Uitgave van boek over soldaten en burgers uit Londerzeel in Wereldoorlog I
(deelgemeenten: Londerzeel, Londerzeel Sint-Jozef, Malderen en Steenhuffel)
Informatie over het boek en bestelmogelijkheid
In november 2018 verschijnt het boek ‘Enkele soldaten en burgers uit Londerzeel in de Groote Oorlog’
geschreven en uitgegeven door Joris Saerens uit Londerzeel ter herdenking van 100 jaar Wapenstilstand WO I.
Ter nagedachtenis van de vele soldaten uit Londerzeel wordt dit boek opgesteld waarin aan de hand van de
belevenissen van een aantal van die soldaten het verhaal wordt geschetst van wat zij en hun mede-soldaten
hebben meegemaakt in de lange en hevige strijd tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Er wordt ook dieper ingegaan op wat burgers die achterbleven in hun dorp, vluchtelingen, weggevoerden,
opgeëisten en burgerlijke gevangenen uit Londerzeel hebben moeten doorstaan.
Verder zijn er bijlagen over onder meer volgende onderwerpen: ‘Vermeende wandaden door de Duitse soldaten
in de kerk van Steenhuffel bij het begin van WO I’, ‘Onduidelijkheden betreffende gesneuvelde Plaentinck uit
Malderen begraven te Southampton’, ‘Inventaris van tijdelijke begraafplaatsen van militairen te Londerzeel
tijdens WO I’, ‘Leven in Malderen en omgeving onder Duitse bezetting in 14-18’, …
In het boek zijn talrijke authentieke (militaire) documenten en honderden foto’s/afbeeldingen opgenomen
evenals een bijgewerkt fotoboek van meer dan 440 oud-strijders WO I van Londerzeel en een lijst met gegevens
uit de dossiers van weggevoerde, opgeëiste en burgerlijke gevangenen van Londerzeel.
De oprechte dank gaat uit naar de medewerking die werd verleend door de vele familieleden en vrienden/kennissen,
door de Geschied- en Heemkundige Kring Londerzeel (GHKL), door de heemkring Sint-Kristoffel van Londerzeel
alsook door de Verenigde Oud-strijders & Oud-soldaten Londerzeel en natuurlijk de vertaalploeg die geheel vrijwillig
de vertaling heeft gedaan van documenten.
De korting op dit boek wordt mogelijk gemaakt door de projectsubsidie Erfgoedontsluiting die werd toegekend
door de provincie Vlaams-Brabant.

Informatie boek:

(de gemeente Londerzeel heeft gekozen voor
madeliefje/margriet als symboolbloem WO I)

348 pagina’s in kleurendruk op luxueus papier met harde kaft,
formaat A4 (210 x 297 mm).
De eerste intekenaars kunnen het boek aankopen aan de
uitzonderlijke prijs van 30 €.
Nadien wordt de prijs van het boek 45 €.
Er wordt enkel gewerkt met voorinschrijvingen (uiterste datum
van voorinschrijving: 15 augustus 2018).
Een inkijkexemplaar van het boek zal ter beschikking liggen in de bibliotheek en ook aan de receptie van
het Administratief Centrum te Londerzeel tijdens de openingsuren van begin juni tot 15 augustus 2018.
In het Administratief Centrum zal men ook kunnen inschrijven en cash betalen.
U dient zich in te schrijven liefst via de pagina ‘Bestelling’ op website www.londerzeelwo1.wordpress.com
met uw naam en adresgegevens waarna u een mail ontvangt met daarin de betalingsgegevens.
Indien het echt niet mogelijk is om in te schrijven kunt u op alle zaterdagen van begin juni tot 15
augustus 2018 telkens tussen 9:00 - 11:45 terecht bij Joris Saerens achteraan in de bibliotheek.
Wenst u dat het boek wordt toegestuurd via postpakket (meerprijs 8 €)? Gelieve dit dan te vermelden.
Afhalen van het boek kan begin november 2018 tijdens de tentoonstelling over ‘Het leven tijdens WO I’
in GC Gerard Walschap te Londerzeel Sint-Jozef (zie GIL voor meer informatie) en nadien tijdens de
periodieke zitdagen van de GHKL achteraan in de bibliotheek te Londerzeel (zie www.ghklonderzeel.be).
Voor verdere informatie kan u terecht via mail bij joris.saerens.wo1@outlook.com of op de website
www.londerzeelwo1.wordpress.com of via googelen met zoekopdracht ‘londerzeel-wo1’ en
doorklikken op ‘Soldaten en burgers uit Londerzeel in de Groote Oorlog‘.

