Lions Club Leuven Erasmus

Leuven in Vogelvlucht
Een gids om Leuven te (her)ontdekken

Het verhaal
Op een zomerse dag zetten Opa en Eva de kleine Saar af voor een verjaardagsfeestje en kuieren ze door de
stad. Op de Grote Markt vraagt Eva of Opa oud is, waarop Opa zegt: “In vergelijking met jou ben ik oud, maar in
vergelijking met het stadhuis ben ik nog héél jong”. Zo begint het fantastisch verhaal dat als een wandeling door
Leuven en omgeving is uitgewerkt in het boek 'Leuven in Vogelvlucht'.
Onderweg vertelt Opa over de zeven wonderen van Leuven, over de pelgrims naar Santiago de Compostela,
maar ook over de schietpartij tegen de betogers voor het Algemeen Stemrecht in 1902. Na de wandeling door
de binnenstad halen ze Saar op en trekken ze samen per fiets naar nog meer locaties in de wijde omgeving,
zoals de Abdij van Park, het kasteel van Arenberg of de Vaartkom.

Het boek
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. Verschillende plaatsen en gebouwen worden extra in de
verf gezet omdat ze een grote rol spelen in het gezicht en de geschiedenis van Leuven.
Het boek geeft de diverse Leuvense gebouwen met
grote nauwkeurigheid weer. De wandeling en de
fietstocht die erin beschreven staan, brengen je op
plaatsen die je misschien als Leuvenaar nog niet kent.
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.

De auteur
Eén van onze leden, historicus Edward De
Maesschalck (opa in het verhaal), tekende dit boek als
een lofdicht op zijn geliefde Leuven. De lay-out in
heerlijke tinten van zwart over oker tot omber en sepia
werd verzorgd door Joke Van Eyck.

De opbrengst
Zoals het een serviceclub past, gaat de opbrengst
volledig naar een goed doel: Palliatief Netwerk
Arrondissement Leuven (PANAL). Ze bieden
ondersteuning aan de patiënt, zijn omgeving en de
hulpverleners voor alle aspecten van palliatieve zorg.

Een unieke kans
Het boek wordt voorgesteld aan de pers in het Radiohuis in Leuven op woensdag 12 oktober om 18u en zal
vanaf dan ook beschikbaar zijn in de boekhandel voor €19,99 (softcover).
Voor partners die mee willen stappen in dit verhaal hebben we verschillende partnerformules uitgewerkt,
bijvoorbeeld:
Volumekortingen vanaf 20 stuks (softcover)
Hardcover editie vanaf 50 stuks (hardcover zal niet in de handel verkrijgbaar zijn)
Een wikkel met uw logo op de achterzijde
Een wikkel met een tekening naar keuze uit het boek/gepersonaliseerde tekening

Meer weten?
Neem contact op met één van de onderstaande personen, we helpen u graag verder:
Projectleider: Sven DEFERME
+32 485 577 519
sven.deferme@gmail.com

Auteur: Edward DE MAESSCHALCK
+32 479 024 264
edward.de.maesschalck@telenet.be

Voorzitter 2016 – 2017: Luc GALOPPIN
+32 497 399 880
luc.galoppin@telenet.be
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