
‘T DAISELS KATTEBELLETJE 
Heemkundige  kr ing  "Dadingis i la "  vzw  

Beste leden, beste Dadizelenaars, beste lezers. 

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 ! 

Juni 2017 

Jaargang , 
nummer 

Ik val maar meteen met de deur in huis: vol-
gend jaar sluiten wij de herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog af met een verbroede-
ringsconcert in onze basiliek. In 2015 trok-
ken de Ridder Janszonen naar Herne om er 
op 11 november een concert te spelen sa-
men met de muziekmaatschappij van Herne. 
Enkele bestuursleden van de heemkundige 
kring reisden mee. Wij werden 's morgens 
door de burgemeester en schepenen ont-
vangen en wij bezochten enkele plaatsen in 
de gemeente belangrijk voor de vluchteling 
uit Dadizele, die ginder wat rust en veilig on-

derkomen vonden nadat ze Dadizele in 1917 moesten verlaten. 's Avonds 
tijdens het concert mocht ik fragmenten uit mijn boek "Een kleine jongen 
in de grote oorlog" voorlezen, meer bepaald over de aankomst en het 
verblijf van de Dadizeelse vluchtelingen in Herne. 
 

Die avond hebben we tijdens een receptie door het plaatselijk gemeente-
bestuur aangeboden, plannen gesmeed om ook bij ons een concert te 
organiseren. De herdenking van het einde van de oorlog leek ons een ge-
paste datum. Intussen staat die vast: 11 november 2018 stipt u best in uw 
kalender aan. Dan zullen onze muzikanten samen met die uit Herne de 
pannen van het dak spelen in onze mooie basiliek. Beeldmateriaal, voor-
drachten, toneel moeten het spektakel vervolledigen. Hierover later 
meer. 
 

Dit jaar valt er uiteraard ook nog heel wat te beleven. Ik verwijs u daar-
voor door naar ons programma op pagina drie. Lees ook maar eens aan-
dachtig pagina twee: we kunnen jullie hulp hard gebruiken.  
En dan nog iets: er lijkt eindelijk schot in de restauratie van ons lokaal te 
komen. We kijken er reikhalzend naar uit. Zie pagina drie. 
 

Verder rest mij niets anders dan jullie een prettig en warm verlof toe te 
wensen. Ook wij gaan er even uit om in september klaar te staan voor de 
rest van ons werkjaar.  
 

Daisy Decoene 



In november 2017 zetten we onze kampioenen in het zonnetje.  
Dat is een breed begrip en het mag ook. Ben je zelf kampioen geweest, alleen of met je 
ploeg? Of dit nu over kaarten, darts, duiven, vinken, wielrennen, voetbal of een andere 
sport of discipline gaat, we luisteren graag naar je verhaal en maken er misschien een arti-
kel voor onze Sprokkels over (of je mag het zelf optekenen).  
Heb je foto's van een grootoom die laureaat van de arbeid werd of een grootmoeder die 
gehuldigd werd omdat ze veel kinderen ter wereld heeft gebracht, werd je zelf laureaat op 
school, deed jij of een van je voorouders iets bijzonders  waarvoor er een medaille werd 
uitgereikt ?  
Contacteer ons (een van de bestuursleden), zoek fotomateriaal, diploma's, teksten,  
artikels, medailles enz. Alles kan ons interesseren. We nemen een kopie of foto van je  
materiaal en bezorgen je zo spoedig mogelijk het origineel terug.  
Bij voorbaat dank voor de medewerking.  
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Kampioen zijn is plezant ... maar niet zonder jullie hulp (bis). 

25 jaar KVG: Henri Naert en Gabriëlle Masschelein gehuldigd 

Zittend: v.l.n.r. Willy Nuytten, Henri Naert, Gabriëlle Masschelein, Johan Vandenbroucke 

Staand: v.l.n.r. Pol Verlinde, Julia Debeaussaert, Gabriël Delva, André Hostens, E.H. Lode St.Martin en 

André Vanhaverbeke (Senator) 
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Activiteitenkalender 2017. 
 

  

• Onder impuls van de erfgoedkoepel Bie/Terf zal 
het kermisweekend in Dadizele enkele extra’s in 
petto hebben. Het spreekt vanzelf dat wij daar 
met onze kring graag aan meewerken. Niet alleen 
zullen de reuzen van de partij zijn, wij verzorgen 
ook een “koekenworp” voor de -12-jarigen vanaf 
het balkon van het oud gemeentehuis op zater-
dag 9 september om 18u . Naast deze activiteit 
nog tal van andere evenementen waarover u  
zeker door de initiatiefnemers van het project op 
de hoogte gehouden wordt. Noteer alvast ook 7 september om 20u in ‘t Torreke: een 
gratis lezing door Michel Follet over de “kermis zoals het vroeger was”. 

