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Walibi Holland schenkt 250 tickets aan zorgpersoneel uit de regio

Saskia de Wijk
22/07/2020
09:35
BIDDINGHUIZEN - Namens haar abonnees schenkt Walibi Holland 250 tickets aan de St. Jansdal ziekenhuizen in
20 uur geleden de regio Flevoland en Gelderland. De abonnees kozen voor deze optie om het zorgpersoneel uit de regio een
te gekke dag Walibi te bezorgen. Gasten van Walibi Holland die een abonnement hebben aangeschaft voor 15
mei 2020 kwamen in aanmerking […]


NEUTRAAL

https://zeewolde-actueel.nl/algemeen/walibi-holland-schenkt-250-tickets-aan-zorgpersoneel-uit-de-regio

Corona-update

Saskia de Wijk
22/07/2020
09:00
[…] coronapatienten met Chi Neng Qigong snel weer op de beenAangepast bezoekersbeleid St Jansdal ivm
21 uur geleden coronaHet Vraaghuis voorzichtig openOpenbare toiletten weer […] LOS het op daverend succesProtestante
gemeente over kerk in coronatijdEntree ziekenhuis Harderwijk omgedoopt tot ZorgheldenpleinTulpeiland
afgesloten voor gemotoriseerd verkeerHuizenmarkt […]


NEUTRAAL

https://zeewolde-actueel.nl/algemeen/corona-update

Walibi-gasten zijn gul voor St Jansdal

22/07/2020
Biddinghuizen Een fraai staaltje vrijgevigheid van seizoenkaarthouders van Walibi. Dankzij hen kunnen 250
08:53
zorgmedewerkers van ziekenhuis St. Jansdal een dagje gratis naar het pretpark in Biddinghuizen. De vaste gasten kregen
21 uur geleden door de coronacrisis meerdere compensatie-opties, waaronder het schenken aan het St Jansdal-personeel […]
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https://blendle.nl/item/bnl-stentordeventerstad-20200722-12167715 - de Stentor

Vaste gasten Walibi gul voor zorgpersoneel St. Jansdal: 250 man gratis naar binnen
De Stentor Flevoland

Een fraai staaltje vrijgevigheid van een flinke groep seizoenkaarthouders van Walibi. Dankzij hen kunnen 250
zorgmedewerkers van ziekenhuis ...
 http://www.giganieuws.nl/nieuwsbericht/vaste-gasten-walibi-gul-voor-zorgpersoneel-st-jansdal-250-man-gratis-naarbinnen

Aantal coronabesmettingen neemt toe: zo zit het in Harderwijk, Ermelo en Putten
Carin Van der Meij

[…] zijn er uitgedeeld in Harderwijk, Ermelo en Putten Cozas in Harderwijk gaat dicht: ‘Corona zorgt voor
financiële tegenslag’ Goed nieuws uit het ziekenhuis St Jansdal: ‘Laatste coronapatiënt is van IC’ Coronatest in
Harderwijk e.o.: hoe werkt het en wanneer krijg ik de uitslag? Mysterie: mag je zwemmen in open water met
corona op de […]
 https://indebuurt.nl/randmeren/gezondheid/corona/aantal-coronabesmettingen-neemt-toe-zo-zit-het-in-harderwijkermelo-en-putten~86442/
Views: 12.892
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Vaste gasten Walibi gul voor zorgpersoneel St. Jansdal: 250 man gratis naar binnen
Arnoud Heins

Een fraai staaltje vrijgevigheid van een flinke groep seizoenkaarthouders van Walibi. Dankzij hen kunnen 250
zorgmedewerkers van ziekenhuis St. Jansdal een dagje gratis naar het pretpark in Biddinghuizen. Omdat
Walibi vanwege het coronavirus pas twee maanden na de beoogde openingsdatum openging, besloot het
pretpark haar vaste gasten te […]
 https://www.destentor.nl/flevoland/vaste-gasten-walibi-gul-voor-zorgpersoneel-st-jansdal-250-man-gratis-naarbinnen~a2f904ef/
Views: 3.737
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Walibi Holland schenkt 250 tickets namens abonnees aan zorgpersoneel uit de regio
Namens haar abonnees schenkt Walibi Holland 250 tickets aan de St. Jansdal ziekenhuizen in de regio Flevoland
en Gelderland. De abonnees kozen voor deze optie om het zorgpersoneel uit de regio een te gekke dag Walibi
te bezorgen. Compensatie Gasten van Walibi Holland die een abonnement hebben aangeschaft voor 15 mei
2020 kwamen in aanmerking voor […]
 https://omroepalmere.nl/2020/07/21/walibi-holland-schenkt-250-tickets-namens-abonnees-aan-zorgpersoneel-uit-deregio/
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Winnaars trouwfoto-actie Hooge Riet bekend
Gert Hofsink

[…] Deze trouwfoto is nog vrij recent, namelijk van 13 september 2019. Lisette woonde zelfs nog een tijd in De Hooge
Riet toen zij haar opleiding tot arts volgde op St. Jansdal. Speciale prijs De derde prijs is voor Frits en Ineke en Frits Bosch.
Op 4 september 1981 kregen zij verkering op het bankje bij de vijver en gaven elkaar daar de eerste zoen […]
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https://ermelovannu.nl/vrijetijd/9847-winnaars-trouwfoto-actie-hooge-riet-bekend

Marieke Walinga geeft prentenboeken cadeau
Anonieme donateur doet schenking ERMELO - Marieke Walinga van Riemer & Walinga Boekverkoopers mocht vandaag
prentenboeken doneren aan kinderen in St Jansdal. ,,Via de stichting 'Geef een prentenboek cadeau' kregen wij de vraag
of we als boekhandel de prentenboeken van Woeste Willem wilden doneren namens een anonieme donateur […]


https://ermelovannu.nl/ondernemend/9838-marieke-walinga-geeft-prentenboeken-cadeau

