
Technische fiche 
& bestelinformatie

Het boek is een luxueuze uitgave, voorzien van 
harde kaft en stofwikkel. Het meet 215 x 280 mm, 
telt 208 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd. 
Kostprijs bedraagt 34 €, maar 

wie voor  31 december 2008  intekent, 
betaalt slechts 30 €. 

Wie het boek thuis wil ontvangen, gelieve 5 € port 
toe te voegen.
“De Faluintjes 1914-1918” verschijnt op 16 januari 
2009, en zal tijdens de volgende Sint-Antonius 
Kermis in Herdersem (16 tot 19 januari 2009) te 
verkrijgen zijn. Dat weekend is er ook een tentoon-
stelling met hetzelfde thema. De voorintekenaars 
kunnen het daar afhalen. Nadien kan het boek ook 
bij de auteur of bij de uitgever na afspraak afge-
haald worden.
Achteraan het boek verschijnt een lijst met de 

namen van de voorintekenaars die voor 
1 december 2008 inschrijven.
Bestellen gebeurt door storting 
van het bedrag (+ ev. 5 € port) 

op rekeningnummer 063-4145898-56 van 
Flying Pencil 

Erembodegem-Dorp 80 
9320 Erembodegem

met vermelding : “Faluintjes”
voor alle andere inlichtingen : 

flyingpencil@telenet.be
www.flyingpencil.be

053/41 07 03 of 0497/62 75 93.
Een ideaal eindejaarsgeschenk - 

contacteer ons voor een fraaie reserveringsbon 
die onder de kerstboom gelegd wordt !

	 	

Een greep uit 
de inhoud 

• De vooravond van de Eerste Wereldoorlog. 
De veteranen uit de vier gemeenten vertellen : “Bij 
mijn vertrek thuis zei ik “Tot zaterdag dan”. Die zaterdag 
heeft vier jaar geduurd.” 
• De Duitse inval in België, 1914
Uit een brief van Jan Van Mol uit Moorsel, enkele 
dagen voor zijn dood bij Antwerpen :  “Het is wreedig 
op een slagveld”
• De inname van de Faluintjes en Aalst in de 
zomer van 1914, met unieke getuigenissen over de 
artilleriebeschietingen en gijzelingen : “Als briesende 
leeuwen sprongen enige naar de kerk” (Liber Memorialis, 
Baardegem)
• De Strijd aan de  IJzer, beleefd door de jonge-
mannen uit onze streek : “Zodanige massacre dat het 
steeds in mij als  een gruwel zal blijven.”  
• De Faluintjes bezet en de Duitse repressie : “Wei-
den en hooiland mogen niet omgeploegd en met veldvruchten 
bebouwd worden.” (Richtlijn Nr 214, Kommandatur 
Aalst, 1918) 
• Onze krijgsgevangenen in Duitsland en geïn-
terneerden in Nederland : “Soep van koeiendarmen of 
van verdorven vis” 
• De  opgeëisten die in Frankrijk en Duitsland 
slavenarbeid verrichtten. Heel wat keerden nooit 
terug : “Ons vlees hebben ze, onze beenderen nog niet.” 
(uit een brief van Frans De Wit naar zijn thuis in 
Meldert, 1917) 
• Na de Wapenstilstand : “Einde van de lange nacht-
merrie.” (Alfred Demedts, Meldert) 
• Bijlagen : Zorg voor de doden, de monumenten en 
ereperken, de oud-strijders van 1914-1918... 
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