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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 !

Dit Kattebelletje valt iets later bij je binnen, dan je van ons gewend
bent. Het is dan ook uiterst druk geweest op erfgoedgebied. De diverse herdenkingen van “100 jaar Groote Oorlog” hebben heel wat van
onze energie opgeslorpt. Maar dat heeft dan ook geresulteerd in een
unieke en prachtige tentoonstelling, die te bewonderen is in onze
basiliek. Er is hiervoor zelfs internationale belangstelling, maar
daarover verder meer.
We kijken met een goed gevoel terug op de Erfgoeddag van 27 april
2014 met professor Rik Coolsaet als centrale gast. De man bleek niet
alleen een deskundig, maar bovendien ook een welbespraakt en
charmant persoon te zijn. Een eer en genoegen dus om met zo iemand
persoonlijk te kunnen kennismaken. Na zijn betoog zullen heel wat
mensen trouwens een genuanceerder beeld gekregen hebben over
wat migratie heeft betekend en nog voor heel wat mensen betekent.
We geven u graag ook mee dat wij na er zeer lang te hebben naar
uitgekeken, in het bezit gekomen zijn van een digitale kopie van de
“Gedenckschriften” van Jan van Dadizele, waarvan het origineel zich in
private handen bevindt. Professor Frederik Buylaert en zijn collega
Jelle Haemers geven hierover meer tekst en uitleg op onze
vertelavond van 2 oktober. Opnieuw een gelegenheid om enkele
deskundigen te ontmoeten. Mis deze kans niet !
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Zoekertje
Dringende oproep aan oud-leerlingen van de Meisjesschool !
Wie bezorgt ons foto’s van de MEISJESSCHOOL – liefst klasgroepen. Ook graag prentjes
met alle namen van de plechtige communicanten. Deze werden waarschijnlijk voor het
eerst uitgegeven door pastoor Deweer in de jaren veertig. De oudste klasgroep in ons
bezit dateert van 1909, vierde graad waarop Martha Casier en haar zus te zien zijn. Alle
uitgeleend materiaal wordt onmiddellijk gescand en teruggegeven.
Neem contact op met Alma Samyn 056 50 08 95
Na een bezoek aan onze tentoonstelling rond
WO I in de basiliek, kwam er belangstelling
vanuit Nederland. Als alles goed verloopt, zal
zij dan ook op 17, 18 en 19 oktober ter
gelegenheid van een postzegelbeurs rond
het thema Wereldoorlog I te bezichtigen zijn
in Apeldoorn, het kloppend hart van de
Nederlandse Veluwe.
Zo ver hoeven jullie het niet te gaan zoeken.
Zeker tot eind september kan je hiervoor nog
in Dadizele terecht.

Uit De Oude Doos...
In het jaar onzes Heeren 1872
Richtlijnen voor leerkrachten (*)
De leerkrachten moeten iedere dag de lampen bijvullen en de schoorsteen vegen.
Iedere leerkracht moet een emmer water meebrengen en een bak kolen voor de behoeften van de
schooldag.
Besteed veel zorg aan het maken van de pennen. Men kan de pennen aanpunten op de manier die het
meest gewenst is voor iedere leerling afzonderlijk.
Mannelijke leerkrachten mogen per week één avond besteden aan het werven van een echtgenote, of
twee avonden per week indien ze geregeld ter kerke gaan.
Na tien uur aanwezigheid in de school mogen de leerkrachten de resterende tijd besteden aan de lectuur van de Bijbel of andere nuttige boekwerken.
Vrouwelijke leerkrachten die huwen of zich op het slechte pad begeven dienen ontslagen te worden.
Iedere leerkracht zal bij elke uitbetaling een behoorlijk deel van zijn verdiensten opzijleggen om ervan
te genieten in de jaren dat hij aftakelt; zo wordt hij geen last voor de gemeenschap.
