemer en

  https://www.destentor.nl/harderwijk/dim-van-rhee-ontroerd-bij-benoeming-ereburger-van-harderwijk~a83a2b71/
Views: 3.596

Harderwijker Erepenning voor Dim van Rhee
[…]  En doet dat nog steeds. Hij is voorzitter van de Patiënt advies Raad St Jansdal en van
verschillende stichtingen zoals de Stichting Viering Bevrijdingsdag Harderwijk en de Stichting Stadsdichter.
Dim van Rhee was onder meer voorzitter van Harderwijk op ijs, Harderwijk FM, het comité Belgenkamp,
het comité Koloniaal Werfdepot en de […]

  https://hetkontaktharderwijk.nl/lokaal/mensen/harderwijker-erepenning-voor-dim-van-rhee-640060

Harderwijker Erepenning voor Dim van Rhee
[…]  En doet dat nog steeds. Hij is voorzitter van de Patiënt advies Raad St Jansdal en van
verschillende stichtingen zoals de Stichting Viering Bevrijdingsdag Harderwijk en de Stichting Stadsdichter.
Dim van Rhee was onder meer voorzitter van Harderwijk op ijs, Harderwijk FM, het comité Belgenkamp,
het comité Koloniaal Werfdepot en de […]

  https://hetkontaktermelo.nl/lokaal/mensen/harderwijker-erepenning-voor-dim-van-rhee-640059

Harderwijker Erepenning voor Dim van Rhee
[…] En doet dat nog steeds. Hij is voorzitter van de Patiënt advies Raad St. Jansdal en van verschillende stichtingen zoals
de Stichting Viering Bevrijdingsdag Harderwijk en de Stichting Stadsdichter. Dim van Rhee was onder meer voorzitter van
Harderwijk op ijs, Harderwijk FM, het comité Belgenkamp, het comité Koloniaal Werfdepot en de Stichting […]

  https://www.harderwijk.nl/organisatie/actueel_219/item/harderwijker-erepenning-voor-dim-van-rhee_35176.html

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
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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
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