Inhoud
Het woord van de voorzitster (Daisy Decoene) .......................................................................2
Mark Reynaert (Dadizele 19/10/1941 – Roeselare 22/5/2010) (Xavier Monteyne) ................4
Mariënstede, 2010, jaar van „verbondenheid“ (Lieven Detavernier) .....................................6
„Maria Assumpta“ wordt „Mariënstede“. Het verhaal van hoe het begon en de
eerste jaren (Hilde Decoene) ............10
Een dag uit het leven van Mariënstede (Hilde Decoene) .......................................................16
Van kasteel tot Mariënstede: overzicht (Mia Bekaert) ..........................................................23
De moord op Ridder Jan van Dadizele (Xavier Monteyne) ...................................................30
Uit het archief de Croix. Een greep uit het dagelijkse leven (Joël Dezegher) .......................60
Kinderkolonie in het kasteel tijdens WO II (Alma Samyn) ...................................................66
Van kasteel tot retraitehuis „Maria Assumpta“ (Alma Samyn) .............................................69
Mijn jaren in Maria Assumpta (1967-1977) (Edgard Debergh) ............................................78
Het kasteel van Dadizele (Linda Deruyter) ............................................................................81
Het Torreke, ooit een toegangspoort tot het kasteel (Daisy Decoene) ...................................91
Het boothuisje van het kasteel (Alma Samyn) .....................................................................108
Derde vondstmelding van Jos Maertens uit Dadizele: grijs aardewerk uit
de tijd van Ridder Jan (Jozef Goderis) .................................................................................111
„Een Haringkop tussen de Pompeschitters“ of een Hollander in het archief
van Dadingisila (Willem van Diggele).................................................................................129
Conscriptie of militaire dienstplicht in de Hollandse Tijd (1815-1830) te Dadizele
(André Verfaillie) ...........134
Drie legenden … wel te verstaan: legenden (Jeff Dufour)...................................................151
Bottelarij Verschoore/Louage te Dadizele (Daisy Decoene) ...............................................157
Statistieken van 50 jaar geleden – uit „De Daiselklokke“ van 1 en 8 januari 1961 –
geboorten en overlijdens van het jaar 1960 (dat jaar werden de huwelijken niet
gepubliceerd) (Alma Samyn) ...............................................................................................159
De bijdragen opgenomen in het jaarboek “Dadingisila” - Heemkundige Sprokkels worden
gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van hun auteurs. Overname, zelfs gedeeltelijk, is
enkel toegestaan mits hun uitdrukkelijke toestemming.
160

Bijzondere dank aan onze gastauteurs: Lieven Detavernier, Hilde Decoene, Edgard Debergh,
Linda Deruyter, Jozef Goderis, Willem van Diggele, André Verfaillie, Jeff Dufour en aan
iedereen die op één of andere manier aan deze uitgave heeft meegewerkt.
Dank ook aan de bewoners en het personeel van Mariënstede voor hun medewerking aan dit
jaarboek en aan onze tentoonstelling.

© VZW Heemkundige Kring “Dadingisila” - 8890 DADIZELE

161

