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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

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
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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: 2.031

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/

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
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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

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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St Jansdal zoekt eigenaren van trouwringen
Zeewolde - Ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk deed vrijdag via Facebook een oproep aan 13 eigenaren van gevonden...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/62643709/st-jansdal-zoekt-eigenaren-van-trouwringen.html

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...

  https://drimble.nl/regio/flevoland/zeewolde/62621283/vermiste-trouwring-na-jaren-terug-bij-dolgelukkige-eigenaar.html

Sophie heeft haar trouwring terug: ´Het was geen Cor met een K´
Harderwijk - En dat is één. Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk liet onlangs op haar sociale mediakanalen weten dat ze 13
trouwringen gevonden hadden. Die bleven achter na medische ingrepen. Inmiddels heeft de eerste eigenaar haar
trouwring terug.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62620853/sophie-heeft-haar-trouwring-terug-het-was-geen-cor-met-
een-k.html

Sophie heeft haar trouwring terug: 'Het was geen Cor met een K'
HARDERWIJK - En dat is één. Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk liet onlangs op haar sociale mediakanalen weten dat ze
13 trouwringen gevonden hadden. Die bleven achter na medische ingrepen. Inmiddels heeft de eerste eigenaar haar
trouwring terug. Sophie uit Zeewolde verbleef 3,5 jaar geleden in het ziekenhuis en raakte toen haar ring […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/sophie-heeft-haar-trouwring-terug-39-het-was-geen-cor-met-een-k-
39/3224212

Sophie heeft haar trouwring terug: 'Het was geen Cor met een K'
HARDERWIJK - En dat is één. Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk liet onlangs op haar sociale mediakanalen
weten dat ze 13 trouwringen gevonden hadden. Die bleven achter na medische ingrepen. Inmiddels heeft de
eerste eigenaar haar trouwring terug. Sophie uit Zeewolde verbleef 3,5 jaar geleden in het ziekenhuis en
raakte toen haar ring kwijt […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2423900/Sophie-heeft-haar-trouwring-terug-Het-was-geen-Cor-met-een-K
Views: 5.075

Sophie heeft haar trouwring terug: ‘Het was geen Cor met een K’
Omroep Gelderland
En dat is één. Ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk liet onlangs op haar sociale mediakanalen weten dat ze 13 trouwringen
gevonden hadden. Die bleven achter na medische ingrepen. Inmiddels heeft de eerste eigenaar haar trouwring terug.

  https://buren.nieuws.nl/knipsels/13441/sophie-heeft-haar-trouwring-terug-het-was-geen-cor-met-een-k/  Views: 1.088

St Jansdal krijgt eerste reacties op achtergelaten trouwringen
Lelystad - De oproep die ziekenhuis St Jansdal vrijdag op Facebook plaatste om de 13 eigenaren van na een ingreep
achtergelaten trouwringen te achterhalen, is door veel media opgepikt. Een aantal mensen heeft zich al gemeld, meldt
een woordvoerster van het ziekenhuis op zaterdag.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/62561922/st-jansdal-krijgt-eerste-reacties-op-achtergelaten-trouwringen.html

St Jansdal krijgt eerste reacties op achtergelaten trouwringen
Lelystad / Harderwijk - De oproep die ziekenhuis St Jansdal vrijdag op Facebook plaatste om de 13 eigenaren
van na een ingreep achtergelaten trouwringen te achterhalen, is door veel media opgepikt. Een aantal mensen
heeft zich al gemeld, meldt een woordvoerster van het ziekenhuis op zaterdag. In de ringen staan alleen maar
de naam van de partner […]

  https://flevopost.nl/artikel/1044285/st-jansdal-krijgt-eerste-reacties-op-achtergelaten-trouwringen.html  Views: 416
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Er liggen nog 13 trouwringen bij het ziekenhuis in Harderwijk
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door patiënten na een
medische ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook. ´We hebben hier al jaren ringen liggen die
niet zijn opgehaald´, zegt Elles Boot...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62551478/er-liggen-nog-13-trouwringen-bij-het-ziekenhuis-in-
harderwijk.html

Er liggen nog 13 trouwringen bij het St jansdal
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door patiënten na een
medische ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook. ´We hebben hier al jaren ringen liggen die
niet zijn opgehaald´,...

