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Niet te geloven: vandaag wens ik jullie een gelukkig en gezond 2018 !  
Het is alsof het pas gisteren de millenniumwissel was.  
Wie in 2000 geboren werd, is dit jaar al "volwassen".  
Ik hoop dat 2018 een jaar van verbondenheid, vriendschap, inzet, liefde 
en gezondheid wordt voor jullie allemaal.  
 

Wij van onze kant proberen er een superinteressant jaar van te maken. 
Neem vlug een kijkje in ons programma en hou de data alvast vrij.  
 

Er past hier ook een woord van dank.  
Wij hadden dankzij het legaat van een trouw lid, dat ons ontvallen is de 
mogelijkheid om een superscanner aan te kopen om ons waardevol  
archief de Croix in te scannen. Op die manier willen wij deze documenten 
ontsluiten, maar ook beter bewaren. De digitale kopieën zorgen ervoor 
dat wij de echte documenten niet meer zo vaak moeten bovenhalen.  
4 à 500 jaar geschiedenis doet iets met papier, dat kan ik u verzekeren. 
Het is onze taak, nee, onze plicht om ervoor te zorgen dat volgende  
generaties van dit interessant archief kunnen genieten.  
 

Een probleem stelde zich echter al vlug met de aangeschafte scanner:  
de documenten werden niet altijd optimaal ingescand en de behandeling 
bracht soms problemen en risico's met zich mee voor het archief, maar 
ook voor de archivaris die steeds een glazen plaat hanteerde bij ieder  
document. Uit veiligheidsoverwegingen gebruikte hij daarbij handschoe-
nen. 
Een upgrade van het toestel, laat ons nu toe om sneller en veiliger in te 
scannen. De meerkost voor de bijkomende uitbreiding was alweer  
financieel zwaar te dragen voor onze vereniging. We klopten aan bij Cera 
om een tegemoetkoming te krijgen. Niet zonder succes, ze waren bereid 
om ons mooi project te sponsoren, waarvoor onze oprechte dank.   
 

Onze archivaris is nog enkele jaren zoet met dit project ! Wij wensen hem 
veel geduld toe. 
 
       Daisy Decoene 
 

Met dank aan 



Reactie op de koekenworp  
van 9 september. 
 

Het doet me plezier dat de koekenworp er 
weer is. Ooit werd de koek, Ridderjans-
koek, voorgesteld door de middenstand 
van Dadizele onder impuls van Roger  
Defieuw en de Chiro. 
Het was een eerder platte ronde koek met 
een gat in.“Janskoeke” is misschien een 
beter roepnaam. 
 

J. D. 
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Via ons lid Herman Vanhoutte kregen wij na onze tentoonstelling over "Kampioenen" in 
november 2017 deze mooie foto van de voorloper van VK Dadizele, Dadizele Sport.  
U ziet hier de ploeg A die in het seizoen 1953-1954 kampioen werd.  
Bovenste rij, v.l.n.r.: André Rosez, Wilfried Delporte, Urbain Vandaele (was afkomstig 
van Menen), Rafaël Degraeve, Alfons Caytan, Freddy Claerbout (doelman). 
Onderste rij v.l.n.r.:  Frans Mouton (vlaggenman/lijnrechter), Willy Vanhoutte (positie: 
rechts voor), Daniël Louage, Carlos Pype (record doelpuntenmaker), Pierre Haesen, 
Omer Vercruysse.  
Willy Vanhoutte, vader van Herman, is de enige overlevende. 
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Activiteitenkalender 2018. 
 

  

*22/4: Erfgoeddag rond het thema “Kiezen”. Wij kiezen voor het bewaren en ontsluiten 
van ons uniek archief de Croix. Onze archivaris zal uitleg geven over de wijze waarop wij dit 
archief digitaliseren, openbaar maken en vrijwaren voor de toekomst ! 
Om 10, 11, 14.30 en 15.30 uur zijn er demonstraties. Gezien de beperkte ruimte in ons  
lokaal wordt er met voorintekening gewerkt. 
 

*Pinkstermaandag 21/5 om 14 uur: geleid stadsbezoek Diksmuide. 
 

*8/9: gezien het succes bij de eerste editie wordt de “Koekenworp” herhaald. De formule 
wordt wat aangepast zodat alle aanwezige kinderen met een attentie naar huis gaan. 
 

*4/10: vertelavond: er wordt volop uitgekeken naar een professioneel spreker. We houden 
u op de hoogte. 
 

*14/10: de heemkundige kringen “Wibilinga” (Wevelgem) “De Meiboom” (Gullegem) en 
“Dadingisila” werken samen aan een activiteit rond WO I. Deze zal om 15 uur van start 
gaan in het pc “Den Ommeganck”. In de basiliek wordt ook een tentoonstelling opgezet 
over de bevrijding en de rol hierbij van de New-Foundlandse troepen. Uitzonderlijk gaat de 
novembertentoonstelling niet door en zullen onze leden hun gratis, lijvige jaarboek op 
vooraf medegedeelde dagen op de tentoonstelling in de Basiliek kunnen ophalen. 
 

