
Nieuw boek met culinaire luister gelanceerd

Internationale doorbraak 
voor Wonen met stijl
Laatst werd met culinaire luister het nieuwste boek in de bestsellerreeks ‘Wonen met stijl’ 
gelanceerd in Restaurant Het Fornuisje te Peer, België. Patrick Retour, de geestelijke vader, 
piekfijn uitgedost in Scapa-outfit, heette iedereen van harte welkom. Gastspreker deco-
rateur Pieter Porters zette Standaard Uitgeverij en de auteur 
in de bloemetjes. “De unieke Vlaamse woonstijl verovert de 
wereld, en de boeken van  Patrick Retour dragen daar een flink 
steentje aan bij. Deze boeken verschijnen ook al geruime tijd 
in het Frans: Résidences de style. Maar het  recente ‘Tijdloos 
wegdromen 2’ is nu ook in het Engels verkrijgbaar, onder de 
titel ‘Living with Style’, en dat zal zeker die doorbraak inter-
nationaal verder in een stroomversnelling brengen”, aldus 
Porters vastbesloten. 

Pieter Porters, de Belgische totaalinrichter 
die momenteel de wereld verovert, in zijn 
nopjes over het nieuwe boek.

Ook meester schilder Peter Deckers
viert mee

Mich Verbelen, fotograaf van ‘Wonen 
met stijl’, praat bij met architect
 Jos Vanderperren en zijn eega.

Patricks echtgenote, Eva, in hartelijk gesprek 
met de mensen van Veldeman Bedding.

Broer Erik wenst Patrick Retour proficiat met zijn 
nieuwste titel in de successerie boeken waar 
wereldwijd nu al meer dan een kwart miljoen stuks 
van werden verkocht.

Onder de prominente aanwezigen mediadame en 
interieurinrichtster Ilse De Meulemeester. 
Hier in het gezelschap van haar mama en broer Luc.

In de nieuwe ‘Wonen met stijl’ zet decoratrice Suzy 
Paesmans haar beste beentje voor.

Binnenhuisinrichtster Nicky Goossens is 
ook van de partij. Dankzij sponsor ATAG 
kreeg elke genodigde die avond een boek 
cadeau.

Sfeer troef als de avond valt over het
restaurant. Ilse De Meulemeester 
feliciteert de auteur en de chef.

De auteur roemt de patron van 
Het Fornuisje. Kurt De Coster en zijn 
brigade verwenden de gasten met een 
exquise walking dinner.
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