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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 !

Het wordt stilaan een gewoonte dat wij in de maand december eens
bij u komen binnenvallen. De bedoeling van ons “Kattebelletje”initiatief is immers de inwoners van Dadizele en oud-Dadizelenaars –
ook degenen die (voorlopig nog) geen lid zijn – op de hoogte te houden van onze bezigheden.
In het voorbije jaar waren dat er nogal wat. Het feit dat wij in 2006 ons
15-jarig bestaan vierden is daar natuurlijk niet vreemd aan.
Maar naast onze interessante activiteiten, waarover meer verder in dit
nummer, bestaat onze voornaamste doelstelling erin het boeiend verleden van ons mooi dorp te vrijwaren en bekend te maken. Een belangrijk initiatief in dat verband was het terugbrengen van het archief
van de familie de Croix – eigenaars en bewoners van het kasteel – en
stukje bij beetje verder aan te vullen. De hele bestuursploeg heeft
zich hiervoor ononderbroken ingespannen met opzoekingswerk, bezoek aan veilingen en een niet te onderschatten financiële inspanning. Onze archivaris Joël heeft er tenslotte een levenswerk van gemaakt om alles te archiveren en waar nodig de Middelnederlandse
teksten te vertalen en akten samen te vatten.
De vrucht van deze inspanningen kunt u wekelijks komen raadplegen
in ons documentatiecentrum dat tot nader order nog steeds gelegen
is in de Ledegemstraat nr.2.
Jaarlijks ontvangen onze leden ook gratis een gedeelte van onze bevindingen onder de vorm van het jaarboek “Dadingisila – heemkundige sprokkels”, een meer dan 100 pagina’s tellend werk.
Wie “ons” Dadizele een warm hart toedraagt wordt zeker lid. Voor de
financiële kant van de zaak moet je het zeker niet laten: voor € 15,00
ben je immers al volwaardig lid, word je uitgenodigd voor onze activiteiten en ontvang je ons jaarboek. Wie ons werk ten volle wil steunen,
kan ook erelid worden, door betaling of overschrijving vanaf € 25,00.
Het jaarlijks toenemend aantal ereleden bewijst dat steeds meer mensen onze werking genegen zijn. Wij rekenen hiervoor graag ook op u,
waarvoor onze oprechte dank !
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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 !

‘t Daisels Kattebelletje
In het kasboek van de rekeningen der Kerk (1856-1870) staan
volgende rekeningen genoteerd:
februari 1860: Aan Weduwe Dewaeghenaere voor
het beste kleed voor het O.L.Vrouwbeeld
73,6 fr
Kleed van het Kind Jezus in rode zijde met geborduurde
boorden 50 fr
Hieruit blijkt dat tijdens de noveen en op feestdagen het miraculeus beeld werd aangekleed.
Van horen vertellen: Na W.O.I moet die kledij nog bestaan hebben. Ze werd uitgeleend aan parochianen die een ernstig zieke
in huis hadden als een soort bescherming onder invloed van
Maria. Door nalatigheid is die kledij ooit niet terug naar de kerk

Programma 2007


22/04/07: Erfgoeddag rond het thema: ‘Waarde(n)
van erfgoed’. Er zal om 14 u en om 16 u een rondleiding gegeven worden op de 2 burgerlijke begraafplaatsen en het Brits kerkhof van Dadizele, met aandacht voor de bijzondere grafmonumenten en de
opmerkelijke Dadizelenaars die hier werden begraven.



28/05/07: voor het geleid stadsbezoek opteerden wij
dit keer voor Nieuwpoort.



11/10/07 : vertelavond



03 en 04/11/07: tentoonstelling: ‘Handelszaken en
herbergen in Dadizele’.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal het jaarboek 2007 opnieuw opgehaald kunnen worden.

Mede dankzij de steun van Cera zal de website www.dadingisila.be in de
loop van 2007 aangepast worden.
Niet alleen wordt er educatieve software aan toegevoegd, die de geschiedenislessen in het lager onderwijs kan ondersteunen, bovendien willen wij hem
ook interactiever maken en moet hij een antwoord kunnen geven op al uw
vragen over de rijke geschiedenis van Dadizele.
Heeft u ideeën of suggesties ? Laat niet na deze over te maken op
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Voor onze tentoonstelling van 3 en 4 november 2007 zijn we op zoek naar alles in
verband met verdwenen Dadizeelse cafés en handelszaken.
Wie foto’s, voorwerpen, plannen, verkoopakten, affiches of dergelijke bezit en in
bruikleen wil geven, kan contact opnemen met bestuurslid Alma Samyn, Ridder Janlaan
26, 8890 Dadizele ( 056/50.08.95) of voorzitster Daisy Decoene, Menenstraat 66,
8890 Dadizele ( 056/50.29.49)

Op zoek naar een
origineel kerst– of nieuwjaarscadeau ?
Het boek “Een kleine jongen in de Grote Oorlog”,
het relaas van de oorlogsherinneringen van Sylvère
Dezegher, bewerkt door
Daisy Decoene is niet alleen
een boeiend en vlot leesbaar verhaal, het bevat
ook zeldzame en nog niet
eerder uitgegeven foto’s
van Dadizele !
Te bestellen bij een
bestuurslid (€ 25,00) of
door overschrijving op
ons rekeningnummer
(voor verzending met de
post € 5,00 extra) met
vermelding “Een kleine
jongen”.

Sinterklaas in de kleuterklas december 1942.
Bijna alle kleuters van toen worden volgend jaar 70 jaar!

Het Wekelijks Nieuws
van 11 december 1970 meldde:
“Boomalarm in Dadizele”.
Toen verdwenen, tussen het Waterputje
en de Ridder Janlaan, de laatste bomen van de Kleine Ommegang. De prachtige dreef moest voor eeuwig en altijd plaats ruimen voor het voetpad
van de Azalealaan !

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

B EZOEK

ONS OP HET
WEB!
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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

KATTEBELLETJES
Gebeurden er mirakels in Dadizele ? Een veel gestelde vraag waarop we het antwoord
lezen in de diverse boekjes over de geschiedenis van Dadizele.
Van het oudst bekende boekje, verschenen in 1618, is tot op vandaag geen spoor meer te
vinden. Of weet iemand beter ?
De uitgave van 1670 “Histoire et miracles De Notre Dame de Dadizelle” die we konden
inkijken in de Albertina in Brussel vermeldt 28 mirakels (wellicht reeds in het eerste boekje
opgetekend) en één nieuw mirakel uit 1617: Marie Morelle, 10 jaar in het klooster der
Grauwe Zusters, blind en zwaar ziek, geneest na belofte naar Dadizele te gaan.
De 18de Nederlandstalige uitgave, in 1938 verschenen, vermeldt 38 mirakels waarvan het
laatste gebeurde op 23 september 1865.

een prettig
eindejaar
en een gezond en
succesvol 2007 !

