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“Met al die vluchtelingen die weg willen
van de oorlog, is dit liedboek hoogst actueel,
maar wij zijn er eigenlijk al een jaar mee be-
zig”, vertelt Patrick. 
De auteur is journalist en samensteller van
interieurboeken maar heeft dankzij zijn op-
leiding als leerkracht en zijn jonge kinderen
veel voeling met de doelgroep van 8- tot 10-
jarigen. “Ook in de jeugdbeweging en bij
leerkrachten die iets willen doen rond vre-
desopvoeding kan het boekje gebruikt wor-
den.Time4peace is bedoeld om te lezen of
voor te lezen. Op de bijgevoegde cd vind je
een tiental meeslepende liedjes. Karaoke-
versies nodigen uit om mee te zingen. Er
staat zelfs een ‘dance’-versie bij met een vet-
te beat”. 

EIGENZINNIGE TEKENINGEN 

Het boek bevat heel wat informatie over
vrede en conflict, net als creatieve en actie-
ve doetips. De eigenzinnige tekeningen zijn
van Bart Vantieghem die ook voor Humo

tekent. Op zondag 18 oktober wordt Ti-
me4Peace boven de doopvont gehouden
tijdens de boekenbeurs van het Davids-
fonds in zaal Vloeikens in de Vloeikens-
straat te Hulshout. Lezers van De Streek-
krant kunnen gratis zo’n liedboek winnen
door te mailen naar info@dauby.be Dit be-
drijf heeft een hart voor kinderen schenkt
10 cd-liedboekjes. 

(mawo/foto mawo)

Nieuw boek: Time4Peace

Patrick samen met zijn kinderen. 

HULSHOUT - Naar aanleiding van de
Vredesweek presenteert Patrick Re-
tour (56) het leidboek Time4Peace,
gemaakt in samenwerking met de
Heistse muziekleraar Bart Verschu-
eren.

ANTWERPEN - De haven van Antwer-
pen staat wereldwijd bekend als één van de
belangrijkste koffiehavens. Het zal je dan
ook niet verbazen dat Nespresso deze hippe
stad gekozen heeft als thuishaven voor de
eerste Belgische editie van het Atelier Ne-

spresso. Een event dat doorgaat van 8 tot en
met 18 oktober, waar topchefs, topsomme-
liers, koffie- en milieuexperts en Nespresso
hun know-how bundelen. (evja/foto grf)

Info: www.nespresso.com/atelier

Atelier Nespresso

Deze mensen bieden je heerlijke koffie aan.
ZOGEZEGD:

“Fuck you, meneer Helmer”
Tom Lenaerts koestert nog steeds wrok tegen
zijn leraar Grieks, zo bleek tijdens de eerste afle-
vering van ‘Kalmte kan u redden'.
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Ik ?zelfstandige
ondernemer

ikstartmijnzaak

Workshops, coaching, conferenties

Neem deel om succesvol te starten!

Gratis inschrijving op

www.securex.be/startersday

Securex Starters Village

Beurs Ondernemen in Vlaanderen - 29 oktober 2015

Flanders Expo Gent

Uw eerste stappen zetten als ondernemer,

dat is niet altijd gemakkelijk.

DAY

Franchisenemer-gever? Maak gebruik van de Securex expertise

en bezoek onze stand nr E4.

DB126577H5

Booischotsestraat 1 I  BAAL Vlakbij Leuven - Aarschot - Mechelen

Tel. 016 53 52 37 I  Fax 016 53 88 74

U kan steeds doorlopend van 12.00 tot 20.00 à la carte eten.

We serveren snacks, warme en koude gerechten, pannenkoeken en desserten.

Meer info zie www.feestzaallindenhof.be

Zondag 27 september
Slaatje met gerookte zalm en

krokante toast 
Landbouwersoep 

Gebraad met vleesjus,
seizoensgroenten en kroketten

Sabayon met vers fruit

Zondag 4 oktober
Gandahamkroketjes 

Bouillon met tuinkruiden 
Kalkoen met Hagelandse druifjes

en kroketten
IJs met advocaat

Zondag 11 oktober
Rundscarpaccio met rucola en

parmezaan 
Tomatensoep met balletje 
Zalm met preiroomsaus en

kroketjes 
Panna cotta met rode vruchten

Zondag 18 oktober
Vissersbootje 

Paprikaroomsoep 
Varkenshaasje met zachte

graanmosterd, duo van groenten
en kroketten 

Vanille-ijs met warme krieken

Zondag 25 oktober
Kaaskroketten 

Witloofsoep met spekjes 
Coq au vin met krieltjes 

Warme appeltaart met ijs

ZONDAGS-MENU’S
2015

Volwassenen € 25 p.p. - Kinderen € 17 p.p.

