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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 !

Al merken we daar tot op vandaag niet zoveel van: regen, wind, koude tem‐
peraturen ... Klagen doen we echter niet. Misschien schijnt vandaag de zon vol‐
op terwijl u dit Ka ebelletje leest.
Wij van de heemkundige kring heb‐
ben een goed voorjaar achter de rug
met de erfgoeddag op kop. We
mochten de 92‐jarige Waalse soldaat
Marcel Pes aux in de bloemetjes
ze en en hij verdiende dat. Tijdens
de verdediging van Dadizele in de
meidagen van 1940 liet hij hier een
vinger achter in de strijd. Daarnaast
werd ook zijn been verwond. 23 april
was zowel voor ons als voor hem en zijn familie een emo onele dag, die dankzij
Fabian Verstraete van het oorlogsmuseum en de muzikanten van de Ridder
Janszonen een nog groter succes werd. Nogmaals dank hiervoor!
Ook het najaar beloo druk te worden. Begin november werken we voor onze
tentoonstelling rond een vergane glorie, namelijk het Dadipark dat intussen 10
jaar leeg staat. We grijpen die trieste verjaardag aan om een tentoonstelling in
te richten en een publica e voor te stellen. Wie nog foto's, verhalen of ander
materiaal hee , kan gerust een bestuurslid contacteren. Hoe meer er te zien is,
hoe meer we te weten komen, hoe interessanter. Zeg nu zelf, wie hee geen
herinneringen aan dit eens zo succesvolle speelplein ?
We hopen u zeer binnenkort op één van onze ac viteiten te ontmoeten. En
mocht het bij u ook kriebelen om aan de geschiedenis van uw dorp mee te wer‐
ken, neem dan contact op met één van de bestuursleden.
We wensen iedereen een zeer fijne, zorgeloze, warme en deugddoende vakan‐
e toe.
Daisy Decoene, voorzi er
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Weetje
"Afschuwelijk Tooneel te Dadizeele, een vrouw vermoordt haar man met een kapmes"
In de Poperinghenaar van 1 juni 1930 vinden we een verslag tot in de details van de
moord op H. Nessely, 36 jaar en woonachtig in de Ketenstraat. De moord is door
zijn vrouw Justine Merckx gepleegd, 30 jaar en van Wieze afkomstig. De man zat
voor de zoveelste keer dronken thuis en viel na een ruzie zijn vrouw aan met een hamer en later met zijn scheermes. Die vluchtte de velden in achter de noodwoning in
de Ketenstraat. Rond middernacht kwam ze terug naar huis. Ze nam een kapmes uit
het kot en klopte aan. Toen haar man de deur opende, sloeg ze meermaals toe. Ze
liep weg en liet het wapen achter aan het Peerdeke, waarna ze zich in Ledegem bij
de politie aangaf.

Stenen roepen niet.
Dat Raf van de Casino, ook nog de
‘parochiewerker met de triporteur’ genoemd,
om grappen en grollen niet verlegen is, weten
de Daiselnaars al lang. Hij laat dan ook geen
enkele gelegenheid voorbij gaan om iemand
op een ouderwetse manier een poets te bakken. Dat ondervond een collegapersmedewerker, toen hij druk in de weer was
inspiratie op te doen voor wat kranten-vulling.
Die inspiratie komt soms vanuit een heel onverwachte hoek en onze collega
zoekt dat in zijn tuin, die paalt aan de gemeentelijke vijver in de Dennenlaan.
Daar was onze parochiewerker aan het werk en plots weerklonk een geplons, gevolgd door een gesmoord : “Hulp, hulp, hulp…” De pennenridder veerde uit zijn
inspiratiezetel en snelde naar de richting van het geluid. Niet in de eerste plaats
om ooggetuige te zijn en een primeur te schrijven, doch wel om de ongelukkige
Raf uit het nat te helpen. Maar zo ongelukkig was Raf niet, want verscholen in het
hoge gras, kon hij zijn vreugde om de geslaagde grap niet kwijt. De zware steen,
die Raf in de vijver geworpen had, ligt er nog steeds en onze collega kan er hartelijk om lachen. Deze mop wereldkundig maken, deed hij niet, doch wel inspireerde het tekenaar Filip. Wij vernamen ook, dat onze collega de spreuk: “Wie laatst
lacht, best lacht”, indachtig zal zijn. Raf is meteen verwittigd en als die wederpoets geslaagd is, zullen wij er nog maar eens een tekeningske laten van maken.
De weekbode 01/06/1984
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4 oktober 2012: vertelavond met Patrick Sioen, geboren Daiselnaar en een ganse beroeps‐
loopbaan lang cameraman bij de openbare omroep. Hij zal het hebben over zijn ervaringen
bij de toenmalige BRT (thans VRT) o.m. als sportverslaggever, maar ook jdens de Golfoor‐
log in gezelschap van Rudi Vranckx. Wij beloven u alvast een boeiende avond !
3, 4 en 5 november 2012: tentoonstelling: Het Dadipark in Dadizele.
Dit programma kan nog worden aangevuld. We houden u op de hoogte !

