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Personeel St Jansdal voert actie

RTV Nunspeet

Personeel St Jansdal voert actie

  http://youtube.com/watch?v=nFEA9Bn0gh4  Views: 354

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking (De
Stentor Veluwe)
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de landelijke
stakingsdag van ziekenhuispersoneel.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25064232

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking
Lelystad - Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de
landelijke stakingsdag van ziekenhuispersoneel.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64372266/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-
staking.html

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking
Hemmy van Reenen
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de
landelijke stakingsdag van ziekenhuispersoneel. Achttien afdelingen van het ziekenhuis draaien
zondagdiensten. In de hal van het ziekenhuis deelt het verplegend personeel folders uit aan bezoekers.
Onder meer de afdeling radiologie en de […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-
staking~ad09054b/
Views: 3.401

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking
De Stentor Veluwe
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de landelijke
stakingsdag van ziekenhuispersoneel.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/24797/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-staking/
Views: 953

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk demonstreert mee in landelijke staking
De Stentor Veluwe
Personeel van ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk, Lelystad en Dronten demonstreert vandaag mee in de landelijke
stakingsdag van ziekenhuispersoneel.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/34176/ziekenhuis-st-jansdal-in-harderwijk-demonstreert-mee-in-landelijke-staking/
Views: 852

Kijk hier wat jouw ziekenhuis vandaag doet met de landelijke staking
[…] 00 uur. Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk In Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk worden namens de
vakbonden flyers uitgedeeld aan patiënten. Om 12 […] Nijkerk), Rijnstate in Arnhem (Zuid) en Zevenaar,
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, St Jansdal in Harderwijk, Streekziekenhuis Koningin Beatrix in
Winterswijk, Ziekenhuis […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430228/Kijk-hier-wat-jouw-ziekenhuis-vandaag-doet-met-de-landelijke-staking
Views: 4.875
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Vier projecten geselecteerd voor openbare AI-opdracht rond jubileum M&I/Partners
Wouter Hoeffnagel
[…] 000 euro, wat gelijk staat aan ongeveer 600 tot 700 uur. Projectvoorstellen van Erasmus MC, Isala, Jeroen Bosch
Ziekenhuis en Ziekenhuis St Jansdal strijden begin december voor het jubileumcadeau. De afgelopen periode heeft de
voorselectie van de ingediende projectvoorstellen voor de beste AI-toepassing in zorg en/of overheid plaatsgevonden […]

  https://dutchitchannel.nl/635023/vier-projecten-geselecteerd-voor-openbare-ai-opdracht-rond-jubileum-meni-
partners.html
Views: 145

Arts en verpleegkundige in actie
Gerard ten Voorde
[…] Daar moeten we gewoon doorwerken. Acties vinden bovendien plaats in de koffie- en lunchpauzes.” Wat
organiseert het St Jansdal? „In Lelystad delen we wc-rollen uit. Want de nood is hoog. In Harderwijk delen we
chocolademunten uit voor een beter cao-besluit. En we doen bijvoorbeeld spelletjes met patiënten.” Kunnen
jullie niet beter vragen […]

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/arts-en-verpleegkundige-in-actie-1.1611574  Views: 359

Arts en verpleegkundige woensdag in actie
Gerard ten Voorde
[…] Daar moeten we gewoon doorwerken. Acties vinden bovendien plaats in de koffie- en lunchpauzes.” Wat
organiseert het St Jansdal? „In Lelystad delen we wc-rollen uit. Want de nood is hoog. In Harderwijk delen we
chocolademunten uit voor een beter cao-besluit. En we doen bijvoorbeeld spelletjes met patiënten.” Kunnen
jullie niet beter vragen […]

  http://www.rd.nl/vandaag/binnenland/arts-en-verpleegkundige-woensdag-in-actie-1.1611574  Views: 359

[…] Hieruit is de naam Ikazia ontstaan.) Verder zijn er in ieder geval op de Veluwe een paar (Gelderse Vallei in Ede, St
Jansdal in Harderwijk)

  https://forum.viva.nl/actueel/tijd-voor-een-betere-scheiding-tussen-kerk-staat/list_messages/452947/13  Views: 85

Kijk hier wat jouw ziekenhuis morgen doet met de landelijke staking
[…] 00 uur. Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk In Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk worden namens de
vakbonden flyers uitgedeeld aan patiënten. Om 12 […] Nijkerk), Rijnstate in Arnhem (Zuid) en Zevenaar,
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, St Jansdal in Harderwijk, Streekziekenhuis Koningin Beatrix in
Winterswijk, Ziekenhuis […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430228/Kijk-hier-wat-jouw-ziekenhuis-morgen-doet-met-de-landelijke-staking
Views: 4.901

