
‘T DAISELS KATTEBELLETJE 

Heemkundige kr ing "Dadingis i la"  vzw  

 

Beste Dadizelenaars en leden van heinde en verre ... 

Lid worden van 
onze  

Heemkundige 
Kring: een wijs 

besluit ! 
 Voor 17,00 euro 

ben je een gans 
jaar lid, word je 

uitgenodigd naar 
onze activiteiten 
en ontvang je het 

jaarboek 
“Dadingisila 

Heemkundige  
sprokkels”  

helemaal gratis  

 Vanaf 27,00 euro 
ben je erelid en 
kan je veel van 

onze  activiteiten 
gratis  

 meemaken ! 

December 2015 

Jaargang 12, 
nummer 23 

In naam van de voltallige bestuursploeg wens ik jullie een gelukkig, ge-
zellig, warm, gezond en succesvol jaar toe.  
 

Wij hebben in 2016 veel te vieren. Op 29 november 2016 bestaat onze 
heemkundige kring 25 jaar. Een kwarteeuw besteden onze 15 bestuurs-
leden een groot deel van hun vrije tijd aan opzoekingen, klassering, in-
ventarisering, digitalisering van werkelijk alles wat met het verleden 
van ons dorp te maken heeft. We schuwen daarbij de contacten in het 
buitenland niet, integendeel. Maar ook in eigen land scherpen we de 
banden aan met gemeenten die iets met ons eigen verleden te maken 
hebben. Onlangs nog konden we samen met de Ridder Jans Zonen naar 
Herne reizen voor een concert en hernieuwde banden met de bewo-
ners van het dorp dat in WO I een groot deel Dadizeelse vluchtelingen 
heeft opgenomen.  
 

Ons jaarprogramma staat uiteraard in het teken van ons jubileum. Ver-
der vinden jullie het jaarprogramma. Hou alvast alle data vrij. Toch wil 
ik hier en nu al de 4 verenigingen bedanken die in mei aan onze Bun-
kertocht willen meewerken: Drumspirit, de Ridder Jans Zonen, het koor 
Cantabile en de toneelvereniging Volksvermaak. Maar ook wij werken 
met het Davidsfonds mee voor hun Nacht van de Geschiedenis in 
maart. In september houden we ons jubileumfeest en dat zal gepaard 
gaan met een optreden, een etentje en de presentatie van een nieuw 
boek, een prachtig fotoboek deze keer. Jullie krijgen tijdig de kans om 
hiervoor in te schrijven. Voor de tentoonstelling in november pakken 
we het ook eens anders aan: we proberen aan de hand van tekst en 
beeld het verleden van enkele verdwenen gebouwen te schetsen. Wie 
ons kan helpen is zeker welkom. Contacteer ons.  
 

Ik wens u verder veel leesgenot met ons 23ste Kattebelletje.  
 

Daisy Decoene 
Voorzitter 



Bestuurslid Dirk Vandenberghe kwam in het bezit van een oude 
kaart, waarop volgende straatnamen vermeld staan:  
Slijstraat, Nederwaartshoekstraat, Meenenbinnenweg,  
Geluwedreef, Klipwegelke, Kasteelhoekvoetweg, Molenwegelke,  
Wateringwegelke, Kezelbergvoetweg, Ruggentapweg,  
Slibberstraatje, Kapellewegelke, Moorsledevoetweg, Papesweg, 
Meenenstraatje. 
 
Wie ons over deze wegen en wegeltjes meer kan vertellen, kan  
altijd bij Dirk of een van de andere bestuursleden terecht. 
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Wij kwamen in het bezit van bovenstaande foto, met als vermelding “KAV-naailes”.  

Wie kan er ons meer over vertellen ? Wie staat er afgebeeld ? Waar bevinden we ons ? 

In welk jaar zijn we hier ? 

 Het zou leuk zijn mochten wij dankzij onze lezers meer te weten komen. Contacteer Daisy 

Decoene, decoenedaisy@hotmail.com of 056/50.29.49 
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Activiteitenkalender 2016. 
 

