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De Kruitfabriek blikvanger op ‘Dag van de Architectuur’

De Kruitfabriek is zondag ‘the place to be’ op de Dag van de Architectuur. — © DBG

VILVOORDE - De Kruitfabriek staat in Vilvoorde centraal op de ‘Dag van de Architectuur’ nu zondag
17 oktober. Op die dag worden architecturaal interessante gebouwen in de spotlights gezet.

Dimitri Berlanger
Donderdag 14 oktober 2021 om 13:06

Dit N+ artikel gratis lezen?

Meld je nu aan en lees De Kruitfabriek blikvanger op ‘Dag van de
Architectuur’ onmiddellijk gratis verder.

Gelieve je e-mailadres in te vullen.
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Reeds abonnee?  Klik hier om je aan te melden.

ANTWERPEN Dirk De Weerdt van Zuidoostrand Routeoverleg (Zorro) over verdwijnen
tram 15: “Beleidsmakers, stop met de afbraak van De Lijn”

(/cnt/dmf20220209_95365102)

ANTWERPEN Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Beslissing tramnet ligt bij
lokale besturen en vervoerregioraad”

(/cnt/dmf20220209_95148089)

ANTWERPEN Steeds meer politieke weerstand tegen nieuw Antwerps tramnet: “Onze
stad wordt stilaan een fossiel”

(/cnt/dmf20220209_94559365)

ANTWERPEN Kapellenaar Matthijs Mannaerts kookt in Upper Room Bar boven The
Jane

(/cnt/dmf20220209_94062155)

ANTWERPEN ASSISEN. “Ik zag dat die man aan het sterven was”: buurtbewoonster
probeerde neergeschoten mannen te helpen

(/cnt/dmf20220209_93998018)

ANTWERPEN Bromfiets en motor botsen frontaal op Paardenmarkt: drie personen
zwaargewond

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220208_98067981)

ANTWERPEN Bar Deco wordt Ferre: “Ode aan Ferre Grignard”

(/cnt/dmf20220208_95706176)
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Coronacommissaris Facon is klaar met zijn
advies voor het Overlegcomité van vrijdag:
wij konden het al inkijken
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220209_95194020)

Herman Van Holsbeeck wordt na 22 dagen
vrijgelaten uit de cel
(/cnt/dmf20220209_95401165)

Helmut Lotti excuseert zich bij ‘simpele
blonde’ Julie Van den Steen: “Ik had je niet
herkend”
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220209_95219007)

Politie zoekt bloedsporen in kamer
vermiste Natacha in Peru, ook speurhond
ingezet
(/cnt/dmf20220209_95541765)

Deze huisdieren blijken corona door te
geven aan mensen, al 50 gevallen in
Hongkong
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220209_95411694)

Wiegendood volgens de crèche, maar er
bleek mankement aan bedje:
kinderdagverblijf schuldig aan dood baby
Margo
(/cnt/dmf20220209_94022817)
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Papa van overleden Jesse (5) getuigt over
noodlottig drama in station: “Mijn vrouw
hielp Louis zijn broek vastknopen toen
Jesse wegglipte”
(/cnt/dmf20220208_97475324)

Zo verschillend de piemels, zo ook de
redenen erachter: seksuologe Chloé De Bie
legt uit waarom mannen dickpicks sturen
(/cnt/dmf20220208_95730234)

Je telefoon hacken is makkelijker dan je denkt: zo beveilig je je gsm tegen gevaarlijke
programma’s

(/cnt/dmf20220208_95645755)

Jan Verheyen loopt pak geld mis in ‘Stukken van mensen’: “Ik zal niet zeggen dat het
me niets doet, maar...”

(/cnt/dmf20220208_97026752)

Tien miljoen euro gepompt in “beschamende invulling” Belgisch paviljoen
Wereldexpo: regering niet mals voor topman

(/cnt/dmf20220208_97380707)
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Volledige buurt ligt al meer dan een week
wakker omdat alarm voortdurend afgaat:
“We worden er gek van”
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220209_95653262)

Zangeres Anne-Marie struikelt van trap
tijdens optreden Brit Awards
(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220209_94710779)

Simpel maar doeltreffend trucje houdt kat in vorm: “Ze beseft niet dat ze sport”

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220209_93838470)

“Elke keer een tsunami”: handdroger boven lavabo blijkt allesbehalve praktisch
geplaatst

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220209_93122725)

Skiër beleeft nachtmerrie wanneer hij wegglijdt en berg naar beneden tuimelt

(https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220208_96455000)
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