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De Grote Post start ambitieus najaarsprogramma met voorstelling die
maar liefst negen uur duurt

Blikvanger van de najaarsprogramma is een negen uur durende voorstelling in het voormalige zwembad. — © efo

OOSTENDE - De maar liefst negen uur durende voorstelling Ten Oorlog van Tom Lanoye is wordt
opener van het nieuwe cultuurjaar van De Grote Post. Het cultuurhuis organiseert dit najaar ook
twee festivals.

Edwin Fontaine
Zaterdag 18 september 2021 om 03:00
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ANTWERPEN Hoop voor eigenaars oldtimer? “Reglement Lage Emissiezone voor
oldtimers onredelijk”

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220202_95103811)

ANTWERPEN Politie sluit slagerij omdat personeelslid geen mondmasker droeg: “Een
zoveelste overtreding van de maatregelen”

(/cnt/dmf20220202_94951504)

ANTWERPEN 31 foutparkeerders beboet in de binnenstad

(/cnt/dmf20220202_94802925)

ANTWERPEN Nieuwjaarsconcert in Permeke luidt jaar van de Tijger in

(/cnt/dmf20220201_98061194)

ANTWERPEN Politie controleert op fietsverlichting: 16 personen beboet

(/cnt/dmf20220202_94776543)

ANTWERPEN “Als je wil hebben, heb dan lief”: zachte, maar ontnuchterende
boodschap op 2.000 affiches

(/cnt/dmf20220202_94553389)

ANTWERPEN Reizigers kunnen defecte roltrap in premetrostation ‘Handel’ volgende
week opnieuw gebruiken

(/cnt/dmf20220202_94821843)
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Biden stuurt extra troepen naar Oost-
Europa
(/cnt/dmf20220202_95392504)

Exploderende sterftecijfers in VS door
omikron: waarom slaat variant daar zoveel
harder toe?
(/cnt/dmf20220202_95334792)

Kim Meylemans in tranen nadat ze in
nieuwe quarantaine wordt gedwongen: “Ik
weet niet of ik dit nog aankan”
(/cnt/dmf20220202_93723095)

“Het poetspersoneel moest de flessen
oprapen en mensen wakker maken”: Boris
Johnson in steeds nauwere schoentjes
(/cnt/dmf20220202_95279462)

Vliegtuig is speelbal van storm Corrie en
wordt bijna van tarmac geblazen: “Piloot
verdient een medaille”
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220202_94620971)

Verdacht overlijden in centrum Roeselare:
lichaam 38-jarige man onderaan trap
gevonden, buurman opgepakt voor verhoor
(/cnt/dmf20220202_93541320)
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Ouders razend nadat vierjarig zoontje in
amper 6 graden een kwartier buiten moet
staan: “Van zo’n school verwacht je beter”
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220201_98137432)

De nachtmerrie die begon met een
heksenhoed: ex-werkneemster BNP Paribas
krijgt 2,4 miljoen euro
(/cnt/dmf20220201_97150425)

Wat verandert er als je zonnepanelen hebt? Wat moet je doen om premie te krijgen?
Jullie vragen over energieakkoord beantwoord

(/cnt/dmf20220201_95736823)

Toen zijn ouders striemen in zijn nek zagen, sloegen ze alarm: jongeman (21)
maandenlang gepest door ploegbaas

(/cnt/dmf20220201_97811641)

Méér besmettingen bij gevaccineerde jongeren dan bij niet-gevaccineerde: “We
moeten nu iets doen”

(/cnt/dmf20220201_95134692)
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Smelting van Groenlandse ijskap doet
zeespiegel met 1,2 centimeter stijgen
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220202_94377763)

Vliegtuig is speelbal van storm Corrie en
wordt bijna van tarmac geblazen: “Piloot
verdient een medaille”
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220202_94620971)

Reclamefilmpje met schaars geklede modellen levert uitvaartcentrum bakken kritiek
op: “Zijn er geen grenzen meer?”

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220202_93416465)

Bestuurder lost 11 schoten vanuit rijdende auto bij extreem geval van
verkeersagressie

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220202_92924111)

Magneetvisser haalt unieke buit binnen: “Dit zijn echt iconische voorwerpen”

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220201_97559465)
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