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 WIST JE DIT AL? 
 

 In ons archief zijn er 4136 korte en langere briefjes over de uitgaven van de fa-
milie de Croix  in de periode 1700 - 1890 bewaard. Deze briefjes gaan over algemene 
kosten, kosten voor hun talrijke roerende en onroerende goederen en ook over hun 
privé-uitgaven. Hieronder enkele voorbeelden van de laatste soort.

 1776: de graaf betaalt voor 2 tonnen bier aan 1 gulden de ton, in 1777 voor 3 tonnen, 2 tonnen, in 
1779 een halve ton, 2 tonnen in 1782 en 3 tonnen in 1783.

 7 en 13/11/1785: Holvoet, rentmeester, betaalt voor de graaf de keukenmeid een half jaar loon en ook 
voor het leiden van 4 koeien naar de stier.

 14/08/1785: op bevel van de gravin wordt een man betaald om voor haar op bedevaart te gaan naar 
Mechelen.

 Juli 1806: de uitgever krijgt 8 gulden voor een abonnement op het damesblad “Le journal des dames”. 
De baron was geabonneerd op “Le journal de l’Empire”.

 7/07/ 1813: betaling van doorgangsbewijs voor invoer van 2 vaten, 280 l wijn vanuit Rijsel via Menen
 April 1817: er wordt 10 fr. betaald voor het reinigen en vernissen van de portretten van de graaf de Croix.
 25/05/ 1821: Van Lerberghe wordt betaald voor het bakken van 228 tarwebroden voor de armen t.g.v. 

jaargetijde van de oude gravin.
 7/04/1826: de gravin koopt een korset te Parijs
 3/12/ 1831: de gravin geeft 100 fr. voor haar stoel in de kerk van Sint-Thomas van Aquino te Parijs.
 13/07/1852: douanekosten voor een mand mineraal water per koets vervoerd van Parijs naar Dadizele
 24/06/1853: Denys verkoopt een nachtpot aan het kasteel
 3/10/1862: de prins betaalt 2 maanden huur voor een piano aan Derdeyn Roeselare
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MEER INFO? U KAN TERECHT OP ONZE WEBSITE, FACEBOOK OF BIJ ONZE BESTUURSLEDEN: 

Ongeveer 10 jaar geleden hebben wij Dadizelenaars en anderen die met WO II in 
Dadizele te maken hadden, geïnterviewd. We zijn al druk bezig met de resultaten 
in boekvorm te gieten om eind 2024 de uitgave aan te bieden. Precies 80 jaar na 

de bevrijding van ons dorp. Het wordt een diepmenselijk boek met getuigenissen 
over de beleving van die zware tijden. We zijn nog op zoek naar beeldmateriaal. We 

hebben al veel foto's, maar u hebt er misschien ook nog ergens in een doos of een album. 
Graag scannen wij die in om nadien terug te bezorgen. Ook allerlei passen, voedselbonnen, 
e.a. zijn welkom. Neem contact op met Daisy Decoene 0471/46 01 47

Oproep!



 KERMIS IN DEIZEL - JAREN 1950

ZONDAG 15/1/2023 EERSTE HEEMKUNDIGE BOEKENBEURS 
Zie voorpagina voor meer info.

ZONDAG 23/4/2023 ERFGOEDDAG MET ALS THEMA "BEESTIG"
 Meer info volgt.

ZONDAG 27/8/2023 BUSREIS NAAR KASTEEL LEEUWERGEM
 in de voormiddag en PAM Ename in de namiddag. I.s.m. Cultuursmakers. 

Deze activiteit vervangt het stadsbezoek op Pinkstermaandag. Meer info volgt.

ZATERDAG 9/9/2023 KOEKENWORP 
voor de kleuters en kinderen t.e.m. 12 jaar.

DONDERDAG 5/10/2023 LEZING 
Meer info volgt.

ZATERDAG 4 EN ZONDAG 5/11/2023 TENTOONSTELLING 
"Er is altijd iets te doen in Dadizele". Affiches en foto's van evenementen.

Raadpleeg onze website www.dadingisila.com voor de actualisatie van onze activiteiten

Programma

Kermis tijdens Deizel Ommegang ergens in de jaren 1950. Wie herkent de mensen op de foto en 
kan een juiste datum geven? 

Dankjewel

In de vorige editie hebben we een foto van Vlijt en Eendracht gepubliceerd met de vraag om ons de 
namen van de gefotografeerde personen door te geven. Dank aan Martine Cauwelier, Raf Declercq, 

Rita De Rudder, Emiel Serruys en echtgenote, Lise Serruys en Ward Vergote voor hun antwoorden. 
Bijna alle personen zijn geïdentificeerd. 

Onze nieuwe stek

In mei 2022 deden we de verhuis van het oud lokaal van onze heemkundige kring Dadingisila naar 
splinternieuwe lokalen op de 1e verdieping in het vernieuwde “oud gemeentehuis”. Tijdens deze 

verhuis ontdekten we een stuk grafzerk van een Britse soldaat uit Wereldoorlog 1. Dit stuk grafzerk 
werd gevonden vele jaren terug tijdens het storten van steenslag als ondergrond voor een nieuwe 
loods te Dadizele. De eigenaar van de loods heeft het uit de rest van de steenslag gehaald en geschon-
ken aan onze heemkundige kring. Al die jaren lag het in ons oud lokaal en kwam het terug boven water 
tijdens de verhuis.
Er wordt een poging ondernomen tot reconstructie van het militaire levensverhaal van 
Gunner W.Newman (William), regiment Royal Garrison Artillery, regnr 17992, overleden 11 mei 1919.
Het vervolg is te lezen in onze jaarlijkse Sprokkels , uitgave begin november 2023.

Het bestuur van Dadingisila 
wenst jullie een gelukkig 2023