Dit moet je weten over de staking van het St Jansdal ziekenhuis
Nicole Berkouwer
Ziekenhuis St Jansdal doet mee aan de landelijke ziekenhuisstaking op woensdag 20 november. Een groot deel
van de afdelingen draait deze dag een ‘zondagdienst’. Dit betekent dat de afdelingen alleen open zijn voor
spoedgevallen of helemaal gesloten. Wat zijn de gevolgen voor patiënten? Als je een afspraak had op die dag in
het St Jansdal

  https://indebuurt.nl/randmeren/nieuws/dit-moet-je-weten-over-de-staking-van-het-st-jansdal-ziekenhuis~71987/
Views: 13.278

Dit doen de Gelderse ziekenhuizen woensdag tijdens de staking
[…] 00 uur. Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk In Ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk worden namens de
vakbonden flyers uitgedeeld aan patiënten. Om 12 […] Nijkerk), Rijnstate in Arnhem (Zuid) en Zevenaar,
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, St Jansdal in Harderwijk, Streekziekenhuis Koningin Beatrix in
Winterswijk, Ziekenhuis […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430228/Dit-doen-de-Gelderse-ziekenhuizen-woensdag-tijdens-de-staking
Views: 4.901
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Eerste ziekenhuisstaking op 20 november. Welke ziekenhuizen doen mee?
[…] Treant ) Hoogeveen Scheper Ziekenhuis (Treant) Emmen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Flevoland
Flevoziekenhuis Almere Antonius Ziekenhuis polikliniek Emmeloord St Jansdal Lelystad St Jansdal polikliniek Dronten
Friesland Antonius Ziekenhuis Sneek Antonius Ziekenhuis Emmeloord Antonius Ziekenhuis polikliniek Lemmer
Medisch Centrum Leeuwarden Medisch […]

  https://zorgkrant.nl/arbeid-cao/10931-welke-ziekenhuizen-doen-mee-met-de-zondagsdiensten

Urenlange telefoonstoring bij St Jansdal verholpen
De Stentor Flevoland
De telefoonstoring bij St Jansdal in Harderwijk en Lelystad is verholpen....

  http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/urenlange-telefoonstoring-bij-st-jansdal-verholpen

Urenlange telefoonstoring bij St Jansdal verholpen (De Stentor Flevoland)
De telefoonstoring bij St Jansdal in Harderwijk en Lelystad is verholpen.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25057923

Weer telefoonproblemen Ziekenhuis St Jansdal
HARDERWIJK - Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is maandag opnieuw getroffen geweest door een telefoonstoring.
Door de storing bij één van de telefonieleveranciers, was het ziekenhuis sinds vanmiddag niet op alle telefoonnummers
bereikbaar. Het ziekenhuis opende een alternatief telefoonnummer. Inmiddels doen alle nummers het weer […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/weer-telefoonproblemen-ziekenhuis-st-jansdal/3301150

Urenlange telefoonstoring bij St Jansdal verholpen
De Stentor | Flevoland plaatste op 18 november 2019 het volgende bericht op hun website: 'Urenlange telefoonstoring bij
St Jansdal verholpen. Lelystad - De telefoonstoring bij St Jansdal in Harderwijk en Lelystad is verholpen.'

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64331083/urenlange-telefoonstoring-bij-st-jansdal-verholpen.html

Telefoonstoring bij St Jansdal, ziekenhuis stelt alternatief nummer in (De Stentor
Veluwe)
St Jansdal in Harderwijk en Lelystad kampt met een telefoonstoring. De telefoonstoring trad vanmiddag op vanwege een
storing bij één van de telefoonleveranciers aan het ziekenhuis.

  http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25057659

Telefoonstoring bij St Jansdal, ziekenhuis stelt alternatief nummer in
St Jansdal in Harderwijk en Lelystad kampt met een telefoonstoring. De telefoonstoring trad vanmiddag op
vanwege een storing bij één van de telefoonleveranciers aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een
alternatief telefoonnummer beschikbaar gesteld. Personen die telefonisch contact op willen nemen met St
Jansdal kunnen bellen naar: 0341 […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/telefoonstoring-bij-st-jansdal-ziekenhuis-stelt-alternatief-nummer-in~a09f834a/
Views: 3.418

