‘T DAISELS KATTEBELLETJE
Hee mk undi ge kr i ng "Da di ngisi la " vzw
Beste leden, beste Dadizelenaars, beste lezers.
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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 !

Onze beste wensen voor 2020…
Samen met alle bestuursleden van onze heemkundige kring, wens ik
jullie allen een schitterend 2020 toe, een goede gezondheid, veel
mooie momenten met familie en vrienden. Geniet van elke dag, want
die komt nooit meer terug.
Het is voor ons een speciaal jaar, in die zin dat wij n.a.v. de restauratie
van het oud-gemeentehuis, onze vaste stek tijdelijk hebben moeten
verlaten. In dit Kattebelletje vinden jullie ons nieuw adres voor een
tweetal jaar. Wij zijn de gemeente dankbaar dat ze voor huisvesting in
het centrum van Dadizele heeft gezorgd. Op deze manier zal onze werking geen schade ondervinden.
We hopen tegen onze 30ste verjaardag in november 2021 in ons nieuw
lokaal te kunnen intrekken. Wat zou dat een mooi verjaardagscadeau
zijn, na ons lang bestaan en de povere omstandigheden waarin we tot
hiertoe hebben moeten werken.
Jullie blijven uiteraard - na afspraak - welkom op het nieuwe adres. We
zijn bereikbaar via dezelfde e-mailadressen en telefoonnummers.
De affiches van jullie activiteiten mogen in onze brievenbus gedropt
worden. We hangen ze uit en houden ze dan in ons archief bij.
Raadpleeg zeker ons programma in dit Kattebelletje. Na onze succesvolle tentoonstelling over de jongensschool in 2019 en onze uitgebreide
Sprokkels, zijn we al weer volop aan het werk om jullie in 2020 een al
even mooi programma voor te leggen.
Wie ons kan helpen aan informatie, foto's van vroeger, in het bijzonder
over de buitenwijken van Dadizele, neem zeker contact op.
Uw materiaal wordt uiteraard terug bezorgd, tenzij u beslist om het aan
onze kring te schenken.
Daisy Decoene
Voorzitter

‘t Daisels Kattebelletje
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De uitvinding van de bril:
Waarschijnlijk staan we er nooit bij stil maar we kunnen de bril, lenzen enz. niet meer uit
ons leven wegdenken. Of men bijziend of verziend is, doet er niet teveel meer toe in deze
samenleving. Een klein defect aan de ogen (of “andersvisueel” indien men politiek correct
wil zijn) is voor velen van ons snel opgelost met een bril. Het vergrootglas komt uit de 9de
eeuw van de hand van Ibn-Farnas. De bril zoals wij hem echter kennen komt uit Firenze en
werd uitgevonden door Salvino D’Armate ( geboortedatum onbekend overleden in 1340).
De bril had echter nog geen haken om achter de oren vast te blijven staan en hij was enkel
geschikt voor verzienden. In de 15de eeuw kwamen de eerste lenzen voor bijzienden.
(Bron: Historiek.net)

Tijdelijke verhuis van ons lokaal
Het oud-gemeentehuis van Dadizele wordt de komende jaren volledig gerenoveerd. Een voorlopige
verhuis van ons lokaal in de Ledegemstraat 2 te Dadizele was dan ook een feit. Tijdelijk hebben we ons
onderkomen gevonden te Dadizele Beselarestraat 59.
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*- Erfgoeddag 25 april 2020. Thema " De Nacht". Een korte avondwandeling in Dadizele
waarbij we in vitrines, aan ramen en in gebouwen onderweg plaatselijke kunst bewonderen en uitleg geven over de kunstenaar en/of de kunstwerken. We spreken af om 19.30
uur. Er is een slotmoment in ons tijdelijk lokaal in de Beselarestraat voorzien. Deelnemen is
gratis.
* - Pinkstermaandag 1 juni 2020. Onze jaarlijkse namiddaguitstap brengt ons naar Lissewege, het authentiek wit Polderdorp. Een gids zal ons vanaf 14 uur rondleiden.
* - Vertelavond op donderdag 1 oktober 2020. Zoals ieder jaar nodigen wij een interessante gast uit. Dat zal dit jaar niet anders zijn, maar we houden jullie nog wat in spanning en
verklappen de naam nog niet.
*- Tentoonstelling op 7 en 8 november 2020. Het thema wordt deze keer 'Dadizele, vroeger
en nu', waarbij we jullie zullen confronteren met de grote veranderingen in ons dorp in de
laatste eeuw. Kom ontdekken hoe jullie dorp vroeger was.
- Vanaf mei, permanente tentoonstelling over onze basiliek. In samenwerking met de
dienst toerisme, zorgen wij voor een mooie tentoonstelling over en in de kerk vanaf het
ontstaan tot nu. Toeristen krijgen zo meer informatie over dit prachtig gebouw maar
ook Dadizelenaars zullen veel nieuwigheden ontdekken. Gratis toegankelijk tijdens de
openingsuren.