Meer weetjes.
In het Ypersche Volk van 7 september 1929 is er een aankondiging te vinden naar aanleiding van de "Negendaagsche Ommegang".
" De Negen Dagen" van Dadizeele zijn in 't verschiet ! De
menschen beginnen al te denken op de bedegang naar
O.L.Vr. Ze kennen misschien den hof van 't Kasteel. Zij komen er wandelen, uitrusten, na hun godsvruchtoefeningen in
de kerk. Ze geneeren zich daar, in de lommer van de kastanjes, abeelen en beuken. Ze vermeien zich bij bloemend
struikgewas, vijver, wallen en lanen ! Alle bedevaarders bezoeken hem !
Maar dit jaar werd de toelating bekomen om er een grootsch
openluchtspel te houden door het Vlaamsche Volkstooneel !
Wordt opgevoerd " De knecht van twee meesters" op Dinsdag, 10 september, te 3 u. namiddag. Veel succes ging en spelers en stuk voor. Lachen is
de boodschap ! Tranen lachen ! ... En hooge kunst tevens !
Harop, dan! Volk van Yper en omliggende, naar Dadizeele ! Naar 't spel van Renaat Verheyen en Staf Brugggen !”
In L'Opinion van 6/1/1867 lezen we over een merkwaardige diefstal.
In de nacht van 25 op 26/12/1866 zijn er bij Edouard Vermeulen, onderwijzer in de gemeenteschool van Dadizele acht konijnen gestolen.
Wellicht iemand die nog geen ingrediënten voor een laat kerstmenu
had...

Oproep !
Voor onze tentoonstelling rond het Dadipark zoeken we nog
originele foto’s en verhalen. Liep je ooit hopeloos verloren in
de befaamde doolhof of bezit je nog foto’s met de vrienden
van toen in de rollende tonnen ? Neem dan contact op met
een bestuurslid. We vinden er zeker nog een plaatsje voor.

H.K.”Dadingisila” vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE
Telefoon: 056/50.21.76
Fax: 056/50.21.76
E-mail:
dadingisila@belgacom.net
Fin.rek: 860-0118058-88

BEZOEK

ONS OP HET
WEB!
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Voor inlichtingen over “Dadingisila” kan je terecht bij
onze bestuursleden:
Voorzitter:
Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele
Secretaris:
Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 8890 Dadizele
Archivaris:
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, Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede
Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele
Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele
Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele
Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

Deze fotokaart werd op 14
juli 1900 in "Ypres" gepost.
De dames en meisjes en de
amper drietal mannen die op
de foto staan, zijn wellicht op
bedevaart naar Dadizele ge‐
komen, al weten we daar niet
meer over. De kaart is be‐
stemd voor "juﬀrouw Mathil‐
de Soenen bij den Eerw. Heer
Vandermeersch, Pastor‐
Deken O.L.Vrouw Brugge" en
is gestuurd door C.PL. met de
simpele boodschap
"bonjour". Wie hee dergelij‐
ke fotokaarten nog gezien?
Wie weet hier eventueel
meer over te vertellen?

Weetjes, naast historisch gefundeerde bijdragen en tal van interessante foto’s over mensen en
gebeurtenissen krijg je als lid elk jaar gratis aangeboden in ons jaarboek.
Spreek gerust een van de bestuursleden aan of bezoek op een 1ste zaterdag van de maand ons
documentatiecentrum, Ledegemstraat 2.
Geïnteresseerd om mee te werken als bestuurslid ? Alle helpende handen zijn welkom !