  

 Ter gelegenheid van de “Nacht van de geschiedenis” van het Davidsfonds op 22 maart 
2016, zoeken wij de geschiedenis en enkele verhalen op rond bestaande of reeds  
verdwenen handelszaken in Dadizele. We begeleiden u langs een “culinaire” wandeling, 
waarbij Davidsfonds aan de haltes voorziet in een aantal aangepaste  
hapjes. 

 Op 24 april 2016 is het Erfgoeddag, waarvoor we als spreker een klepper van formaat 
uitnodigden, nl. Bart Van Loo, Frankrijkkenner en metgezel van Karl Vannieuwkerke  
tijdens zijn tochten voor de TV-uitzending “God in Frankrijk”. In het voormiddagpro-
gramma zal hij het hebben over “Napoleon” en zijn hofhouding. Het namiddagpro-
gramma staat in het teken van “Als kok in Frankrijk”. 
Naast de geschiedenis van de “tafelmanieren” komen we 
ook te weten waar de benamingen “Pêche Melba” en 
“Steak Tournedos” vandaan komen. En eindelijk komen 
we nu ook te weten of frietjes nu Frans zijn of Belgisch. 
De voordracht is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. 
We raden je daarom aan nu al in te schrijven op 
“dadingisila@belgacom.net of via een telefoontje naar 
056/50 21 76 met vermelding van het aantal personen 
en “voormiddag”(10u30) of “namiddag” (15u). 

 Op Pinkstermaandag 16 mei 2016 wordt het traditionele stadsbezoek vervangen door 
een “Bunkertocht”. We mogen hiervoor op de medewerking rekenen van  
Drumspirit, De Ridder Jans Zonen, zangkoor Cantabile en de toneelvereniging 
“Volksvermaak”. Aan de bunkers Bakkerhoekstraat, Geluwestraat (hoeve Dendauw), 
Oliekotstraat, Britse militaire begraafplaats en hoeve Demyttenaere zorgen zij op onze 
tocht voor een aangepaste korte voorstelling. 

 Wij zouden geen Vlaamse vereniging zijn, mocht ons jubileum 
niet gepaard gaan met een feest. Hiervoor zal u worden uitgenodigd 
op zondag 4 september 2016. Ter gelegenheid van de viering brengt 
Wim Claeys 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. We “stormen” al volop “brain”, maar beloven 
u nu al dat we opnieuw een talentvol spreker met een bijzonder boeiend verhaal aan 
de haak zullen slaan. 

 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 ont-
vangen worden ! 



 
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 EZO EK  O NS  O P  HET  
WEB !  

w w w . da d ing is i l a . be  

Voor inlichtingen over “Dadingisila” kan je terecht bij onze 
bestuursleden: 
Voorzitter:  
Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele 
 
Secretaris:  
Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele 
 
Archivaris:  
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  
Philip Depraetere, Mgr. Cardijnlaan 11, 8890 Dadizele 
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  

Jan van Dadizele. 
Dat middeleeuwse ridders al eens een scheve schaats plachten te  
rijden, wisten we al. Ons lid Noël Devos vond er nu ook het schriftelijk 
bewijs van. Jan van Dadizele was o.m. vader van volgende bastaardkin-
deren: 1. Ercules 2. Melcior 3. Symoene, die hij had bij Paesschine Pijl;   
4. Anthonine, die hij had bij Maye Vande foreeste; 5. Mayken, die hij 
had bij Maeye Vandenghewade. Zij komen voor in een akte van 
09.04.1494 waarbij Anne vandadiselle weduwe Bouden Vandewoes-

tine aan elk van bovengenoemden 4 p. gr geeft. De akte is terug te vinden in Akten en 
Kontrakten Kortrijk film 1.074.440 nr 24802. 

Uit “De Volksstem” 18/08/1938 
 

Kasteelbrand te Dadizele 
 

Op het kasteel van de oude graven Mont-morency te Dadizele-bij Meenen is dinsdag 

avond brand uitgebroken op de benedenverdieping. Een gedeelte van de zoldering werd 

door de brand beschadigd. De inwoners konden echter het onheil afweren voordat de 

brandweer uit Geluwe ter plaatse was. De schade aan het historisch kasteel is gering. 