WAPENZEGELS
Tot de oudste bronnen van de heraldiek behoren de wapenzegels (oudste zegels dateren
van rond de jaren 1150). Afgedrukt in rode (Heer of stadhouder) en groene was ( schepen,
laten en leenmannen) vinden wij ze aan smalle strookjes perkament die dan door een insnijding in het perkamenten charter (oorkonde) werden gestoken. Deze zegels dienden
om de oorkonden (aanstelling - gunstenrente - aankoop - transport) te waarmerken.
Men onderscheidt Majesteitszegels, stadszegels, ridderzegels, schepenzegels en schepenbankzegels. Buiten de zeldzame gouden zegels en de pauselijke loden zegels zijn al de andere zegels in was (bijenwas). Het nadeel van deze zegels is dan ook hun broosheid, waardoor vele onherstelbaar verloren gingen. Gelukkig echter zijn toch nog duizenden zegels
bewaard gebleven. Deze berusten thans op de rijksarchiefdepots waar ze tot de kostbaarheden behoren. In vele gevallen werden deze zegels geinventorieerd (sic) of in gips afgedrukt. Een zegel bestaat uit een rand met randschrift (naam van de zegelaar) en een zegelveld. Op het zegelveld ofwel : een kenteken, een schild, een schild met helm en helmteken
of een schild met schildhouder.(De Vlaamse Stam, 1965, p. 105).

Voor inlichtingen over “Dadingisila” kan je terecht bij onze
bestuursleden:
Voorzitter:
Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele
Penningmeester:
Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele

H.K.”Dadingisila” vzw
Menenstraat 66
8890 DADIZELE
Telefoon: 056/50.29.49
E-mail:
decoenedaisy@hotmail.com.
Fin.Rek : BE56 8600 1180 5888
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Uit De Daiselklokke van 3 oktober 1954. (letterlijk overgenomen)
De nieuwe wegcode en 1 October 1954: We kunnen niet nalaten onze inwoners nog eens ter
herinneren, dat met 1 October naar alle waarschijnlijkheid door alle Politiemannen strenger
toezicht zal gehouden worden op het verkeer op de baan. Verscheidene artikelen uit de nieuwe code komen nu ook met 1 october van kracht. Vooral de art. van 74 tot en met art. 83. Deze artikelen bedoelen meest de verlichting op alle motorvoertuigen en velo’s volgens de nieuwe schikkingen. Wie dus nog niet in orde is doe maar best onmiddellijk zijn auto, moto of velo
van al het nieuwe voorgeschrevene te voorzien.
Een verkeersteken dat veel verwarring te weeg brengt met de nieuwe Code is het zogezegd
teken van het beurteling parkeren. Vroeger parkeerde men beurtelings op de pare en onpare
dagen gelijk met de huisnummers. Tegenwoordig komen absoluut de huisnummers niet meer
in aanmerking. In het wit vak wordt I opgebracht ( en let wel op) het is verboden op de oneven al dien kant te stationeren. In ’t blauw vak II is het aan deze zijde verboden op de even
dagen. De laatste dagen zagen we nog in volle stad ganse straten vol gestationeerd volgens de
huisnummers. Let op dit is totaal verkeerd. Vroeger was het teken 35 een gebodsteken en nu
is het een verbodsteken, want het zegt klaar: Stationeerverbod aan de zijde van cijfer I op de
oneven dagen en aan de zijde van cijfer II op de even dagen. Men zorge dus voor dit alles in
regel te zijn, met 1 October zou het meer kunnen verkeerd lopen als men niet in regel is.

