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Beste Dadizelenaar, beste Deizelnaar,
Vandaag krijgt u een pasgeborene in uw
brievenbus.
De Heemkundige Kring Dadingisila schenkt alle
dorpsgenoten het eerste nummer van
“’t Daisels Kattebelletje”.

Het is onze bedoeling om u via deze nieuwsbrief, die op onregelmatige basis één à twee maal per jaar gratis in uw bus zal vallen, op de
hoogte te houden van ons programma, u wat weetjes mee te geven
over Dadizele en zijn inwoners, u te informeren over onze vereniging
Lid worden van onze en wie weet, u misschien warm te maken om lid of bestuurslid te worHeemkundige Kring: den.
een goed idee !
Wie ons kent sedert het ontstaan in 1991, weet ons te appreciëren.
Voor 15,00 euro ben
je een gans jaar lid,
word je uitgenodigd
naar onze activiteiten en ontvang je het
jaarboek
“Dadingisila”Heemkundige
sprokkels” helemaal
gratis

Daarom mogen wij veel leden tellen en dit jaar na jaar nog steeds in
stijgende lijn, ook buiten onze gemeente. Wie ons niet kent wordt
vriendelijk uitgenodigd op één van onze volgende activiteiten. Zie
daarvoor ons programma.
Onze voornaamste doelstelling is de geschiedenis van Dadizele te
vrijwaren, vast te leggen en te bewaren voor het nageslacht. Dat dit
niet saai hoeft te zijn, getuigen onze vele activiteiten en natuurlijk onze Heemkundige Sprokkels, een jaarlijkse uitgave vol boeiende artikels, gratis aangeboden aan onze leden.
Via jullie lidmaatschap zijn we ook in staat om af en toe archieven of
andere belangrijke zaken terug naar Dadizele te brengen. Onze grote
droom is ooit een Heemkundig museum in te richten en aldus een
nieuwe troef te hebben voor wat overblijft van het toeristische Dadizele. U kunt ons daarbij helpen.

Vanaf 25,00 euro
ben je erelid en kan
Ik hoop u binnenkort te mogen ontmoeten op een van onze activiteije veel van onze
activiteiten gratis ten en/of u als lid te mogen begroeten.
meemaken !
Daisy Decoene, Voorzitter
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Open monumentendag Vlaanderen
Fotowedstrijd !!!
Ter gelegenheid van de Open Monumentendag Vlaanderen organiseert onze kring een grandioze fotowedstrijd. Er zijn waardevolle
prijzen te verdelen onder de beste inzendingen.
Het onderwerp van de Open Monumentendag is dit jaar “Van nature
een monument”.
Rond dit gegeven kan u de inspiratie de vrije loop laten:
een imposante boom, struik of plant in een monumentaal
landschap ingeplant, een monument dat wonderwel in
een natuurlandschap past, monumenten die wegens hun
functie met de natuur in verband staan, … . Wij hoeven u
hierin geen lessen te geven ! Elke rechtgeaarde fotograaf
zal wel de allerindividueelste expressie van zijn allerindividueelste emoties op dit onderwerp weten los te laten !

Wat moet u doen ?
Het zal zeker de
moeite lonen !
Iedereen maakt
kans !
De deelname is
gratis !

Breng uw werken uiterlijk tegen 15 augustus bij Daisy Decoene
binnen.
Het moet gaan om klassiek afgedrukte foto’s (13x18 of 18x24) in een gesloten enveloppe. Deze enveloppe moet vergezeld gaan van een briefje met
alle gegevens over uzelf (naam, adres, telefoonnummer en /of e-mailadres)
en over de foto(‘s) (titel, plaats waar hij genomen werd). Let wel enkel foto’s
genomen in Dadizele of die verband houden met Dadizele komen in aanmerking.
Uw werk zal beoordeeld worden door een vreemde jury. Ook hier geldt de
slogan: de jury heeft altijd gelijk !
Beroepsfotografen kunnen deelnemen, maar dan wel buiten competitie (een
eervolle vermelding kan wel!)

