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Een jaar Regenboogambassadeurs in Harderwijk
Sinds mei 2021 heeft Regenbooggemeente Harderwijk vier Regenboogambassadeurs. Deze ambassadeurs zijn
de schakel tussen de gemeente, de lhbtiqa+ gemeenschap en maatschappelijke
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Milirairen schieten te hulp bij ongeval op de Garderenseweg in Uddel
UDDEL – Militairen zijn zaterdag te hulp geschoten bij een ongeval in Uddel. Twee auto’s botsten
met elkaar op de N310 op de Garderenseweg. Op dat moment was net een
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Milirairen schieten te hulp bij ongeval op de Garderenseweg in Uddel
UDDEL – Militairen zijn zaterdag te hulp geschoten bij een ongeval in Uddel. Twee auto’s botsten
met elkaar op de N310 op de Garderenseweg. Op dat moment was net een

Blog
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Militairen schieten te hulp bij ongeval in Uddel
Militairen zijn te hulp geschoten bij een ongeval in Uddel. Twee auto’s botsten zaterdagmiddag
met elkaar op de N310 op de Garderenseweg. Op dat moment was net een militaire
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Militairen schieten te hulp bij ongeval in Uddel
Militairen zijn te hulp geschoten bij een ongeval in Uddel. Twee auto’s botsten met elkaar op de
N310 op de Garderenseweg. Op dat moment was net een militaire oefening aan de

Nieuws

drimble.nl  26 mei 2022 06:42

Partneravond over borstkanker
Harderwijk - Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 juni 2022 een avond voor
partners van (ex) borstkankerpatiënten. Het doel van de avond is om
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Partneravond over borstkanker
HARDERWIJK – Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk organiseert op donderdagavond 16 juni 2022
een avond voor partners van (ex) borstkankerpatiënten. Het doel van de avond is om

Nieuws

nu.nl  25 mei 2022 17:39

Dit is wel erg frustrerend zeg. Mijn hemel. Rotterdamse longarts Leon van den Toorn, ik citeer: "van de mensen
die in het ziekenhuis liggen is nog altijd bijna 80 procent
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St Jansdal maakt wifi-netwerk toekomstproof
Het ziekenhuis verlengt hiervoor de samenwerking met huidige partner Axians. Die ICT-
dienstverlener uit Nieuwegein gaat het wifi-netwerk op alle locaties vernieuwen. Het levert
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