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Vorig jaar verscheen bij Uitge
verij Averbode van zijn hand het
cdliedboek ‘Time2stop’. ‘Een
opgemerkt statement tegen pes
ten en cyberstalken’, zegt Pa
trick. ‘Wegens algemeen succes
kon de opvolger niet uitblijven.
En nu is er dus het gloednieuwe
cdliedboek ‘Time4peace’ waar
mee ik samen met Uitgeverij
Averbode opkom voor vrede en
vriendschap.’
In ‘Time4peace’ maak je kennis
met zes jongeren uit alle wind
streken. ‘Het zestal moet de har
de realiteit onder ogen zien,
want oorlogen, gewapende con
flicten en moordaanslagen teis
teren onze planeet’, vervolgt Pa
trick. ‘Time4Peace’ is bedoeld

om te lezen of voor te lezen. Op
de bijgevoegde cd vind je een
tiental meeslepende liedjes. Ka
raokeversies nodigen uit om
mee te zingen. Het boek bevat
heel wat informatie over vrede
en conflict, net als creatieve en
actieve doetips. Voor gebruik in
de klaspraktijk werden heel wat
muzische werkvormen geïnte
greerd. ‘Maar Time4peace is ook
bruikbaar in verenigings of ge
zinsverband. Voor mij is het ma
ken van deze cdliedboeken niet
enkel een uitlaatklep maar ik
vind het ook fijn om op die ma
nier mijn sociaal engagement te
delen met kinderen en jongvol
wassen van 12 tot 99 jaar”, knip
oogt Patrick Retour.

Win een boek
Voor de liedjes op de cd's werkt
Patrick Retour samen met pia
nistcomponist Bart Verschue
ren en er zingen ook kinderen
mee. De tekeningen zijn van
Bart Vantieghem. Wij van Rond
om mogen 10 exemplaren weg

schenken als cadeau onder uw
kerstboom. Je maakt kans om te
winnen door te mailen naar: in
fo@dauby.be

Retour & Averbode komen op voor vrede
MEDIAMEDIARONDOM

www.averbode.be/time2stop
www.averbode.be/time4peace

HULSHOUT Patrick Retour brengt
‘Time4peace’ uit, een cdliedboek dat
recent is verschenen bij uitgeverij Averbo
de. Philip De Bie

Onlangs werd de raadzaal vrij
gemaakt voor de opstart van de
kindergemeenteraad voor het
schooljaar 20152016. Een uit
daging die 12 kinderen uit de
Hulshoutse scholen willen aan
gaan. ‘Na een spannende stem
ronde werd Lars Raeymaekers
verkozen tot kinderburgemees
ter en Lien Verboven, Kobe Ver
duyckt en Julie Thevissen tot
kinderschepenen’, vertelt sche
pen van Jeugd, Elien Bergmans.
' Lotte De Haes, Carmen Van
Hove, Karsten Mattheus, Rani
Geers, Hélene Decapmaker, Pie
ter Van den Bosch, Femke Goris
en Chayenne Verbist vervolledi
gen het lijstje als kindergemeen
teraadslid.’ De thema's dit jaar
zijn speelzones, activiteitenaan
bod en sport. De raad komt dit
schooljaar nog samen op 14 ja
nuari, 18 maart en 27 mei.

Kindergemeenteraad van start
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Net zoals de volwassenen, worden ook kinderen op democratische wijze vertegenwoor
digd in Hulshout door de kindergemeenteraad. Philip De Bie

8