Urenlange telefoonstoring bij St Jansdal verholpen
De telefoonstoring bij St Jansdal in Harderwijk en Lelystad is verholpen. De telefoonstoring trad vanmiddag op
vanwege een storing bij één van de telefoonleveranciers van het ziekenhuis. Het ziekenhuis stelde hierop
een alternatief telefoonnummer in, zo meldde het ziekenhuis tegen 16.00 uur. Personen die telefonisch
contact op wilden nemen met […]

  https://www.destentor.nl/harderwijk/urenlange-telefoonstoring-bij-st-jansdal-verholpen~a09f834a/  Views: 3.418

NEUTRAAL
19/11/2019
08:00
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
18/11/2019
21:18
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
18/11/2019
21:08
2 dagen
geleden

NEGATIEF
18/11/2019
21:00
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
18/11/2019
20:07
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
18/11/2019
19:46
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
18/11/2019
19:45
2 dagen
geleden

NEUTRAAL
18/11/2019
19:45
2 dagen
geleden

Berichten 3

https://zorgkrant.nl/arbeid-cao/10931-welke-ziekenhuizen-doen-mee-met-de-zondagsdiensten
http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/urenlange-telefoonstoring-bij-st-jansdal-verholpen
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25057923
http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/weer-telefoonproblemen-ziekenhuis-st-jansdal/3301150
https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64331083/urenlange-telefoonstoring-bij-st-jansdal-verholpen.html
http://www.headlinez.nl/index.php?nr=25057659
https://www.destentor.nl/harderwijk/telefoonstoring-bij-st-jansdal-ziekenhuis-stelt-alternatief-nummer-in~a09f834a/
https://www.destentor.nl/harderwijk/urenlange-telefoonstoring-bij-st-jansdal-verholpen~a09f834a/


Ziekenhuis St Jansdal opent extra nummer na telefoonproblemen
HARDERWIJK - Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is opnieuw getroffen door een telefoonstoring. Door de storing bij
één van de telefonieleveranciers, is het ziekenhuis sinds vanmiddag niet op alle telefoonnummers bereikbaar. Het
ziekenhuis heeft een alternatief telefoonnummer geopend en is op dit moment bereikbaar via 0341-463590 […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/ziekenhuis-st-jansdal-opent-extra-nummer-na-telefoonproblemen/3301021

Urenlange telefoonstoring bij St Jansdal verholpen
De Stentor Veluwe
De telefoonstoring bij St Jansdal in Harderwijk en Lelystad is verholpen.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/34111/urenlange-telefoonstoring-bij-st-jansdal-verholpen/  Views: 863

Urenlange telefoonstoring bij St Jansdal verholpen
De Stentor Veluwe
De telefoonstoring bij St Jansdal in Harderwijk en Lelystad is verholpen.

  https://hattem.nieuws.nl/knipsels/24744/urenlange-telefoonstoring-bij-st-jansdal-verholpen/  Views: 863

Telefoonstoring bij St Jansdal, ziekenhuis stelt alternatief nummer in
De Stentor Veluwe
St Jansdal in Harderwijk en Lelystad kampt met een telefoonstoring. De telefoonstoring trad vanmiddag op vanwege een
storing bij één van de telefoonleveranciers aan het ziekenhuis.

  https://heerde.nieuws.nl/knipsels/34109/telefoonstoring-bij-st-jansdal-ziekenhuis-stelt-alternatief-nummer-in/
Views: 863

Ziekenhuis St Jansdal opent extra nummer na telefoonproblemen
HARDERWIJK - Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is opnieuw getroffen door een telefoonstoring. Door de
storing bij één van de telefonieleveranciers, is het ziekenhuis sinds vanmiddag niet op alle telefoonnummers
bereikbaar. Het ziekenhuis heeft een alternatief telefoonnummer geopend en is op dit moment bereikbaar via
0341-463590 […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430241/Ziekenhuis-St-Jansdal-opent-extra-nummer-na-telefoonproblemen
Views: 4.892

Weer telefoonproblemen Ziekenhuis St Jansdal
HARDERWIJK - Het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk is maandag opnieuw getroffen geweest door een
telefoonstoring. Door de storing bij één van de telefonieleveranciers, was het ziekenhuis sinds vanmiddag
niet op alle telefoonnummers bereikbaar. Het ziekenhuis opende een alternatief telefoonnummer. Inmiddels
doen alle nummers het weer […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2430241/Weer-telefoonproblemen-Ziekenhuis-St-Jansdal  Views: 4.892