Wat gebeurt er met uw werken ?
De werken blijven eigendom van de Heemkundige Kring en zullen
tentoongesteld worden in het Gemeentelijk Domein Het Torreke t.g.v.
het Open Monumentenweekend op 11 en 12 september (alle leden
en inzenders ontvangen een uitnodiging).
Op deze tentoonstelling zullen de prijzen uitgereikt worden door de
leden van de lokale overheid.
Wij zorgen eveneens voor enige persbelangstelling !
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Wat valt er te winnen ?
De prijzenpot is zeker niet te versmaden. Naast enkele heemkundige
boekwerken beschikken we over volgende hoofdprijzen:
1. Een studioreportage t.w.v. € 250,00 bij
fotostudio Barbe
2. Waardebons t.w.v. € 150,00 bij Floralux
3. Een studioreportage t.w.v. € 75,00 bij
fotostudio Angia

Wie niet waagt niet
wint !
Misschien win jij
wel één van de
hoofdprijzen !

Wij danken deze sponsors voor hun spontane medewerking !

Nog beschikbare publicaties

Jaarboeken: 1992:
1993:
1994:
1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001(Spec.uitgave):
2001:
2002:
2003:

Leden

Niet-leden

€ 3,75
€ 5,00
€ 6,25
€ 7,50
€ 8,75
€ 10,00
€ 11,25
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50

€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 12,50
€ 16,25
€ 16,25
€ 16,25
€ 16,25
€ 16,25
€ 16,25

Dadizele. De geschiedenis van een dynamisch dorp en bedevaartsoord.
J. Dessein
€ 31,00
Baron Holvoet.
Robert Picavet.
€ 30,00
Deze uitgaven zijn slechts in een zeer beperkte oplage verkrijgbaar. Alle inlichtingen bij onze archivaris, Joël Dezegher op
tel. 056/50.40.31

Onze activiteiten !
11 en 12 september:
fototentoonstelling
Open Monumentendag.
7 oktober:
vertelavond:
Het onderwijs in
Dadizele
(Over “meesters”,
“juffrouwen”, leien en
griffels)
6 en 7 november:
tentoonstelling:
Daiselnaars in het
buitenland.

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

B EZOEK

ONS OP HET
WEB!

w w w. d a d i n g i s i l a . b e

Bestuursleden:
Demeulenaere Veerle,
Ketenstraat 55 bus 6, 8890 Dadizele
Demyttenaere Paul,
Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede
Ghekiere Guido, Beselarestraat 48, 8890 Dadizele
Monteyne Xavier, Menenstraat 78, 8890 Dadizele
Paret Johan, Azalealaan 50, 8890 Dadizele
Reynaert Mark, Sperredreef 32, 8890 Dadizele
Samyn Alma, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele
Verhaeghe Maria, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

KATTEBELLETJES
- Enkele leuke bijnamen uit het” Daisel van vroeger”: Klette van Henri Peegies, Albert van
Pieren Schufelaars, Treze van Taalkens, Edalie van ’t Weeuwkens, Fikken Nallekens, Jules van
Diesten Mietjes, Martha van de Brikke en Gusten Pannedekkers, Floris van Pé lèze, Wantje
Fiens, Fiel Wagenmakers…
Ken je er nog andere ? De bestuursleden van onze Kring zijn bereid ze te noteren en er wellicht een artikel over te schrijven in ons jaarboek.
- De preekstoel uit de oude kerk van Dadizele, een prachtig stuk houtsnijwerk van Dadizelenaar Joannes Vanhecke, werd rond 1889 verkocht aan de kerk van Schuiferskapelle voor
om en bij de 300 fr. Reden van de verkoop: hij paste qua stijl, niet meer in de nieuwe neogotische kerk. Dit kunstwerk is nog steeds te bewonderen in de kerk van Schuiferskapelle.
- Onze Heemkundige Kring bezit een verkoopakte van café St-Pieter. Daarin lezen we dat
“ eene herberghe genaemt St.pieters commen bij coope ten jaere 1723 jeghens de heer
pr pattyn… met de twee cassen in groote camer”. Dit café bestaat nog, de naam helaas niet
meer! (nu:”De Pompeschitter”). Ook de 2 kasten uit de grote kamer zullen de eeuwen niet
overleefd hebben !
- De oudste registers van Dadizele (geboorten- overlijdens- huwelijken) gaan in het Rijksarchief terug tot 1616. De registers van de burgerlijke stand vanaf 1813 tot aan de fusie in
1976 kan je nu enkel nog in Moorslede raadplegen, niet meer in het gemeentehuis te Dadizele. Geïnteresseerden in familiekunde: wil hier rekening mee houden!
Meer 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 lokaal, Ledegemstraat 2. Je bent er steeds welkom!

