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Prettige vakantie !
Jaargang 5,
nummer 8
Juni 2008

Lid worden van
onze Heemkundige Kring: een
wijs besluit !
Voor 15,00 euro
ben je een gans
jaar lid, word je
uitgenodigd
naar onze activiteiten en ontvang je het jaarboek
“Dadingisila
Heemkundige
sprokkels”
helemaal gratis
Vanaf 25,00 euro ben je erelid
en kan je veel
van onze activiteiten gratis
meemaken !

Wanneer ik dit neerschrijf beleven we zomerse dagen. Als u dit
kattebelletje leest, is het al zomer en hopelijk ook zomers weer.
Ook de bestuursleden van de heemkundige kring nemen een korte
pauze om nadien met nieuwe moed en energie aan een nieuw
werkjaar te beginnen of om één of ander archief te bezoeken.
In het najaar staat het samenwerkingsproject van TERF om het einde
van WO I te herdenken op het programma. Voor Dadizele betekent
dat een vertelavond over verplichte tewerkstelling op 9 oktober.
Meestal denken we hierbij aan WO II, maar ook tijdens de eerste
wereldbrand was dit harde werkelijkheid. Aansluitend zal in dit weekend ook een fototentoonstelling in het Torreke te zien zijn, met vaak
heel originele beelden. Laatst konden we een verzameling op de kop
tikken waarin veel foto’s over WO I staken.
Een maand later staat onze jaarlijkse tentoonstelling op de kalender.
Hou alvast het weekend van 8 en 9 november vrij om een kijkje te komen nemen. Dit jaar werken we rond de verdwenen en nog bestaande boerderijen. We gaan heel ver terug in de tijd, maar vergeten de
20ste eeuw niet. Ook in de Sprokkels zal dit thema uitvoerig behandeld worden.
Intussen werken we verder aan de bewaring en ontsluiting van ons
rijk archief en staat onze archivaris of zijn vervanger iedere zaterdagvoormiddag ter beschikking van de geïnteresseerden.
Nieuws heet van de naald: het schepencollege belooft ons dat als in
het najaar de muziekmaatschappij het gemeentehuis verlaat, de infrastructuur in het centrum van de gemeente zal worden herschikt. Wij
kunnen op beide oren slapen: we mogen op de gelijksvloer van het
oud-gemeentehuis blijven. Hopelijk na een grondige renovatie van de
binnenzijde en hopelijk ook met wat meer ruimte, want ons archief
barst uit zijn voegen en we hebben plaatsgebrek om te vergaderen,
we zitten werkelijk als haringen in een ton.
Prettig verlof en hopelijk tot op één van onze activiteiten.
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Als vzw zijn wij
strikt aan onze
statuten gebonden.
Zo verzekeren wij
ons ervan dat het
archief in Dadizele
blijft en nooit in
private handen
terecht komt !

Voor onze fototentoonstelling over WO I in oktober zoeken
we nog originele foto’s: bent u een verzamelaar of hebt u dergelijke beelden in uw bezit, laat het ons weten. We scannen
de foto’s in en bezorgen die na enkele dagen terug. Als u dat
wenst, wordt op de tentoonstelling uw naam onder de foto
vermeld.
Heeft u ideeën of suggesties ? Laat niet na deze over te maken op dadingisila@belgacom.net

Programma najaar 2008


9/10/08: Vertelavond “De verplichte tewerkstelling
in Duitsland gedurende WOI “ door Donald Buyze.
Aansluitend fototentoonstelling “De Eerste Wereldoorlog in Dadizele” met tal van originele en nooit
voorheen vertoonde foto’s.



8 - 9/11/08: tentoonstelling “Landbouw in Dadizele”
Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal het jaarboek 2008 opnieuw opgehaald kunnen worden.

Oproep 2
Voor onze jaarlijkse tentoonstelling rond de landbouw zoeken we foto’s van landbouwbedrijven, landbouwers en/of eigenaars, klein landbouwmateriaal, pachtbrieven en –boekjes, plannen (van de wederopbouw), etc. die verband houden met het
landbouwleven op onze gemeente. Ook niet-landbouwers bezitten misschien foto’s
van arbeid op het land of op de hoeve (vlasbewerking, tabaksteelt etc.). Ook filmmateriaal of verhalen kunnen we gebruiken of informatie rond landbouwgroeperingen (ABS/Boerenbond). Alles is welkom: we reproduceren meteen uw originele
foto’s en beloven het ander materiaal zorgvuldig tentoon te stellen en u na de tentoonstelling terug te bezorgen, tenzij u beslist dat we alles in ons archief mogen bewaren. Spreek hiervoor af met een bestuurslid.
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2008: een jubeljaar in Lourdes t.g.v. de 150ste verjaardag van de verschijningen.
Bijna 50 jaar geleden (1960) trok 'Het Werk van den Akker' naar dat bedevaartsoord
o.l.v. meester Joris Vandamme.
1ste rij: Martina Vanneste en Magdalena Crombez uit Ardooie, Anna Vandeweghe, Simonne Vandorpe, Joris Vandamme
2de rij: Bertha Vanhuyse, Germaine Verfaillie, Julia Vandeweghe-Declerck, Octaaf
Santy, Honoré Moerman, Marie-Louise Vermeulen-Corneillie, ???, Maurice Vermont,
Robert Sercu (autocarbedrijf Sercu)
3de rij: Simonne Pattyn, Cyriel Catteeuw, Etienne Dedeurwaerder, Elisabeth Vandercamere
4de rij: Gerard Dufour, Leonard Paret, Odiel Declerck, Didienne Messely,
Dina Messely, Bernard Louage

In het weekblad “ De Menenaar, voor Godsdienst en Vaderland”, raadpleegbaar in de bib te Menen,
vonden we in het nummer van 05-02-1881, vierde jaargang, volgende Dadizeelse
lotelingen van het 10de militiekanton dat Dadizele toen was. Bemerk de vele typische
Dadizeelse namen !
Adolf Carton
Charles Ledoux
Charles Malfait
Charles Matthys
Cyriel Vandamme
Henri Vandevelde

August Dufour
Henri Louage
Jozef Masschelein
Jules Paret
Alois Vandenbroucke
Henri Verfaillie

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
Fax: 056/50.21.76
E-mail:
dadingisila@belgacom.net
Fin.rek: 860-0118058-88
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Archivaris:
Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele
Bestuursleden:
Veerle Demeulenaere,
Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele
Paul Demyttenaere,
Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede
Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele
Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele
Mark Reynaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele
Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele
Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele
Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

In Vlaanderen kwamen tussen
1923 – 1930
25.000 Hongaarse kinderen
om op krachten te komen - zie
“Dadingisila” - Heemkundige
Sprokkels 2004 - p.95 “Hongarije…Vlaanderen…
Dadizele…in de ban van ...
Istvan.”
(X.Monteyne).
De foto in bijlage toont de
pastorij van Dadizele
(achterzijde) en twee
Hongaarse meisjes: zou
iemand nog weten wie dit
waren ?

