‘T DAISELS KATTEBELLETJE
Heemku ndige kring "Dad ingisil a" vzw
Beste leden, beste Dadizelenaars, beste lezers.
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Augustus 2016

De vakantie is al weer voorbij of reeds ver gevorderd. Tijd om het
verenigingsleven weer op gang te trekken.
Zoals in het vorig Kattebelletje vermeld, bestaat onze heemkundige
kring op 28 november aanstaande 25 jaar.
In het voorjaar werd een (eerste?) bunkertocht georganiseerd met de
medewerking van verschillende verenigingen, waarvoor nogmaals onze
grote dank. Als je krachten bundelt is het resultaat des te mooier.

Lid worden van
onze
Heemkundige
Kring: een wijs
besluit !
Op 4 september houden we een jubileumfeest en wordt ons nieuw boek
 Voor 17,00 euro voorgesteld: een prachtig WO I- fotoboek voor uren kijkplezier. Wie nog
ben je een gans een exemplaar wil kopen kan dat nog. Verder in dit Kattebelletje staat
jaar lid, word je hoe u best te werk gaat.

uitgenodigd naar
onze activiteiten
en ontvang je het
jaarboek
“Dadingisila
Heemkundige
sprokkels”
helemaal gratis

De activiteiten voor het najaar staan eveneens voor iedereen open. We
hopen u dus op onze vertelavond in oktober of de jaarlijkse tentoonstelling in november te ontmoeten.
Naast onze vele attractieve activiteiten, zijn we gestart met de digitalisering van het waardevol archief de Croix, een monnikenwerk dat wel
5 jaar in beslag zal nemen.
En dan mogen we nog goed doorwerken!

Als slot wil ik in dit nummer nog eens uitdrukkelijk mijn waardering en
bewondering uiten voor de bestuursleden van Dadingisila. Het lijkt mij
 Vanaf 27,00 euro bij deze 25ste verjaardag het ideale moment om dat eens van de daken
ben je erelid en te roepen. Ieder op zijn manier draagt bij tot de goede werking van onze
kan je veel van vereniging. Ook onze nieuwe bestuursleden passen zich snel aan en
onze activiteiten vinden hun weg. Het is waarlijk een plezier om voorzitter te mogen zijn
van zo'n actieve ploeg.
gratis
 meemaken !

Ik hoop dat u als lezer beseft welke energie ieder van hen geheel vrijwillig in het bewaren en het verder ontdekken van ons verleden steekt.
Veel leesgenot.
Daisy Decoene
Voorzitter
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Zoekertjes
Kermisfoto 1966 (foto HK Dadingisila)
Deze mooie foto van de kermis in 1966 toont drie
gelukkige kinderen op de draaimolen. Wie heeft zelf
nog mooie foto's van de kermis in Dadizele (oude en
minder oude) ? Bezorg ze ons, we scannen ze in en
geven ze zo snel mogelijk terug. Een digitale foto in
hoge resolutie mag u uiteraard ook doorsturen naar
Daisy Decoene decoenedaisy@hotmail.com. Vermeld
duidelijk de eigenaar en indien mogelijk een jaartal en
de naam (namen) van de gefotografeerde personen/
kinderen. Ook een bijpassend verhaal is welkom.
Misschien gebruiken we uw beeld(en) wel eens in onze
Sprokkels.

Foto van een groep Dadizeelse fietsers (wielertoeristen?) .
Een jaartal, namen en een reden voor deze foto kennen we niet. Wie kan ons helpen?
Geef uw info door aan Daisy Decoene decoenedaisy@hotmail.com of 056/50.29.49
(coll. Daisy Decoene)
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Op 4 september 2016 vieren we ons 25-jarig jubileum in het
PC Den Ommeganck. Er zal op die dag natuurlijk uitgebreid
gelegenheid zijn om na te praten over de voorbije jaren. We
stelden voor u volgend programma samen:
11u00: verwelkoming en presentatie van het boek “100 x Dadizele in Wereldoorlog I” door voorzitter Daisy Decoene.
11u30: gratis receptie en verdeling van de boeken voor de
voorintekenaars. Het boek kan ook ter plaatse aangekocht worden (zie p. 4).
13u00: Feestmaal:

Vispannetje
Parelhoenfilet met bosbessensaus, groenten en kroketten
Dessertbord
Koffie en versnaperingen
Menu à 43,00 euro per persoon, aangepaste dranken inbegrepen
Inschrijven kan door overschrijving op BE56 8600 1180 5888 ten laatste tegen
25/8/2016
16u00 tot 17u00: Wim Claeys brengt de voorstelling “IJzer”, het
onwaarschijnlijke verhaal van zijn grootvader Fons in de loopgraven aan
de IJzer. Een beklijvend, ontroerend, hilarisch en spannend verhaal.
Tekst, muziek en spel: Wim Claeys.
Regie: Mich Walschaerts (Kommil Foo)




Op 6 oktober 2016 is er de vertelavond met Arnout Hauben.
Vlaams televisieregisseur en reporter Hauben startte zijn carrière
bij het productiehuis Woestijnvis. Hij werkte er als regisseur en
reporter voor programma’s als Het Geslacht De Pauw, Meneer
Doktoor en Man Bijt Hond. Vooral dat laatste zou hem beroemd
maken: hij bracht er verslag in uit over de voettocht die hij ondernam naar Santiago de Compostela. In 2011 richtte Hauben
met Mikhael Cops en Elke Neuville het productiehuis “De
chinezen” op. Daarmee maakte hij de programma’s Ten oorlog (waarin hij samen met Jonas Van Thielen en Mikhael Cops
langs de frontlijn van de Eerste Wereldoorlog trok) en Manneken
Pis (waarin hij toeristen die Brussel bezoeken interviewde over hun thuisland).
Op 5 en 6 november 2016 is er dan de tentoonstelling met als kers op de taart onze
splinterverse “Sprokkels”. Thema wordt de verdwenen gebouwen en panden tijdens de
25 jaar waarin onze kring al actief is. Wie hierover meer weet, foto’s of documenten bezit of een bijdrage wil leveren voor het jaarboek zal door ons met open armen ontvangen worden !

Voor inlichtingen over “Dadingisila” kan je terecht bij onze
bestuursleden:
Voorzitter:
Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele
Secretaris:
Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele

H.K.”Dadingisila” vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76
E-mail:
dadingisila@belgacom.net
Fin.rek: BE56 8600 1180 5888

B EZOEK ONS OP HET
WEB!
www.dadingisila.be

Archivarissen:
Philip Depraetere, Mgr. Cardijnlaan 11, 8890 Dadizele
Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele
Webmeester:
Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele
Bestuursleden:
Fransien Bekaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele
Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele
Veerle Demeulenaere, Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele
Paul Demyttenaere, Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede
Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele
Jean-Pierre Outtier, Ledegemstraat 13 A, 8890 Dadizele
Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele
Dirk Vandenberghe, Azalealaan 93, 8890 Dadizele
Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele
Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

100 x Dadizele in Wereldoorlog I - Leven onder de bezetting
Een WO I-fotoboek met 100 grote afbeeldingen en bijna
evenveel kleine. Een kijkboek waarin iedere keer nieuwe details zullen opvallen en hun eigen verhaal vertellen. Talrijke
verzamelaars hebben voor dit prachtboek, samengesteld en
van commentaar voorzien door Daisy Decoene, unieke foto’s
ter beschikking gesteld. Dit uitzonderlijk verzamelitem of
ideaal eindejaarsgeschenk is te koop. Schrijf 30,00 euro over
op BE56 8600 1180 5888 of kom naar de gratis receptie op
4 september in den Ommeganck. Indien het boek moet toegestuurd worden, vragen we 7,00 euro extra voor verzending en verpakking.
Tempeest en overstroomingen in België
(Schade tengevolge der hevige onweders der afgelopen dagen)… Te Dadizeele is de aangerichte schade al niet minder groot. Op het gehucht Bakkershoek werd bij den landbouwer
Jean Boeuf, de weduwe Tanghe, Adolphe Patou en bij Emiel Ghesquière gehucht Dadizele
hoekje, de glazen ramen der holbakken, waarin tabaksplanten gekweekt werden, afgeslagen
en verbrijzeld. Op het gehucht De Vijf Wegen werd het groot kruisbeeld omgeworpen en
verbrijzeld. De schuur van den winkelier Aloïs Nuyttens, op het gehucht Bakkerhoek, is
door een hevigen rukwind omgeworpen. (Bron: Het nieuws van den dag - 18.03.1914) (Met dank aan André Verfaillie).