Personeel alle Flevolandse ziekenhuizen staakt
Omroep Flevoland

[…] Op die dag worden zondagsdiensten gedraaid. Dat betekent dat geplande afspraken op de afdelingen die
staken niet doorgaan. Het gaat om het St Jansdal in Lelystad, het Antonius in Emmeloord en het Flevoziekenhuis
in Almere. Alle ziekenhuizen zeggen dat de patiëntveiligheid en de zorg voor de patiënt voorop staat.

  http://youtube.com/watch?v=j0dtFvBcdws  Views: 10.900

Stakingen bij alle ziekenhuizen in Flevoland
[…] Het personeel van alle ziekenhuizen in de provincie staakt namelijk op die dag. Dat schrijft Omroep
Flevoland.  De ziekenhuizen waar gestaakt wordt zijn het St Jansdal in Lelystad, Het Antonius in Emmeloord
en het Flevoziekenhuis in Almere. Alle ziekenhuizen geven aan dat zorg voor de patiënt en diens veiligheid
het belangrijkst blijven […]

  https://www.ad.nl/flevoland/stakingen-bij-alle-ziekenhuizen-in-flevoland%7Eaff30a4b/  Views: 28.730
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Personeel alle Flevolandse ziekenhuizen staakt
[…] Op die dag worden zondagsdiensten gedraaid. Dat betekent dat geplande afspraken op de afdelingen die staken niet
doorgaan. Het gaat om het St Jansdal in Lelystad, het Antonius in Emmeloord en het Flevoziekenhuis in Almere. Alle
ziekenhuizen zeggen dat de patiëntveiligheid en de zorg voor de patiënt voorop staat. St Jansdal Het St Jansdal in […]

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/personeel-alle-flevolandse-ziekenhuizen-staakt/3296463

Landelijke actiedag 20 november: ook in St Jansdal
[…] Ook in ziekenhuis St Jansdal gaan afdelingen op alle locaties actie voeren voor een goede cao door het
draaien van zondagdiensten op diverse afdelingen en het organiseren van […] Een overzicht hiervan is te
vinden op www.stjansdal.nl/actiedag. Voor patiënten kan deze actie overlast betekenen. Dit wordt door het
ziekenhuis betreurd […]

  https://www.harderwijkercourant.nl/nieuws/algemeen/871266/landelijke-actiedag-20-november-ook-in-st-jansdal

Raad Lelystad stuurt eensgezind signaal naar Den Haag en minister Bruins
Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad heeft zich dinsdag voltallig achter een voorstel geschaard, waarin minister Bruno
Bruins en de Tweede Kamer ertoe worden opgeroepen komend jaar een 24-uurs spoedpoli te realiseren in ziekenhuis St
Jansdal in Lelystad.

  https://drimble.nl/regio/flevoland/lelystad/64229446/raad-lelystad-stuurt-eensgezind-signaal-naar-den-haag-en-minister-
bruins.html

Raad Lelystad stuurt eensgezind signaal naar Den Haag en minister Bruins
[…] zich dinsdag voltallig achter een voorstel geschaard, waarin minister Bruno Bruins en de Tweede Kamer
ertoe worden opgeroepen komend jaar een 24-uurs spoedpoli te realiseren in ziekenhuis St Jansdal in Lelystad.
Dat moet de opmaat zijn naar een weer volledige spoedeisende eerste hulp en afdeling acute verloskunde, die
daarna moeten worden […]

  https://flevopost.nl/artikel/1061303/raad-lelystad-stuurt-eensgezind-signaal-naar-den-haag-en-minister-bruins.html
Views: 552

Gemeenteraad stuurt eensgezind signaal naar Den Haag en minister Bruins
[…] Ook wil de gemeenteraad dat de politiek in Den Haag zich inspant om de samenwerking tussen St Jansdal,
het Flevoziekenhuis in Almere en zelfstandige behandelcentra te bevorderen en de ‘samenhang in de zorg in
plaats van concurrentie te organiseren en faciliteren’. Verder wil men dat er op de vier belangrijkste
zorgvernieuwingen die in het […]

  https://flevopost.nl/artikel/1061303/gemeenteraad-stuurt-eensgezind-signaal-naar-den-haag-en-minister-bruins.html
Views: 552

Personeel St Jansdal doet mee aan landelijke actiedag voor betere cao
Lelystad / Harderwijk- Het personeel van ziekenhuis St Jansdal doet op woensdag 20 november mee aan een
landelijke actiedag voor een betere cao. Afdelingen op de locaties Lelystad, Harderwijk en Dronten draaien dan
zondagdiensten en houden ludieke acties. Dit betekent dat er geen geplande zorg wordt geleverd door
medewerkers van afdelingen waar […]

  https://flevopost.nl/artikel/1061072/personeel-st-jansdal-doet-mee-aan-landelijke-actiedag-voor-betere-cao.html
Views: 527

