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Leuven in vogelvlucht
• De mooiste plekjes van Leuven in 100 bladzijden
• Minutieus getekend met sobere en stijlvolle
kleurencombinatie
• Historisch correcte informatie over de getoonde
plekken, beelden en gebouwen
• Geschikt voor jong en oud, inwoners van Leuven en
toeristen
• Kan gebruikt worden als toeristische gids
Kinderen lezen het boek als een stripverhaal, terwijl volwassenen
via tal van tussenteksten heel wat leren over de geschiedenis en
de historische gebouwen van de stad

Leuven in vogelvlucht
•
•
•
•

Getekend door Edward De Maesschalck
Lay-out door Joke Van Eyck
Uitgegeven door Lions Leuven Erasmus
Voorstelling van boek: 12 oktober 2016

Dankzij de handige kaart, achteraan in het boek, kan je alle
ontdekkingen van opa en Eva zelf ontdekken.
Het parcours is volledig genummerd volgens de bladzijden van
het boek.

Leuven in vogelvlucht: locaties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huis van architect Louis Van Arenbergh (Blijde Inkomststraat 24)
College de valk (Tiensestraat 41 b)
Stadhuis met aandacht voor beelden van Erasmus, Vesalius en Mercator
St-Pieterskerk met aandacht voor graf Hendrik I en koorgestoelte
Beeld van Fonske (Pieter de Somerplein)
Oude Post, nu Kruidvat en café Leuven Centraal (Margarethaplein)
Beeldje van Erasmus (Mechelsestraat)
Huis Den Cruywaeghen (Mechelsestraat 37)
Onder den Toren (Half Maartstraat 2)
Klein Begijnhof en St-Geertrui (Toren zonder nagels)
Dijleterassen (Lei)
Beeld Fiere Margriet en Huis In den Jongen Jacob (Lei 19)
Romaanse poort (Brusselsestraat 63)
St-Jacobskapel (hoek Pelgrimsstraat-Brusselsestraat)
Steen Compostella 2370 km (Kruisstraat)
St-Jacobskerk (Klok buiten de toren) en zeven wonderen van Leuven.
Poortgebouw Kruidtuin en Anatomisch Theater (Kapucijnenvoer-Minderbroedersstraat)
Hollands college (Pater Damiaanplein)
Iers college en gedenkplaat “Slachtoﬀers Algemeen Stemrecht 1902” (Janseniusstraat)
Jansenius- en Lipsiustoren weerszijden van de Dijle
Beeld Dijle-eend (kruising Redingenstraat en Redingenhof)
Kerk van de Zwarte Zusters in Schapenstraat
Groot Begijnhof met Huis van Chièvres
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Amerikaans college en Vigliuscollege (Naamsestraat-Karemelietenberg)
Huis van ’t Sestich en Hogenheuvelcollege (Naamsestraat)
Atrechtcollege met aandacht voor Japanse honingboom of de Boom van Groot Verdriet (Naamsestraat 63)
Premonstreitcollege (Naamsestraat 61)
St-Michielskerk (Naamsestraat)
Universiteitshallen (Naamsestraat 22)
Oude Markt met aandacht voor De Kotmadam en de Regavleugel
Pauscollege (Hogeschoolplein 3) en Maria-Theresiacollege (Sint-Michielsstraat 6)
St-Donatustoren (Stadspark)
Universiteitsbibliotheek (Monseigneur Ladeuzeplein)
Erasmushuis (Blijde Inkomststraat 21)
Museum M (Leopold Vanderkelenstraat 28)
Provinciehuis (Provincieplein 1) met het beeld “De ontvoering van Europa”
Abdij van ’t Park met Leeuwenpoort (Geldenaaksebaan), Spreekhuis, kerk en kerkhof
Kasteel van Arenberg met Imec-toren
St-Lambertuskapel (Kasteelpark Arenberg 29)
UZ Gasthuisberg (vanaf Rennesingel)
Mechelsestraat (helling richting Keizersberg)
Park Keizersberg met zicht op Leuven
Balk van Beel en St-Maartensdal
Vaartkom en Stella Artois
Acertagebouw (Diestesepoort 1)
Station en oorlogsmonument (Martelarenplein)
Bondgenotenlaan met aandacht voor Justus Lipsiusbeeld
Ballon van de vriendschap (Herbert Hooverplein)

Opbrengst volledig naar goede doel
• Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven (PANAL)
• Palliatieve zorg in de thuis- en thuisvervangende situatie
mogelijk maken.
• Informeren, adviseren, ondersteunen en stimuleren van
alle eerstelijnshulpverleners
• Coördinatie van de palliatieve thuiszorg, waar nodig
• Ondersteuning van patiënt en zijn omgeving.
• Aandacht voor het rouwen van de patiënt, de
naastbestaanden en de hulpverleners.
PANAL biedt ondersteuning aan de patiënt, zijn omgeving en de
hulpverleners voor alle aspecten van palliatieve zorg.