14 november 2015

Dinner & dance 
met travestieten-

spektakel
„Les filles de

Malines”

Aperitief met amuse

Voorgerecht

Soep

Warm buffet van vis en vlees

Buffet van zoetigheden

Dranken (aangepaste wijnen,

bieren, waters, frisdranken

(geen sterke dranken)

all-in tot 4u.

€70 p.p. 
Nieuwe show 

Filles de Malines

DJ tot 4u.

Aanvang 19u.

De reservatie is bevestigd
op het moment dat het

volledige bedrag betaald is. 
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Zondag 1 november

Uitgebreid 
koud buffet

Aansluitend warm buffet
met vis & vlees

Dessertjes op het buffet
Koffie of thee 

€29.50 volwassenen 
€18 kinderen 3 tot en

met 12 jaar

Van 12u tot 15u 
17u tot 20u 

Enkel op reservatie

Gesloten 8 november 2015
31 december 

1 januari

Dranken all-in: 
Dit bestaat uit een schuimwijn of fruitsap
als aperitief, huiswijnen, waters, bieren
en frisdranken enkel tijdens het menu en
afsluiten met een koffie. €15.00 voor
volwassenen € 9.00 voor kinderen
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PUTTE - Immo Vercammen, de onafhankelijke
vastgoedmakelaar met hoofdzetel in Putte en fi-
lialen in Mechelen, Lier, Keerbergen, Heist-op-
den-Berg, Duffel en Sint-Katelijne-Waver,
mocht onlangs als één van de eersten exclusief de
“Certified Partner Award” van de meest bezoch-
te vastgoedwebsite Immoweb (www.immo-
web.be) ontvangen. Immoweb hanteert strenge
toetredingscriteria: erkend BIV-makelaar zijn,
de deontologische regels respecteren en verder
een toonbeeld van professionalisme zijn. Voor
het team van Immo Vercammen is dit een be-
langrijke ondersteuning en het beste bewijs dat
de campagnes die ze opzetten voor hun cliënteel
gewaardeerd worden. (rogo/foto rogo)
Info: www.immovercammen.be

Award voor Immo
Vercammen

Gerrit Dupont van Immoweb en Steven
Van den Eynde van Immo Vercammen 

PUTTE - Ook benieuwd naar de nieuwste
trends voor de komende herfst en winter?
Dan kan je heel wat ideeën komen opdoen
tijdens de fashion night bij Vixx-Viktor.
Naast hun eigen dames- en herencollectie
stelt ook Ria haar gamma aan lingerie en
nachtkleding voor net als Stephanie Shoes
& Bags. Daarnaast kan je er kennismaken
met de nieuwe brillencollectie van Optiek
Van der Veken uit Putte. Juwelier Clem
Vercammen zorgt voor de fijne details. Tot
slot laten zowel MINI-garage Patrick Smets
als Aksent bed collection iedereen kennis-
maken met hun nieuwste trends. Genum-
merde kaarten zijn vooraf te reserveren bij
Vixx. Afspraak dus donderdag 8 oktober
voor de Vixx-Viktor Fashion night!

(rogo/foto rogo) 
Info: Mechelbaan 493, Putte,
www.vixx.be, 015 75 28 70.

Fashion night

Wie erbij wil zijn, moet snel tickets
reserveren. 

BOUWCENTER

PASSIE VOOR JE INTERIEUR

SIERSCHOUWEN

HA ARDEN en K ACHELS

KERAMIEK en NATUURSTEENTEGELS

PARKET

ALLE MA ATWERK IN NATUURSTEEN,
COMPOSIET  en DEKTON.

U vult zelf maar in wat genieten voor u betekent.

Onze visie is namelijk luisteren naar uw behoeften en de

zaken concreet aanpakken. Voorbeelden tonen waar

nodig, plannen tekenen waar vereist,

correct geleverd of vakkundig geplaatst.

Zodat u kan genieten van het resultaat.

Misschien kunnen we een steentje bijdragen?

Geniet in stijl

Industriepark 40 (zone B5)

2235 Hulshout

www.bouwcenterdils.be

T: 015 22 23 22

ma tot vrij 8-12 en 13-19u,

za 10-12 en 13-17 u

zon- en feestdagen gesloten

https://nl-nl.facebook.com/bouwcenter.dils
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VERALU N.V. 
Koningsbaan 86 - 2580 Putte (Beerzel) - Tel. 015 23 33 74 - Fax 015 23 56 60

info@veralu.be - www.veralu.be

Open: Maandag - donderdag: 8 - 18.45 uur / Vrijdag: 8 - 18 uur / Zaterdag: 10 - 12 uur 

Meer dan 
50 jaar ervaring

Uw vertrouwen 
meer dan waard

Geen voorschot bij bestelling
Geen voorschot bij opmeting

Betaling na plaatsing

PVC en Aluminium ramen en deuren
Nieuwbouw en renovatie
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