 WIST JE DIT AL?

 Sedert 21 mei 2022 zijn we weer verhuisd naar onze oude stek. We zijn op de

eerste verdieping van het oud-gemeentehuis op de Plaats te vinden waar we drie
lokalen voor ons archief en voor onze vergaderingen gebruiken.
Meer nieuws volgt voor onze leden en ereleden.



40 jaar geleden op 22-23-29 en 30/10/1982 werd onder impuls van pastoor Lode Saint-Martin
in de zaal van het Dadipark het Mariaspel "Zie daar je Moeder" opgevoerd. De acteurs waren
Dadizelenaars. Regisseur Marcel Callewier zou later ook de vernieuwde processies voor zijn rekening
nemen. Inkom was 150 fr. (3,75 euro) voor de volwassenen en 120 fr. (3 euro) voor de kinderen.
Alle voorstellingen waren uitverkocht.
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 Uit de krant "Le Propagateur" van 10 november 1849, p.4 - bron: www.het geheugenvanieper.be

"Den Notaris Dufort, verblyvende te Ledeghem, zal op WOENSDAG 14en November 1849, ten dry
ueren naermiddag, in de herberg het Brouwershuys, bewoond door den heer Karolus Lannoy, ter
Plaets van Dadizeele, volkomentlyk toewyzen de goederen volgende: 1en Koop - Een schoon groot
gerieflyk WOONHUYS, konnende dienen voor Herberg, Winkel en anderen Koophandel, Geytenkot en
2 aren 58 centiaren ERF, ten midden op de Plaets te Dadizeele, gebruykt door de weduwe en kinderen
van Ludovicus-Gilbertus-Josephus Dumortier."

 Uit de Franstalige krant "L'Opinion" van 6 januari 1867 - bron: www.hetgeheugenvanieper.be

Bij "Faits divers" (algemeen nieuws) staat na de vondst in Westrozebeke van 3 lijken - een vrouw en
haar 2 jonge kinderen - volgend berichtje (vrij vertaald): een diefstal van 8 konijnen werd gepleegd in
de nacht van 25 op 26 december ten nadele van Edouard Vermeulen, onderwijzer in de gemeenteschool van Dadizele. De dader vierde zeker een late Kerst?

Oproep

O

p 5 en 6 november houden wij onze jaarlijkse tentoonstelling.
Het thema is dit jaar "speelgoed". Heb je nog foto's van speelgoed
van toen je ouders, jijzelf of je kinderen klein waren?
Heb je een bepaald stuk speelgoed dat voor jou veel heeft betekend en dat je
eventueel nu nog spaart? Bezorg ons de foto's, we scannen ze in en geven die zo snel mogelijk
terug. Of bezorg ons het stuk speelgoed om tentoon te stellen.
Kan je een bijzonder verhaal optekenen, doe dat dan onverwijld. Heb je liever dat wij het
schrijven, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Doen! Vandaag nog!

MEER INFO? U KAN TERECHT OP ONZE WEBSITE, FACEBOOK OF BIJ ONZE BESTUURSLEDEN:
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 DAGUITSTAP DAVIDSFONDS DADIZELE - 1950

Programma tweede helft
10/9/2022 KOEKENWORP

Koekenworp van op het balkon van het oud-gemeentehuis voor
de kinderen van de lagere school

6/10/2022 LEZING ANNE PROVOOST

Lezing Anne Provoost over de vluchtelingenopvang van kinderen in WO I
in het oud-gemeentehuis

5 EN 6/11/2022 TENTOONSTELLING "MAG IK MEESPELEN?"
Tentoonstelling "Mag ik meespelen?" over speelgoed door
de jaren heen in het oud-gemeentehuis

Meer info volgt voor onze leden of raadpleeg onze website www.dadingisila.com

Wie kan ons helpen?

E

en lid bezorgde ons volgend digitaal beeld van "Met Vlijt en Eendracht". De foto moet eind jaren
1950/begin jaren 1960 genomen zijn. Weet jij meer over die foto? Waar en wanneer werd die
genomen? Ter welke gelegenheid? Ken je de personen op de foto? Bezorg dan een lijst aan Daisy
Decoene met de namen van de mensen die je herkent. Dank voor je hulp.

E

en idee hoe een daguitstap van een vereniging verliep in 1950?
Zondag 9 juli 1950: Davidsfonds Dadizele - daguitstap over Mons (H.Mis) naar
Givet (middagmaal), de Semois, Rochehaut, Frahan, Bouillon, Beauraing, Dinant
(citadel), Namen, Brussel (avondmaal in de KAJ centrale), Hekelgem (zandtapijt).
De uurregeling? Start om 3.45u en terug thuis rond middernacht.
Jawel, een daguitstap van 20 uur!
Opmerkingen: Stipte aanwezigheid bij elke afreis; knapzak meebrengen;
Frans geld meebrengen voor het middagmaal (ook te bekomen op de bus bij
André Verhelst) Een enige gelegenheid om te genieten van de Ardennen!
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