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We wensen jullie in 2017 veel liefde en warmte toe. We hopen dat jullie
samen met de familie en de vriendenkring een probleemloos jaar tegemoet gaan waar de mooie momenten primeren boven de minder goede.
Geniet van elke dag. Zorg voor vreugde en plezier in je omgeving.

Ons jubileumjaar is afgesloten. Het werd een mooi en rijk gevuld jaar met
Lid worden van talrijke activiteiten waar jullie massaal op afkwamen: de nacht van de
geschiedenis in samenwerking met het Davidsfonds, de bunkertocht,
onze
erfgoeddag met Bart Van Loo, ons jubileumfeest en presentatie van het
Heemkundige
Kring: een wijs boek "100 x Dadizele in WO I" op 4 september, onze vertelavond met
Arnout Hauben die we gelukkig naar PC den Ommeganck verhuisd hebbesluit !
 Voor 17,00 euro ben en waar we meer dan 220 aanwezigen mochten tellen en tenslotte
ben je een gans onze tentoonstelling rond verdwenen gebouwen, ook een topper en met
jaar lid, word je een zeer gesmaakte vernieuwde presentatie op grote panelen.

uitgenodigd naar
onze activiteiten
en ontvang je het
jaarboek
“Dadingisila
Heemkundige
sprokkels”
helemaal gratis

In 2016 kwamen onze reuzen voor de eerste keer naar buiten op
15 augustus. Ze waren er graag bij en wij vonden het al even leuk dat ze
hun plaatsje heroverd hebben.
Bij de meeste van deze activiteiten was er tijd en ruimte om van een
glaasje en een babbel te genieten. En is dat nu net niet de hoofdreden
van ons bestaan: mensen samenbrengen en laten vertellen over vroeger
en nu ?

Ook achter de schermen werkten we verder aan het in stand houden van
ons verleden: wij zijn volop bezig met de digitalisering van ons archief,
 Vanaf 27,00 euro we ontvangen vorsers uit diverse hoeken die bij ons opzoekingen komen
ben je erelid en doen, onlangs nog historicus, archeoloog en auteur Philippe Despriet uit
kan je veel van Kortrijk die bij ons ongekend interessante bronnen kwam raadplegen.
onze activiteiten Alweer een bewijs hoe waardevol ons archief is.

gratis
 meemaken !

Voor de komende 25 jaar hopen we jonge talenten aan te trekken, die
ons kunnen helpen met secretariaatswerk, met archivering, met het
schrijven van artikels, met de digitalisering van ons archief en de
verdere groei in de diverse moderne media. Geschiedenis en heemkunde
hoeven niet perse saai of oubollig te zijn. Wij staan open voor de
toekomst en voor nieuwkomers. Interesse ? Contacteer ons zeker !
Daisy Decoene -Voorzitter
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Kampioen zijn is plezant ... maar niet zonder jullie hulp.
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 artikel 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.

Huldiging Henri Naert en Marcel Goemaere (1960 - 1961 ?)
De foto sluit naadloos aan bij bovenstaande oproep. Wie kan ons meer vertellen over
deze huldiging en wie herken je nog in het gezelschap ?
(coll. Dadingisila)
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Op 13 januari nemen we deel aan de 17de interverenigingenquiz van het Davidsfonds
te Dadizele. We wensen de deelnemers veel succes toe.
Op 23 april is er erfgoeddag met als thema ‘zorg’.
Noteer nu alvast de datum in jullie agenda.
Dr. Willem Stockman komt om 15u over orgaandonatie
praten. Toegang is gratis. Meer nieuws verneemt
u later. Hou onze website en de persrubrieken in het oog.




De jaarlijkse uitstap op 5 juni, pinkstermaandag, gaat door te Gent.
O.l.v. onze gids Rita Hallaert bezoeken we in de namiddag”Gent
ludiek”. Een wandeling van een kleine twee uur. Inschrijven door
betaling. Plaatsen zijn beperkt. Meer nieuws volgt later.



Op 6 oktober is er opnieuw onze vertelavond. We houden u nog
wat in spanning, maar we hebben grootse plannen. Later meer
hierover.
4 en 5 november is er het hoogtepunt van ons werkjaar: de tentoonstelling met de uitgave 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 archief
Ons archief vindt zijn weg naar de universiteit !
- een prof KUL stelt een bezoek aan het archief
“de Croix” voor aan een doctoraats-studente die werkt rond
het thema “Adel in het graafschap Vlaanderen”.
- een laatstejaarsstudent godsdienstwetenschappen vindt
in ons archief een schat aan informatie voor zijn eindwerk
“Bedevaartsoord Dadizele vanaf de 19de eeuw” .
Het archief van onze kring: onmisbaar voor wie op ernstige wijze aan heem- of geschiedkundig onderzoek wil doen !

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

H.K.”Dadingisila” vzw
Mandellaan 59
8890 DADIZELE

Telefoon: 056/50.21.76
E-mail:
dadingisila@belgacom.net
Fin.rek: BE56 8600 1180 5888

B EZOEK ONS OP HET
WEB!
www.dadingisila.be

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
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Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

100 x Dadizele in Wereldoorlog I - Leven onder de bezetting
Een WO I-fotoboek met 100 grote afbeeldingen en
bijna evenveel kleine. Een kijkboek waarin iedere keer nieuwe details zullen opvallen en hun eigen verhaal vertellen. Talrijke verzamelaars hebben voor dit prachtboek, samengesteld en van commentaar voorzien door Daisy Decoene, unieke foto’s ter beschikking
gesteld. Dit uitzonderlijk verzamelitem of geschenk is te koop.
Schrijf 30,00 euro over op BE56 8600 1180 5888. Indien het boek
moet toegestuurd worden, vragen we 7,00 euro extra voor verzending en verpakking.
Godsvrucht van een bijzondere soort …
Onder de vota scripta vermeld als gelezen te Dadizele door Walter Giraldo, Aspecten van
de hedendaagse volksdevotie, in Volkskunde, jg. 97, respectievelijk p. 366 en 369:
“Laat me vandaag het groot lot winnen in de loto. Ik heb een kaars ontstoken om u te
herinneren”.
“O.-L.-V. ik bedank u voor het lijden en pijnen in mijn knieën. Ik had beloofd de 15 mysteries van de ommegang te doen maar door het slechte weer was dit niet mogelijk. Wilt gij
dat voor mij doen ?“
Met dank aan Noël Devos