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62551143/er-liggen-nog-13-trouwringen-bij-het-st-jansdal.html

Er liggen nog 13 trouwringen bij het ziekenhuis in Harderwijk
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door patiënten na
een medische ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook. 'We hebben hier al jaren ringen
liggen die niet zijn opgehaald', zegt Elles Boot van het ziekenhuis. 'Het gaat doorgaans om ringen van pati […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/er-liggen-nog-13-trouwringen-bij-het-ziekenhuis-in-harderwijk/3221463

Er liggen nog 13 trouwringen bij het St jansdal
Ely Hackmann
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door patiënten
na een medische ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook. ‘We hebben hier al jaren
ringen liggen die niet zijn opgehaald’, zegt Elles Boot van het ziekenhuis. ‘Het gaat doorgaans om ringen van pati
[…]

  https://nijkerk.nieuws.nl/nieuws/132567/er-liggen-nog-13-trouwringen-bij-het-st-jansdal/  Views: 952

Ziekenhuis St Jansdal zoekt eigenaren van 13(!) trouwringen
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door patiënten na
een medische ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook. 'We hebben hier al jaren ringen
liggen die niet zijn opgehaald', zegt een medewerkster. 'Het gaat doorgaans om ringen van patiënten, maar […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-st-jansdal-zoekt-eigenaren-van-13-trouwringen/3221325

Ziekenhuis St Jansdal zoekt eigenaren van 13(!) trouwringen
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door patiënten na een
medische ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook.

  https://drimble.nl/regio/gelderland/noord-veluwe/62547253/ziekenhuis-st-jansdal-zoekt-eigenaren-van-13-
trouwringen.html

Ziekenhuis St Jansdal zoekt eigenaren van 13(!) trouwringen
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door
patiënten na een medische ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook. 'We hebben
hier al jaren ringen liggen die niet zijn opgehaald', zegt een medewerkster. 'Het gaat doorgaans om ringen
van patiënten, maar het kan […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2423656/Ziekenhuis-St-Jansdal-zoekt-eigenaren-van-13-trouwringen
Views: 5.044

Er liggen nog 13 trouwringen bij het ziekenhuis in Harderwijk
HARDERWIJK - Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door
patiënten na een medische ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook. 'We hebben
hier al jaren ringen liggen die niet zijn opgehaald', zegt Elles Boot van het ziekenhuis. 'Het gaat doorgaans om
ringen van patiënten, […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2423656/Er-liggen-nog-13-trouwringen-bij-het-ziekenhuis-in-Harderwijk
Views: 5.044
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Ziekenhuis St Jansdal zoekt eigenaren van 13(!) trouwringen
Omroep Gelderland
Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door patiënten na een
medische ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook.

  https://www.stadindex.nl/harderwijk/2371854-st-jansdalziekenhuis-harderwijk-zit-met-dertien-trouwringen-in-de-maag

Trouwring kwijt? Dan ligt die misschien in het ziekenhuis
Omroep Gelderland
Ziekenhuis St Jansdal zit in zijn maag met dertien trouwringen. Die zijn niet opgehaald door patiënten na een medische
ingreep. Het ziekenhuis in Harderwijk doet een oproep op Facebook.

  https://buren.nieuws.nl/knipsels/13406/trouwring-kwijt-dan-ligt-die-misschien-in-het-ziekenhuis/  Views: 952

St. Jansdalziekenhuis Harderwijk zit met dertien trouwringen in de maag
Francisca Muller
[…] ,,Omdat een trouwring zoveel waard is voor de eigenaar, wilden we er alles aan doen om te weten van
wie ze zijn", zegt woordvoerder Elles Boot van het St. Jansdal. Daarom is nu een oproep op Facebook
gedaan. In de ringen staan de namen van de volgende personen: Anne-Marie, Rik, Marjolijn, Mat-Anja,
Miranda, Anneke, Ada, Piet, Ad, Niels, Elly, Ko

  https://www.destentor.nl/harderwijk/st-jansdalziekenhuis-harderwijk-zit-met-dertien-trouwringen-in-de-maag~ac593e44/
Views: 3.713

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

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

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: 5.125
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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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