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Beste Dadizelenaar, beste ex-Dadizelenaar, beste sympathisant,

Eerst en vooral wil ik u graag, in naam van alle bestuursleden en in
eigen naam, een gelukkig, gezond en aangenaam 2010 wensen. Het
klinkt als een cliché, maar toch komt het recht uit ons hart. Gelukkig
zijn we als iedereen rondom ons dat ook is, als er geen ruzie is, als we
geen zorgen hebben, kortom als alles meevalt. Ook al weten we dat
problemen soms onvermijdelijk zijn, dan nog is het leuk om weten
dat anderen die zorgen en problemen helpen dragen. We wensen u
fantastische vriendschappen toe voor de leuke momenten uit uw
leven en voor de eventuele noodgevallen.

Vrienden zijn wij binnen onze heemkundige kring al bijna twintig jaar.
Samen bouwen we aan leuke evenementen en brengen wij mensen
bijeen. Dat overstijgt ruim onze gewone werking als kring. Het is leuk
om de sociale contacten op onze activiteiten gade te slaan.

Daarnaast werken wij ook aan “integratie” door ieder jaar een nieuw
thema voor onze tentoonstelling en onze sprokkels te kiezen:
landbouw, onderwijs, verenigingsleven, onlangs nog wijkfeesten en dit
jaar Mariënstede, n.a.v. hun 25-jarig bestaan. Zowel voor de
novembertentoonstelling als voor onze sprokkels en uiteraard ook
voor het spektakel dat u op 19 november zal kunnen bewonderen,
werken wij nauw samen met de bewoners en de medewerkers van
Mariënstede. Een verrijkende ervaring die tot prachtige resultaten zal
leiden.

We nodigen u uit om gewoon eens één of meerdere van onze
activiteiten mee te pikken, om lid of erelid te worden. De interessante
voorwaarden verbonden aan dat lidmaatschap vindt u hiernaast te-
rug. In de kalender van onze activiteiten ontdekt u wellicht een activi-
teit die u kan boeien en waar we u misschien zullen ontmoeten.

Daisy Decoene
Voorzitster

Lid worden van
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Gemeenteberichten 7 juni 1959
“Men vraagt ons of er soms nog personen zijn die nog in
het bezit zijn van foto’s of postkaarten der gemeente Da-
dizele van voor of gedurende de oorlog 1914 - ’18 ofwel
van korts na dezelfde oorlog t.t.z. van de verwoestingen
en heropbouw alhier…. Een paar medewerkers zullen zich
de moeite getroosten een beschrijving te maken over al
het gebeurde op onze gemeente tijdens die jaren. Wie
hier dus kan aan medehelpen doe het gerust, spreek er-
van met de Burgemeester die de nodige inlichtingen zal
verschaffen. Deze opgemaakte werken zullen we mis-
schien wel eens bij gelegenheid toekomende winter te
lezen krijgen.”
Voorloper van onze Heemkundige Kring Dadingisila?

25/4/2010: Erfgoeddag: “FAKE ?” Expertenbeurs: Kunst of Kitsch in ‘t Torreke van
10 tot 18 u. Iedereen die dat wenst kan enkele stukken ter expertise voorleggen.
Of je nu een schilderij, keramiek, beeldhouwwerk, houtsnijwerk, boeken wil tonen.
Het doet er niet toe. Een restaurateur, een historicus en een antiquair bekijken en
bespreken jullie schatten en geven er een waardebepaling aan. De activiteit is gratis
en staat open voor iedereen, ook buiten de grenzen van de gemeente.

24/5/2010: Geleid bezoek aan Belle (Bailleul-Frankrijk)

7/10/2010: vertelavond door schrijfster Diane Dekeyser:
“De Engeltjesmaakster” i.s.m. diverse verenigingen.
Diane Dekeyser is een gerenommeerde schrijfster van o.m.
“Madame est servie” en “Met Madame aan zee”. In haar boek “De
Engeltjesmaakster” heeft zij het over dames die zich bezondigden
aan illegale vruchtafdrijving tijdens de vorige eeuw, waaronder
“Het vuil hemdeken” van Dadizele.

6 en 7/11/2010: tentoonstelling in het kader van 25 jaar Mariënstede, het kasteel en zijn
bewoners.

19/11/2010: spektakel 25 jaar Mariënstede.