Welke hulp zoeken we?
•
•
•
•
•
•
•

Promotie van boek (aﬃches)
Verkoop van boek in winkel
Aankoop van boek (verschillende partnerformules)
Het initiatief steunen door een financiële injectie
Lanceringsactie?
Kerstactie?
Andere?

Partnerformules
Uitvoering

Aantal

Prijs

Voordelen

Brons

Pocketversie

12

€192

•

-20% op winkelprijs

Zilver

Pocketversie

48

€720

•

-25% op winkelprijs

Goud

Luxe-editie

50

€1275

•

-15% op ‘winkelwaarde’

Diamant

Luxe-editie

100

€2250

•
•
•

-25% op ‘winkelwaarde’
Wikkel met logo op achterzijde
Tekening naar keuze uit het boek op wikkel

Platina

Luxe-editie

200

€4200

•
•
•

-30% op ‘winkelwaarde’
Wikkel met logo op achterzijde
Tekening naar keuze uit het boek/
gepersonaliseerde tekening
Exclusiviteit in uw branche

•

• Pocketversie:	
  gedrukt	
  op	
  A5-‐formaat	
  met	
  een	
  zachte	
  ka>	
  (winkelprijs	
  €19,99)	
  
• Luxe-‐ediHe:	
  gedrukt	
  op	
  A5-‐formaat	
  met	
  een	
  harde	
  ka>	
  

Projectvoorstel 1
• Bladwijzertjes verdelen bij de inschrijvingen van KU
Leuven en UCLL
• Toestemming nodig van de betreﬀende instanties
• Layout en drukwerk in grote oplage
• Eenvoudige logistiek
• Rechtstreeks bereik van een doelgroep: studenten
en hun ouders
Onze vraag:
Financiering / Subsidie van drukwerk en logistiek

Projectvoorstel 2
• Video ter promotie van het boek, en vooral ter promotie van
het wandelparcours
• Auteur Edward De Maesschalck wordt geïnterviewd samen
met zijn kleinkinderen Eva en Saar
• Ondertussen worden enkele trekpleisters van Leuven in
beeld gebracht
• Deze video kan in twee versies gemonteerd worden:
– Ter promotie van het boek en de wandeling
– Educatief: naar scholen en verenigingen toe

Onze vraag:
Financiering / Subsidie van regie, reporter, regisseur,
draaidag en montage

Projectvoorstel 3
• Summiere webpagina met verkoopmodule voor het
boek in drie versies:
– Winkelversie
– Hardcover versie
– Speciale editie (gesigneerd)

• Logistieke afwikkeling van de webverkoop doen we
met verschillende leden van de club

Onze vraag:
• Financiering / Subsidie van mini-webshop en webdesign
• Gunstige tarieven voor verzending bij een logistieke partner

Projectvoorstel 4
• Mediaruil met magazine of krant
• Niet enkel publiciteitsruimte, maar ook actief mee
campagne voeren om dit voordeel aan hun lezers
te bieden

Onze vraag:
Mediapartner die over meerdere weken en Kerstperiode een
mediacampagne voert ter promotie van het boek en de
wandeling

Lionsclub Leuven Erasmus helpt sociale werken die basisnoden in de maatschappij aanpakken: VZW De Wissel
(bijzondere jeugdzorg), VZW Monte Rosa (bijzondere jeugdzorg), IMSO (MS patiëntenvereniging), Ten Desselaer (Auti
werking), Oostrem (dagverblijf voor volwassenen met een beperking),...
Als één van de drie Leuvense clubs is Leuven Erasmus de meest cultureel geëngageerde. Tot driemaal toe
organiseerde ze de grootste beeldententoonstelling van België in openlucht 'Kunst op de Ijzerenberg’, een initiatief dat
nu door vzw Ijzerenberg wordt verdergezet.
Dit najaar brengt de club een uniek volledig met de hand getekend boek uit met als titel ‘Leuven in Vogelvlucht’,
waarvan de opbrengst integraal naar sociale werken zal gaan. Andere fundraisingactiviteiten op de agenda van Leuven
Erasmus zijn onder andere 3D (Dress, Dinner & Dance), Erasmus ontmoet jong talent, SWIMSO zwemmarathon,
Paaseitjesverkoop en Levensloop.
Als lid van een Lions Club kan je op humanitair vlak een verschil maken waartoe je als individu niet in staat bent. Lions
Clubs International is de grootste NGO ter wereld en viert in 2017 haar 100-jarig bestaan.

CONTACT

DIGITAAL

Projectleider:

www.lionsleuvenerasmus.be

DEFERME Sven
+32 485 577 519
sven.deferme@gmail.com
Auteur:
DE MAESSCHALCK Edward
+32 479 024 264
edward.de.maesschalck@telenet.be
Voorzitter 2016 – 2017:
GALOPPIN Luc
+32 497 399 880
luc.galoppin@telenet.be

www.facebook.com/lionsleuvenerasmus
www.leuveninvogelvlucht.be