Iedere leraar die rookt, alcohol in enigerlei vorm tot zich neemt, kansspelen bijwoont, herbergen bezoekt of zich laat scheren in een barbierswinkel, zal terecht aanleiding geven tot argwanende bedenkingen over zijn morele opvattingen, over de eerbaarheid van zijn oogmerken, over zijn onkreukbaarheid
en rechtschapenheid.
De leerkracht die vijf jaar plichtsgetrouw en zonder fouten zijn taak heeft vervuld, kan een loonsverhoging van 25 cent per week ontvangen, mits akkoord van het Ministerie van Onderwijs.
(*) Deze tekst vond een bediende van het Ministerie van Onderwijs tussen de archieven.
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Op 2 oktober houden we opnieuw onze jaarlijkse vertelavond. Professor Frederik
Buylaert en zijn collega Jelle Haemers, die zich in de voorbije jaren, samen met hun
studenten, bogen over het origineel exemplaar van de “Gedenckschriften” van Jan
van Dadizele laten ons dan delen in hun bevindingen. Afspraak in ‘t Torreke vanaf
19u30. Leden ontvangen later een persoonlijke uitnodiging.
Op 16 oktober organiseert de gemeentelijke bibliotheek in het CC De Bunder een lezing door Korneel Derynck over de Eerste Wereldoorlog. Wij verlenen hieraan graag
onze medewerking. Afspraak om 20 u.
8 en 9 november zijn opnieuw topdagen voor onze vereniging. Dan gaat immers de
jaarlijkse tentoonstelling door. Het onderwerp wordt “De meisjesschool van Dadizele”.
Wie ons kan helpen met foto’s, materiaal, verhalen en herinneringen mag ons hiervoor nog altijd contacteren. Het spreekt vanzelf dat heel wat bijdragen in ons jaarboek aan dit onderwerp zullen gewijd zijn. Dit jaarboek kunnen onze leden ter gelegenheid van de tentoonstelling gratis komen ophalen ! Een niet te missen afspraak in
‘t Torreke dus !
Naast deze vaste afspraken verlenen we ook onze medewerking aan een aantal initiatieven en projecten:
- Zo wordt op 15 september een nieuwe fietsroute ingereden in het kader van Stadland-schap met ‘t Torreke als een van de ontmoetingsplaatsen. Wij zullen er ook zijn
met enkele initiatieven en medewerking aan de zoektocht.
- De lagere school zet een project op rond WO I. Ook hier werken we maar al te graag
aan mee !
- Momenteel worden in Groot-Moorslede de bijzondere grafmonumenten en graven
van merkwaardige personaliteiten geïnventariseerd. Wij verlenen hierbij advies.
- In het kader van de herdenking WO I verdeelde het bedrijf Floralux over de gehele
gemeente zaad van klaprozen. Hopelijk fleuren ze binnenkort ook uw tuin op. Onze
kring bezorgde de teksten en foto’s voor de verpakking. Of hoe privaat initiatief en
verenigingsleven perfect kunnen samengaan !
- Op 22 november gaat in “Miummm, het Huis van de voeding”, Spanjestraat 141 in
Roeselare de tweede erfgoedbeurs van de Terf-regio door. Ook daar zal je ons terugvinden.
Uit de Daiselklokke van 1962: Het groot verlof wordt ingezet
Het is nodig dat de kinderen, wier gestel in volle ontwikkeling is, een tamelijk-lange rustpoos krijgen, om daarna met vernieuwde krachten het leren te hervatten, doch het gebeurt
maar al te dikwijls dat het verlof voor hen geen herstel van krachten betekent maar wel
een merkelijke achteruitgang vooral op zedelijk als godsdienstig gebied. Kinderen die al te
zeer aan eigen lot overgelaten worden door de Ouders, worden vadsig, zoeken slecht gezelschap op, verliezen hun wilskracht vergeten het bidden en gaan aldus ten onder. Meesters, Zusters en Meesteressen ondervinden zulks bijna telkenjare, en zeer dikwijls zien zij
dat de hoop die zij op bepaalde jongens of meisjes gevestigd hadden, verzwonden is bij
het gebrek aan waakzaamheid van de ouders tijdens het verlof.
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