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 WIST JE DIT AL? 
 

 In 1568 werden een aantal Menenaars van "klein allooi" gestraft door de Raad 
van Beroerten. Onder hen Bernard Vandenbroucke, een arbeider en overtuigd 
calvinist die een predikant tijdens de zogenoemde "hagepreken" had beschermd. 
Hij was ook aanwezig bij de beeldstormerij in de kerk van Dadizele waar de 

iconoclasten heftig tekeer waren gegaan en in het gasthuis Ten Bunderen in Moorslede. Voor dit alles 
werd hij op een verhoog gestald en tot "den lopende bloede" gegeseld. Voor zonsondergang moest 
hij Menen en het graafschap verlaten. Deed hij dat niet, dan zou hij aan de galg opgeknoopt worden. 
Het vervolg kennen wij niet.

 Op 20 april 1902 werd het Mariabeeld uit de 15de eeuw plechtig gekroond door bisschop 
Gustaaf Waffelaert van Brugge. De zilveren kroontjes met edelstenen bestaan op vandaag nog, maar 
worden veilig bewaard. Deze kroning werd door honderden, zo niet duizenden bijgewoond. 

 In de Biekorf van 1950 verscheen een stukje over iets wat de burgemeester van Berchem bij 
Oudenaarde tijdens de negen dagen in 1870 in Dadizele had gezien: "Zoo daar stonden veel kramen 
en ik zag er van alles wat. Ik zag er namentlijk hetgeen ik sedert lang niet meer gezien hadde, een 
vliegende winkel van volkszangen, legenden, vertellingen, gedichten en hoe men die stukken ook 
noemen wil, aan koorden vastgehecht langsheen een huis. Waarvan zij al gewaagden en wete ik nu 
niet meer, er was alsan keus ..."

 Op 8 september 1962 vierde Dadizele de 500ste verjaardag van de 1ste steenlegging van de kerk 
die ridder Jan (°1432) vanaf 1462 liet bouwen op de plaats van de huidige basiliek. In datzelfde jaar 
kreeg hij van Filips de Goede het recht een week- en jaarmarkt te organiseren op onze gemeente. 
Reden genoeg om de Ridder Jansfeesten te organiseren. 
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Honderden sneeuwvlokjes
dwarrelen rustig

naast elkaar

Wij wensen je 
veel mooie dromen
in het nieuwe jaar.

 VK DADIZELE 

16/01/22 WEST-VLAAMSE HEEMKUNDIGE BEURS 
West-Vlaamse heemkundige beurs van 9 tot 16uur in GC Den Ommeganck 

24/04/22 ERFGOEDDAG MET ALS THEMA ONDERWIJS 
in de foyer van het oud-gemeentehuis. Enkele (ex)-leerkrachten komen 

vertellen over hun schooltijd als leerling en als leerkracht 

06/06/22 UITSTAP NAAR LISSEWEGE

10/06/22 DEELNAME AAN DE DAVIDSFONDSQUIZ 
in GC Den Ommeganck

26/06/22 DEELNAME AAN HET KORENFESTIVAL VAN CANTABILE

Meer info volgt voor onze leden of raadpleeg onze website www.dadingisila.com

Programma eerste semester

Seizoen 1993-1994. Via de eindronde bevordert Dadizele van derde naar 
tweede provinciale. In de halve finale schakelen ze Lichtervelde uit. In 

de finale tegen Zonnebeke winnen ze met 0-5. In de thuismatch spelen ze 
niet zo denderend, maar dat hoeft niet meer omdat ze zeker promoveren. 
Deze foto is na de thuismatch in Dadizele genomen. Dankzij Filip Nyffels 
(en onze vraag via facebook) kennen we het verhaal en alle namen van de 
personen op de foto.