Op 8/1/2010 verdedigen wij opnieuw de “Dadingisila”-kleuren tijdens de interverenigingen-
quiz in Dadizele. Supporters op post !
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Bezorg ons jullie

e-mailadres !

Zo kunnen wij nog

korter op de bal

spelen om u te

informeren over ons

programma,

publicaties,

initiatieven.

Stuur “adres” naar
dadingisila@belgacom.net

En misschien wint u

wel een mooie prijs !

Programma 2010

De 8 mm-film opgenomen tijdens de huldefeesten voor kersvers
(en piepjong) burgemeester Noël Devos in 1965 werd gedigitaliseerd.
De DVD is nog steeds te verkrijgen mits overschrijving van € 6,00 op
rekening nr. 860-0118058-88 van de vzw Dadingisila.
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Pastoor Deweer meldt op zijn eigen wijze in De Daiselklokke van 4 januari 1959 dat de kin-
deren ’s middags op school kunnen blijven eten : “Een gelukkig initiatief” - “Een teljoor stevi-
ge warme soep en daarbij een stuk vlees, kaas of eieren kan het gekookt eten voor ’s mid-
dags vervangen; wanneer ze dan thuis ’s avonds nog poteten hebben, zullen ze niet onder-
voed worden. Bovendien zullen de jongens beneden de 10 jaar, die een zuster hebben in de
meisjesschool, daar ook kunnen gaan eten, zodat het zal volstaan dat het zustertje ineens al
het eten van huis meeneemt.” Alles goed begrepen ? En wat met de sukkelaars van jongens
ouder dan 10 en zonder zus ?

Er zijn ook veranderingen in de vastenbeleving. In De Daiselklokke van 8 maart 1959 geeft
pastoor Deweer meer uitleg : “Voor soepemakers, soepekokers en huisvrouwen” - “Het
tweede gebod van de H. Kerk gebiedt zich te onthouden van vlees en vleesnat op Vrijdagen
en andere dagen door de H. Kerk bepaald. Het woord vleesnat valt nu weg, zodat de soep-
handelaars niet meer verplicht zijn om op die dagen magere soep te koop aan te bieden en
zich niet meer de gewetensvraag moeten stellen of hun aangeboden soep misschien
vleesnat bevat. En de huishoudsters kunnen nu ook Oxo, Liebig of vleesnat gebruiken om
hun vrijdagsoep te maken. Maar er mag geen vlees in de soep voorkomen (ook niet als het
zeer fijn gemalen zou zijn.” En de karnemelkpap dan op vrijdag?

Deze mooie groepsfoto uit de collectie van Rika Develder uit Wevelgem,
werd na WOII in Dadizele genomen. Alle mannen poseren fier met hun medailles.

Wie kan ons meer vertellen ?
Datum – plaats – aanleiding - naam van de afgebeelde personen.

Volgens Rika Develder had deze foto iets met de bevrijding te maken.
Alle informatie is welkom bij één van de bestuursleden. Dank voor uw medewerking.
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VADER VAN PRESIDENT SARKOZY IN DADIZELE ?

We weten dat president Sarkozy van Frankrijk van Hongaarse afkomst is. Na de eerste
wereldoorlog kwamen 25.000 Hongaarse kinderen naar Vlaanderen.
We weten ook dat Erszebet Ferret (wed. André Messiaen) haar voornaam kreeg van
haar grootmoeder omdat er bij de pastoor van toen een Hongaars meisje met de voor-
naam Erszebet opgenomen was. Onlangs vonden we de namen van de Hongaarse
kinderen die op 26 mei 1926 naar Dadizele kwamen,5 meisjes en 2 jongens, en de naam
Erzsebet staat er inderdaad bij ! In het Kattebelletje van juni 2008 (zie ook
www.dadingisila.be) publiceerden we een foto van 2 Hongaarse meisjes in Dadizele,
maar we weten nog altijd niet wie er op staat.

Naam en voornaam Leeftijd in jaren Afkomstig van … (Hongarije)

Fábian Ilona (meisje) 11 Pécz (spreek uit Peets)

Fritzenschaft Anna 7 Budapest

Kolek Gizella 8 Ujpest (deel van Budapest)

Lovrity Julia 8 Szeged

Papp Erzsebet 10 Felsögalla

Turai Margit 12 Budapest

Hencsey Jozsef 11 Kispest (deel van Budapest)

Sárkocsy Ferenc (=Frans) 11 Szentendre