Gelderse ziekenhuizen draaien volgende week woensdag een zondagdienst
[…] In ieder geval opnames op de Intensive Care, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en hartbewaking
zijn uitgezonderd. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk betreurt het dat...

  http://www.laatste-nieuws-online.eu/artikel/gelderse-ziekenhuizen-draaien-volgende-week-woensdag-een-
zondagdienst/3295563
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Afdeling radiologie Da Costa gesloten op woensdag 20 november
[…] Ook in ziekenhuis St Jansdal gaan afdelingen op alle locaties actie voeren voor een goede cao door het draaien
van zondagdiensten op diverse afdelingen en het organiseren van […] Een overzicht hiervan is te vinden op
www.stjansdal.nl/actiedag. Voor patiënten kan deze actie overlast betekenen. Dit wordt door het ziekenhuis
betreurd […]

  https://putten.nieuws.nl/nieuws/9622/afdeling-radiologie-da-costa-gesloten-op-woensdag-20-november/  Views: 918

Gelderse ziekenhuizen draaien volgende week woensdag een zondagdienst
[…] In ieder geval opnames op de Intensive Care, kraam/couveuse-afdeling en de afdelingen oncologie en
hartbewaking zijn uitgezonderd. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk betreurt het dat patiënten hinder kunnen
ondervinden van de landelijke actiedag en heeft een lijst gepubliceerd welke afdelingen bij hen gesloten zijn
die dag […]

  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2429736/Gelderse-ziekenhuizen-draaien-volgende-week-woensdag-een-
zondagdienst
Views: 4.976

Heerlijk Harderwijk met Inge: ‘Het is volop genieten in onze Hanzestad’
Nicole Berkouwer
[…] Inge vindt het dan ook heerlijk om hier te wonen: “De centrale ligging in het land is ideaal. We hebben
genoeg voorzieningen, denk aan het ziekenhuis St Jansdal en een eigen treinstation. Mijn ouders wonen in
Ermelo en dat is lekker om de hoek.” Maar dat is niet de enige reden dat Inge zo van de stad houdt. Inge: “Ik
heb het hier zo naar […]

  https://indebuurt.nl/randmeren/randmeerder-van-de-week/heerlijk-genieten-in-harderwijk-met-inge~71716/
Views: 13.240

St Jansdal Harderwijk draait zondagsdienst tijdens landelijke actiedag
Ingrid Willems
Wie op woensdag 20 november een afspraak heeft staan in het St Jansdal in Harderwijk, kan mogelijk gebeld
worden met de mededeling dat de afspraak wordt uitgesteld […] van de afdelingen waar zondagsdienst
wordt gedraaid staat op de website van het ziekenhuis: www.stjansdal.nl/actiedag. Geen radiologische
onderzoeken Op de landelijke actiedag […]

  https://www.destentor.nl/veluwe/st-jansdal-harderwijk-draait-zondagsdienst-tijdens-landelijke-actiedag~a7bbba9e/
Views: 3.404

St Jansdal verspreidt jaarkalender met nuttige EHBO-tips
Harderwijk / Lelystad - Inwoners uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Urk en Tollebeek ontvangen in
december een gratis kalender voor 2020 met onder andere EHBO-tips van ziekenhuis St Jansdal op hun
deurmat. Op de achterzijde van elke maand staan EHBO-tips over veelvoorkomende onderwerpen. De tips zijn
in geval van nood te gebruiken […]

  https://flevopost.nl/artikel/1060995/st-jansdal-verspreidt-jaarkalender-met-nuttige-ehbo-tips.html  Views: 552

St Jansdal verspreidt jaarkalender met nuttige EHBO-tips
Harderwijk / Lelystad - Inwoners uit Lelystad, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Urk en Tollebeek ontvangen in
december een gratis kalender voor 2020 met onder andere EHBO-tips van ziekenhuis St Jansdal op hun
deurmat. Op de achterzijde van elke maand staan EHBO-tips over veelvoorkomende onderwerpen. De tips zijn
in geval van nood te gebruiken […]

  https://denoordoostpolder.nl/artikel/1060995/st-jansdal-verspreidt-jaarkalender-met-nuttige-ehbo-tips.html  Views: 597
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