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De bijdragen opgenomen in het jaarboek “Dadingisila” - Heemkundige Sprokkels worden 
gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van hun auteurs. Overname, zelfs gedeeltelijk, is 
enkel toegestaan mits hun uitdrukkelijke toestemming. 
 
Bijzondere dank aan onze gastauteurs: Joseph Depoot, Marleen Glorieux, Maria Vekeman, 
Denijs Louagie, Noël Devos, Jan Naert, Linda Deruyter, José Vanbossele, Niklaas Maddens, 
André Verfaillie, Herman Vanhoutte en aan iedereen die op één of andere manier aan deze 
uitgave heeft meegewerkt. 
 
Dank ook aan iedereen die ons de voorbije 20 jaar steunde in onze werking ! 
 
© vzw heemkundige kring “Dadingisila” - 8890 Dadizele. 
 
 