 

• Op donderdag 5 oktober om 19u30 nodigen wij Marc De Bie uit in ‘t Torreke. Deze au-
teur van historische romans en toneelwerken is vooral bekend van zijn bewerking van 
“De Paradijsvogels” voor de toenmalige BRT. Hij zal het in de voordracht “De ramen 
open” hebben over de gebeurtenissen van de jaren ‘50 en ‘60 van 
de vorige eeuw, die het maatschappijbeeld voor goed zouden veran-
deren. De jaren vijftig, dat waren de jaren van braaf-zijn en zwijgen, 
de buurtverbondenheid, de fiets en de radio. Dan kwamen de expo, 
de verkiezing van de goedlachse Jan XXIII tot paus en de stralende 
John Kennedy tot president, van de contraceptiepil en de eerste 
mens in de ruimte. In enkele jaren tijd veranderde het aanschijn van 
de wereld. Het wordt beslist een boeiende avond ! 

• 4 en 5 november is er het hoogtepunt van ons werkjaar: de tentoonstelling met de uit-
gave van nieuwe sprokkels, gratis aangeboden aan onze leden en ereleden. Thema is 
‘Kampioen zijn is plezant’. Gehuldigde Daiselnaars worden in de kijker gezet (zie ook 
oproep op pagina 2 i.v.m. dit thema). 

 

Ons lokaal. 
Het ziet ernaar uit dat er eindelijk werk zal gemaakt 
worden van de renovatie van ons lokaal. Momenteel 
zijn we immers op zijn zachtst gezegd gebrekkig ge-
huisvest, wat jammer is voor ons, maar vooral voor 
ons waardevol archief waarvan sommige stukken te-
ruggaan tot de 14de eeuw. De technische dienst van 
de gemeente heeft een plaatsbezoek gebracht aan 
het lokaal en de rest van het oud gemeentehuis. Er 
wordt nu een architect aangesteld. Er werd ook ge-
wezen op het plaatsgebrek van onze kring. Een optie 
is meer ruimte voorzien voor de kring op het gelijk-
vloers. Er is de kring beloofd inspraak te krijgen eens 
de architect een voorstel heeft geformuleerd.  



 
Telefoon: 056/50.21.76 

E-mail: 
dadingisila@belgacom.net 

 
Fin.rek: BE56 8600 1180 5888  

 
 
 
 

H.K.”Dadingisila” vzw 
Mandellaan 59 

8890 DADIZELE 

B E ZOEK  ON S  OP  HET  
WEB !  

w w w . d ad i n g i s i l a . b e  

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

Secretaris/penningmeester:  
Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele 
 

Archivarissen:  
Philip Depraetere, Mgr. Cardijnlaan 11, 8890 Dadizele 
Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele 
 

Webmeester: 
Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele  
 

Bestuursleden: 
Fransien Bekaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele 
Mia Bekaert, Bakkerhoekstraat 19, 8890 Dadizele  
Veerle Demeulenaere, Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele  
Paul Demyttenaere, Waterstraat 80, 8890 Moorslede  
Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele 
Jean-Pierre Outtier, Ledegemstraat 13 A, 8890 Dadizele 
Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele  
Dirk Vandenberghe, Azalealaan 93, 8890 Dadizele 
Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele  
Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele  

Het gebeurde 90 jaar geleden in Dadizele. 
 

De jaarlijksche begangkenis naar het vermaard Heiligdom van O.L.Vr. van Dadizeele is volop aan den 
gang en duurt acht dagen. Gelijk ieder jaar is de toeloop van geloovigen overgroot. Woensdag morgen is 
Z.D.H. Mgr. Waffelaert, Bisschop van Brugge, overgegaan tot de wijding van het nieuwe hoogaltaar, dat 
in de plaats gekomen is van dit welk tijdens den oorlog door het bombardement vernield werd. Ten 8 ½  
ure vergaderde het genootschap van den Z.E.H. Camerlynck, Deken van Oostende. Ten 9 ½ ure vergader-
den de bedevaarders. Mgr.Waffelaert hield er een treffende aanspraak. Om 10 ½ uere werd de plechtige 
Hoogmis gezongen in tegenwoordigheid van Mgr. Den Bisschop.  
 

Eene merkwaardige genezing  
Na de mis had de jaarlijksche processie plaats met het mirakuleus beeld van O.L.Vrouw. De bedevaar-
ders namen er al zingende en biddende deel aan den stoet, doortrok de bijzonderste straten van de ge-
meente. Tusschen de bedevaarders van Brugge bevond zich de twaalfjarige Vandecasteele, wonende bij 
zijne ouders in de Oostcampsstraat te Brugge. De jongen had eene verlamming aan de knieën en ging bij 
middel van eene kruk en van een stok. Des morgens was hij met zijne ouders ter H. Tafel genaderd en 
was daarna lang voor het mirakuleus beeld der H.Maagd blijven bidden, zijne genezing door Hare tus-
schenkomst afsmeekende. Bij het voorbijtrekken der processie zegde de jongen tegen zijne moeder: 
“Houdt mij vast, ik voel me zo aardig!”. Op hetzelfde oogenblik wierp hij zijnen stok en kruk weg en volg-
de te voet de processie. Onnoodig te zeggen dat dit geval weldra eene groote opschudding onder de 
aanwezigen verwekte. Het kind werd in de sakristij geleid, waar de genezing vastgesteld werd. Om alle 
verdere ontroering te vermijden, werd de knaap door zijne ouders per automobiel naar Brugge gevoerd. 
Een onderzoek is door de kerkelijke overheid ingesteld, die over dit feit uitspraak zal doen.  
 

De Volksstem, 18/09/1927 


