‘T DAISELS KATTEBELLETJE
Hee mk undi ge kr i ng "Da di ngisi la " vzw
Beste leden, beste Dadizelenaars, beste lezers.
2018 is bijna afgelopen. Een heel druk jaar voor ons. Naast onze
gewone activiteiten waren er in oktober en november allerlei herdenJaargang 15,
kingsmomenten om het einde van Wereldoorlog I in herinnering te
nummer 29
brengen: een druk bijgewoonde plechtigheid op de Britse begraafplaats
December 2018
met familieleden van soldaat Tippett uit Newfoundland/Canada, een
Lid worden van mooie tentoonstelling in de basiliek over de bevrijding van onze regio,
een prachtig dubbelconcert met 't Muziek van Herne als gast, een
onze
dagreis naar Balen met een volle bus. Deze twee gemeenten hebben tijHeemkundige
Kring: een wijs dens de oorlog heel veel Dadizelenaars en andere West-Vlamingen uit
onze regio opgevangen nadat die verplicht geëvacueerd werden.
besluit !
• Voor 17,00 euro Het waren warme en serene momenten, net zoals wij het wilden.

ben je een gans
jaar lid, word je
uitgenodigd naar
onze activiteiten
en ontvang je het
jaarboek
“Dadingisila
Heemkundige
sprokkels”
helemaal gratis

We hebben dit jaar onze medewerking verleend aan de naamgeving
van de nieuwe en oude afdelingen van het WZC Maria's Rustoord: de
bovenbouw krijgt de naam de Kadorre en de Pleute, de onderbouw de
Kleppe en de Vijfwegen, de kamers voor kortverblijf heten nu de Kortekeer, de cafetaria wordt den Ast. De laatste naam omdat de ast van de
familie Ingelbeen zich op deze plaats bevond, de andere namen zijn wijken of gehuchten, soms nog gekend maar even vaak vergeten.
Leuk voor de bewoners: die benamingen zullen bij hen zeker een
belletje doen rinkelen.

2019 staat voor de deur. We beginnen met volle moed aan een nieuw
• Vanaf 27,00 euro werkjaar, al zullen wij het wat kalmer aan doen en ons wellicht
ben je erelid en beperken tot het gewone programma. Toch zijn er uitschieters. Lees
kan je veel van wat verder wat we jullie aan te bieden hebben en noteer alvast de
onze activiteiten data in jullie agenda.

gratis
• meemaken !

Ik wens jullie een schitterend jaar met veel liefde, vriendschap en een
goede gezondheid.
Prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Daisy Decoene
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De Denderbode 22/04/1860
Kiezingen
De korrectionnelen regtbank van Kortryk heeft in haer verhoor van 11 april, zich bezig gehouden met eene eerste zaek van vrywillige slagen en verwondingen toegebragt aen Lodewyk Callens, ten gevolge der kiezingen die lestleden te Dadizeele hebben plaets gehad.
Dry kerels zaten op het banksken der beschuldigden, namelyk 1° Jan Dumortier, 2° Engel
Develtere, 3° Isidoor Florquin. De regtbank heeft den eerstgenoemden vrygesproken; de
twee anderen zyn verwezen geworden elk tot 20 franks boet en solidairlyk tot de kosten
van het proces.

1947: 7de en 8ste studiejaar met meester Adiel Declerck op schoolreis naar de Kluisberg. Daniël Declerck, Rudolf Reynaert, Walter Reynaert, Noël Deprez, André Castelein,
Gerard Decroix, Noël Vermont, Gilbert Leclercq, Willy Nuytten, André Nuytten,
Adiel Declerck, Michel Joye, Walther Bekaert, Joris Vandenbussche. (een paar namen
onder voorbehoud!) Wie kan ons voor de tentoonstelling van 2019 foto’s bezorgen van
de jongensschool, vooral uit de jaren 1930 tot 1960. Ze zijn zeldzaam!
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Jaargang 15, nummer 29
Activiteitenkalender 2019.

*28/4: erfgoeddag met Eddie Niesten met de lezing "Goesting in Vlaanderen" over wat wij
al eeuwenlang lekker vinden. Gelardeerd met culinaire en taalkundige weetjes.
Om 14u in 't Torreke.
*10/6: begeleide wandeling op de oude begraafplaats van Roeselare waar een gids het zal
hebben over de bijzondere graven of de al even bijzondere personen die er liggen.
Om 14u op de begraafplaats van Roeselare - inschrijving vooraf, meer nieuws volgt.
*14/9: voor de derde keer houden wij een koekenworp voor de kleuters en de kinderen
van de lagere school.
*3/10: vertelavond met Lidewij Nuitten, bekend van "Iedereen beroemd" op de VRT en
haar handenvrije camera waarmee ze vanaf 2015 in haar straat in Brussel rondliep om
haar buren te leren kennen.
Om 20u in 't Torreke.
*2 en 3/11: tentoonstelling over de jongensschool in Dadizele. Wie materiaal ter beschikking heeft of zijn verhaal wil doen mag een bestuurslid contacteren. Samen met jullie maken we er iets moois van.
Zaterdag en zondag van 10 tot 12u en van 14 tot 18u.

WW1 : Dadizele werd volledig geëvacueerd midden oktober 1917. Zoals je kan vaststellen
in de tabel hierboven verbleef er hier ook niemand meer in oktober 1918.

Voor inlichtingen over “Dadingisila” kan je terecht bij onze
bestuursleden:
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8890 DADIZELE
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E-mail:
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Anno 1722 een vondeling in Dadizele.
Op de dag voor Sinksen (Pinksteren) van het jaar ons Heren 1722 werd er om vier uur in de vroege morgen, door een zekere Josephus Sabbe, een kindje gevonden voor de schuur van de hofstede bewoond
door Jacobus Masselis. Deze hofstede te Dadizele, lag tussen de huidige Millesteenstraat en de vroegere Heirweg, die parallel liep met de huidige N32 Roeselare – Menen.
Bij het kindje, een meisje, lag een briefje met volgende tekst. “ Lous Deo sembre - det kiendt is ghedoetp
in het heiligh catholicise romsche ghelove de name is anne”.”Lous deo sembre” is een soort verbasterd
Latijn en betekent “ God zij altijd geloofd”. De rest blijkt volkstaal (met schrijffouten) te zijn.
Het kindje was ongeveer acht dagen oud. De toenmalige pastoor van Dadizele, Jacobus Bruyer ( † 10
juni 1751), doopte het kind op Sinksenavond 23 mei 1722. De pastoor was niet zeker dat het kind reeds
gedoopt was en voor alle zekerheid werd het nog maar eens gedoopt. Bij de akte in het doopregister
van Dadizele, schreef hij dan “ sub conditione” (onder voorwaarde). Het kindje werd geregistreerd in de
parochiergisters van Dadizele onder de naam Sinxenavond Anna Catharina. De getuigen, peter en meter, waren Martinus Bolle en Petronilla Chinnave een gehuwd koppel dat zelf op 24 april 1722, een
maand eerder, hun eigen kind Anna Catharina Bolle, gedoopt hadden. Mogelijks heeft het koppel Martinus Bolle-Petronilla Chinave voor de opvoeding van Anna, Catharina gezorgd, tot zij op 28 november
1742 huwde met Joannes Maes uit Ledegem. Het koppel vestigde zich in Dadizele en kreeg tussen 1744
en 1750 vier kinderen. Nadien verhuisde het echtpaar, Maes – Sinxenavondt, naar Moorsele waar nog
voor nakomelingschap gezorgd werd.
Bron: Sprokkels 2016 pag. 101 – André Verfaillie