*11/11: verbroederingsconcert met Herne: nadat de Ridder Jans Zonen op 11/11/2015 
een prachtig verbroederingsconcert brachten in de Sint-Petrus en Pauluskerk van Herne, 
toevluchtsoord van veel Dadizelenaren tijdens WO I, wordt dit in een aangepaste versie 
herhaald in de Basiliek van Dadizele. Het wordt het hoogtepunt van de WO I-herdenkingen 
in onze gemeente. Hou de datum zeker vrij ! 

 
 

Mengelmaren van 16 maart 1907 
 
 

Dadizeele 
Zondag avond, rond 6 ure, kwam een persoon der gemeente alhier aan de "Hoogte" ge-
wandeld met zijne verloofde, toen hij eensklaps vier kerels ontmoette, waarvan er een 
riep: "Zie, dat is eene, die nog op onze teenen getrappeld heeft!" waarop zij aanstonds 
aan het vechten vielen. 
In het gewoel werd de aangerande persoon totaal zijne rechteroor afgebeten. De vier aan-
vallers namen toen de vlucht. De gekwetste, die gansch bebloed was, werd in eene naburi-
ge herberg verzorgd.  
Voorbijgangers hebben maandagmorgen ... de afgebeten oor opgeraapt. De aanranders 
zijn gekend en reeds onderhoord door de gendarmerie van Meenen. 
 
Uit www.geheugen van Ieper.be 



 

Telefoon: 056/50.21.76 
E-mail: 

dadingisila@belgacom.net 
 

Fin.rek: BE56 8600 1180 5888  

 
 
 
 

H.K.”Dadingisila” vzw 
Mandellaan 59 

8890 DADIZELE 

B EZ OE K  O N S  O P  HE T  
WE B !  

www. d ad in g is i l a . b e  

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

Secretaris/penningmeester:  
Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele 
 

Archivarissen:  
Philip Depraetere, Mgr. Cardijnlaan 11, 8890 Dadizele 
Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele 
 

Webmeester: 
Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele  
 

Bestuursleden: 
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Vlaanderen en de Vlamingen.  
 

Door de eeuwen heen was er nogal wat discussie over de oorsprong van de benaming “Vlaanderen” en 
“Vlaming”. In het werk “Geschiedenis van Vlaenderen onder zyne Graven” (1865) van Baron Kervyn de 
Lettenhove lezen we: “(Zij lieten zich) Vlamingen (noemen), dat wil zeggen ballingen … en zy gaven den 
grond die zy tot verblyf gekozen hadden Vlaenderland”. Hij verwijst hierbij naar het Saksisch Flian, wat 
vluchten of vlieden betekent. De verklaring van Jan Dhondt en Maurits Gysseling (1948) gaat als volgt: in 
het Oud Germaans bestond een woord flaumaz, dat in de dochtertalen is betuigd als Oudnoors flaumr 
‘stroom, stroming’ (Noors flaum ‘overstroming’), Oudhoogduits floum ‘overstroming’ (Duits Flaum 
‘slijk’) en streektalig Engels fleam ‘waterloop van een molen; afwateringssloot’. Zij wijzen Vlaanderen 
dan ook aan als een “overstroomd gebied”. 
 

Via ons erelid Achiel Vlaeminck kregen wij een andere betekenis van het woord toegestuurd: 
De Bo noteerde in 1870 de term vlamink als een 'soort zachte warme wollen stoffe; die 't fr. molleton 
heet'. En hij geeft een paar voorbeelden (zonder plaatsaanduiding): 'Een fabriek van vlaming. Dikke  
vlaming'. Cadzand en Sluis kennen nog 'n flemmienkse keu(r)s: een baaien (onder)rok, en in verscheide-
ne plaatsen Zeeuws-Vlaanderen (en in Zeeland) is Flemmienk als bn. bekend met betekenis 'van flanel 
vervaardigd, flanellen; van wollen stof (baai) voor onderrokken (keursen) van verschillend patroon:  
donkerblauw, wit en zwart gestreept, zwart of donkerblauw gestreept'. (Ghijsen, Wdb. Zeeuwse Dialec-
ten 236-237).Op de Exposition Generale gehouden te Brussel in 1830 (nog voor de Revolutie) waren 
stukken vlaminck tentoongesteld door twee fabrikanten uit Eeklo: J.B. Neelemans exposeerde er 'une 
pièce d'étoffe de laine et coton dite Vlaminck' en Bernard Goethals twee 'coupons d'étoffe dite Vla-
minck'. (Vandermaelen, Diet. Flandre Orientale 209; Brussel 1834). De'Wegwyzer' van Gent voor 1830 
geeft p. 166 een lijst van 'Fabrieken van Frisaerden, Coatings, Baey, Vlamink en Sargien'. 
 

Vlaanderen en textiel: waar hebben we dat nog gehoord ? 


