Beursnieuws
Designjournaliste An Bogaerts verzamelt geregeld het laatste nieuws uit het land
van design en architectuur. Deze week komt dat nieuws uit Kortrijk, waar de
25ste editie van de Biennale Interieur plaatsvindt.
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