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Uitgeverij Stratier & 
BESTinGraphics stellen voor: 

Maak van jouw gemeente 
de warmste plek 



Het wordt een zomer zoals we er nog nooit 
één hebben meegemaakt. Verre reizen zitten 
er waarschijnlijk niet meer in. Reden te meer 
om terug volop op ontdekking te gaan in onze 
eigen buurt! Soms kunnen we daarbij nog wat 
inspiratie gebruiken…

Verras daarom elke jonge inwoner van jouw 
gemeente met dit toegankelijke blijf-in-je-
buurt-boekje, een doe-boekje boordevol ideeën 
om volop te genieten, te spelen en te bewegen in 
de eigen gemeente. 

Een origineel doe-boekje 
voor jouw gemeente? 
Doen! Op die manier tover je juli en augustus om 

tot twee maanden vol speels amusement, 
creatief plezier en (nog) meer verbinding 
tussen alle inwoners van jouw gemeente. 
Tegelijk zorg je zo mee voor de fysieke en 
mentale gezondheid van al jouw inwoners. 
Letterlijk een hartverwarmend gebaar… 

Wil je dus deze zomer jouw gemeente 
nog warmer en mooier maken? 
Dit blijf-in-je-buurt-boekje is een 
uitgelezen kans op een presenteerblaadje, 
voor elk Vlaams gemeentebestuur.



Voor wie is het boekje bedoeld? 
De activiteiten zijn gericht op kinderen 
tussen 6 en 12 jaar. Natuurlijk mogen ook  
broers of zussen en zelfs ouders meedoen 
(als ze het héél lief vragen). 

We vinden het heel belangrijk dat de activiteiten 
en opdrachten toegankelijk en haalbaar zijn voor 
een zo breed mogelijke groep kinderen.



·  gemakkelijk hanteerbaar formaat voor 
kinderhandjes (160 x 210 mm) 

·  dankzij de afwerking (geniet) valt het boekje 
 handig open en kun je er extra goed in schrijven

·  elke dag een knotsgekke tip of coole activiteit 
 en volop inspiratie om de zomer door te komen

·  haalbare en toegankelijke activiteiten 
 voor een zo breed mogelijke doelgroep

·  extra aandacht voor het (her)ontdekken 
 van je eigen gemeente 

·  speelse, originele lay-out

Het boekje

Deze cover is gepersonaliseerd voor de gemeente  Puurs (gratis vanaf 1.000 ex.)
Op de backcover (hiernaast) kan de gemeente naast hun logo ook naar believe de nodige gegevens vermelden.



Voorbeeldspread



Een greep uit de activiteiten: 

Stratenplanstappen
Neem het stratenplan van je gemeente, teken er een leuke vorm op -een 
diamant, hartje of de eerste letter van je naam- en ontdek onbekende straten. 

Dorppost & stadsschrijfsels
Tijd voor een briefschrijfactie! Neem het stratenplan van je gemeente, 
kies er enkele straten uit en stuur vervolgens een brief naar alle mensen 
die op hetzelfde huisnummer wonen als jij. Is jouw adres bijvoorbeeld 
Patattenstraat 33? Schrijf dan een lief briefje naar de mensen die wonen 
in de Selderstraat 33, Erwtenstraat 33 en Ajuinmarkt 33. Wie weet krijg je 
wel een antwoordje terug… 

Olympische buurtspelen 
Bij de ene buur kun je knikkeren voor de deur, bij de volgende volg je  
een step- of fietsparcours, bij nog een andere doe je  de limbo… 
In welke straat of in welk gezin wonen de meeste kampioenen? 

Buurtadvisor / Ontdek-Je-Plekje
Hoe veel sterren geef jij dat speelpleintje om de hoek? Welke geheime 
buurtparel deel jij graag met de inwoners van je gemeente? Tijd om  
met z’n allen de tofste, zotste en meest onontdekte plekjes van je dorp  
of stad te raten! 
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Cover A
Een algemene cover voor 

een kleine oplage? 
Slim en voordelig!

(vanaf 200 ex.)

Cover B
U krijgt GRATIS een 

gepersonaliseerde cover 
vanaf 1.000 ex. Op deze omslag 

komt de naam van uw gemeente 
voorraan op het boekje en achteraan 

kan u uw contactgegevens 
en logo vermelden.

Cover C
Tailormade cover

Een cover, speciaal op maat 
gemaakt van jouw gemeente? 

Neem contact met ons op voor 
de voorwaarden.

Aankoopprijs per stuk
3,25 euro (incl. btw)

GRATIS levering
Aankoopprijs per stuk

3,00 euro (incl. btw)
GRATIS levering

 

COVER
OP

MAAT

Ben je er ook van overtuigd dat de kinderen van jouw gemeente zo’n doeboekje verdienen? 
Dit zijn de formules waaruit je kunt kiezen: Hoeveel kost het? 



    

BESTinGraphics is een familiaal bedrijf 
met passie voor drukwerk, uitgegroeid tot 
een betrouwbare, toonaangevende partner 
voor een breed gamma aan drukwerk. Onze 
ervaring, passie en kwaliteit zorgden ervoor 
dat BESTinGraphics een begrip is geworden, 
met de nadruk op partnership in een 
langetermijnsamenwerking.

Dieter Coppens en Tom Suykens zijn de 
bezielers van Uitgeverij Stratier én van dit 
project. ‘Als vaders en grafisch vormgevers 
vinden we het erg belangrijk dat we onze 
kinderen bewust zien opgroeien. Dat gevoel 
nemen we graag mee in ons werk. Met onze 
collectie willen we inspireren en vooral 
verbindend werken.’

bestingraphics.be stratier.be

Wie maakt het boekje?
Voor dit concept slaan Uitgeverij Stratier en BESTinGraphics de handen (weliswaar goed 
ontsmet) in elkaar. Net als bij eerdere samenwerkingen is ook nu Uitgeverij Stratier de 
creatieve motor terwijl BESTinGraphics zorgt voor advies, sales, logistiek en kwalitatief
drukwerk. Voor dit project bundelen we onze krachten om kinderen in heel Vlaanderen 
een leuke en onvergetelijke coronazomer te bezorgen.  



Vandaag 13.05.20 27.05.20

Vandaag Toon je interesse! Deadline bestelling Levering van jullie bestelling!

Week 26

Timing

Toon je interesse!

Bestel nu!
Heb je interesse maar moet je nog je budget 
bespreken met je college?  Laat ons dan al 
zeker “vrijblijvend” voor 13 mei je gewenste 
aantallen weten en welke formule je kiest.

Op die manier houden we alvast rekening 
met je eventuele aantallen.

didier.beyens@bestingraphics.be

Meteen bestellen?  
Stuur ons een mailtje met je aantallen 
en welke formule je kiest!

didier.beyens@bestingraphics.be


