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Minister bezoekt basisschool De Notelaar

MVN

JVE

Gouden jubileum voor Stan en Solange

BEERNEM

KNOKKE-HEIST

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft de gemeenteschool De
Notelaar in Beernem bezocht. Ze werd vergezeld door een technieker die de
verwarming kwam afstellen voor de volgende winter. Crevits lanceert een subsidie
voor alle onderwijsverstrekkers, van kleuterschool tot universiteit, om hun
verwarmingsinstallatie optimaal af te laten stellen en zo energie te besparen. (aft)

Op zaterdagmorgen 15 april 2017 om 11.00 uur vierden Stanislas Van Den
Eynde en Solange Van Den Berge hun gouden huwelijksjubileum in intieme
kring. Schepenen Piet De Groote en Kris Demeyere mochten namens het
gemeentebestuur het koppel in de bloemetjes zetten. Stan en Solange traden op
15 april 1967 in het huwelijksbootje in SintLievensEsse. (jve)

Eerste luik
dubbelexpo
Future Craft
geopend
BRUGGE

MVN

In de St. Jakobsstraat
in Brugge kan je
dagelijks gratis van
11 tot 17 uur de
tentoonstelling Future
Crafts
makersrepubliek
bezoeken. Het is het
eerste luik van een
dubbele expo. De
tentoonstelling toont
aan hoe duurzaam men
met materiaal,
productie en
distributie kan
ontwerpen. Op 24 mei
opent het tweede luik,
Future Crafts II 
crossovers. (mvn)

Nieuw voorplein AZ officieel in gebruik

MVN

MVN

Reusachtig ei uit chocolade voor MPI kinderen Huis aan zee

BRUGGE

DE HAAN

Het nieuwe voorplein van AZ SintJan werd gisteren officieel geopend door OCMW
voorzitter Dirk De fauw (CD&V). Voortaan zijn de verschillende verkeersstroken
vertraagd en werden ze sterker van elkaar gescheiden, zodat zwakke weggebruikers
voorrang krijgen. Links voor het ziekenhuis is er nu ook een afzonderlijke parking
voor de ambulances met het ziekenvervoer. (mvn)

Kinesiste Hilde Dhont uit De Haan won in de plaatselijke Leonidaswinkel een
reusachtig chocoladen ei van 8 kilogram en 65 centimeter groot. Hilde schonk
het aan een goed doel. Woensdagmiddag stond ze met het ei aan het MPI Huis
aan Zee. De kinderen van het internaat konden hun ogen niet geloven dat de
paasklok zo’n kanjer had laten vallen in De Haan. (mvn)

