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Lid worden van
onze Heemkundige Kring: een
goed idee !
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
Vanaf 25,00 euro ben je erelid
en kan je veel
van onze activiteiten gratis
meemaken !

Op 28 november 1991 werd de heemkundige kring Dadingisila boven
de doopvont gehouden. Op 24 september aanstaande vieren we
samen ons 15-jarig bestaan. We nodigen graag alle ereleden, leden
en niet-leden uit om deze verjaardag met ons mee te vieren.
Het programma ziet er als volgt uit:
- Om 15 uur verwelkoming met een kop koffie en huisgemaakte taart.
- Om 16 uur zal Jan Staelens de succesvolle PowerPoint presentatie
van oktober 2005 nog eens overdoen. Het was zo’n overdonderend
succes dat we die avond mensen naar huis moesten sturen omdat
het Torreke nokvol zat. Velen vroegen ons nadien om de voorstelling
nog eens te tonen, liefst op een zondagnamiddag. Grijp dus nu uw
kans !
- Na de voorstelling wordt de nieuwe uitgave van de Heemkundige
Kring voorgesteld. Na de monografie over Dadizele van Jozef
Dessein in 1996 en het Dialectwoordenboek van het Deizels door
Hein Vanden Bulcke in 2001, houden we de traditie in ere om om de
vijf jaar een boek uit te geven. Deze keer werden de oorlogsherinneringen van Sylvère Dezegher aangevuld met de herinneringen
van Hector Bekaert in boekvorm gegoten door onze voorzitter,
Daisy Decoene. Het boek bevat meer dan honderd foto’s en illustraties, vaak onuitgegeven documenten. Bij dit Kattebelletje vindt u een
folder waarmee u kunt voorintekenen op het boek. Op 24 september
kan u het dan afhalen. Wie niet deelneemt aan het namiddagprogramma, kan zijn exemplaar afhalen van 18 uur tot 19 uur. Later kan
ook, na afspraak met de auteur.
We hopen u massaal te mogen begroeten op 24 september 2004 in
P.C. De Ommeganck.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk op 056/50.29.49 —
dadingisila@belgacom.net of door overschrijving van het inschrijvingsbedrag op ons rekeningnummer 860-0118058-88 met
vermelding van het aantal personen.
Ereleden: gratis

Leden: 2,50 euro

Niet-leden: 5,00 euro
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In ons vorig Kattebelletje van december 2005 publiceerden we
een groepsfoto gedateerd 04/07/1958, maar de datum was niet
goed leesbaar. De Boerenbond van Dadizele ging toen bij de
bloemmolens van Merksem op bezoek. Enkele aandachtige lezers
konden het volgende aanvullen.
Op de derde rij, was de derde links een voor ons onbekend
iemand. Velen dachten dat het hier om een Verscheure ging, maar
uiteindelijk bleek de onbekende Alfons Debuf te zijn. Hij was boer
op de latere hoeve Goderis. Alfons werd in Dadizele geboren in
1896 en liep hier ook school. Ons lid Jef Rondelez zat in klas met
Alfons’ zoon Jozef. Er was ook nog een dochter, Josephine. De
familie verliet de hoeve rond 1950 nog voor de communie van
Jozef. Onze foto zou dus dateren van rond 1950 en zeker niet
1958. Dries Ghesquière, de zoon van
Antoon, bevestigde dat. Hij zag het aan de bril van zijn vader !
Jef Rondelez denkt dat de familie naar Pittem of Ardooie is
verhuisd, eveneens op een boerderij. Boer Goderis kocht de
vrijgekomen hoeve. Wellicht vond Alfons Debuf de prijs te hoog of
zag hij het niet meer zitten om op 54-jarige leeftijd de hoeve aan te
kopen.

Als vzw zijn wij
strikt aan onze
statuten gebonden.
Zo verzekeren wij
ons ervan dat het
archief in Dadizele Familie Verhelst in Dadizele.
blijft en nooit in
Lukraak enkele data waarop we de naam Verhelst terugvinden:
private handen
1617: Jan Verhelst, kerkmeester, verpachtte het kerkgoed bij
afwezigheid van de heer van Dadizele.
terecht komt !

1622: Joos Verhelst, kerkmeester te Dadizele
1631: Jan Verhelst
1635: Jacques Verhelst
1700: Pieter Verhelst, pachter hofstee in Dadizele, gehuwd in 1744
met Anna Johanna Cardon uit Lendelede; 2de huw. met Anna van
Beselaere uit Moorslede
1756: Petrus Jozef Verhelst - geboren in 1756
1796: Petrus Verhelst, gemeenteraadslid, tekende het jaarverslag

In de Statistieken van de “Koninklijke Bibliotheek van België” vonden we volgende gegevens over het aantal inwoners van Dadizele vanaf 1831. Enkele getallen:
1831: 1787
1837: 1802

1832: 1766
1838: 1823

1833: 1775
1839: 1824

1834: 1776
1840: 1830

1835: 1785
enz.

1836: 1800

In 1880 waren er nog 1684 inwoners waarvan 853 mannen en 831 vrouwen.
Daarvan waren er 4 vrouwen die uitsluitend Frans spraken; 759 vrouwen en 758 mannen
spraken uitsluitend Nederlands en de overige inwoners spraken beide talen.
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Het leek ons een goed idee om in het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen op onze
jaarlijkse tentoonstelling op 4 en 5 november de vroegere gemeenteraadsverkiezingen
in beeld te brengen aan de hand van foto’s en documenten. Voor deze activiteit mag je
een bestuurslid contacteren als je materiaal ter beschikking kan stellen. We beloven er goed
voor te zorgen.

Ook deze keer hebben we een groepsfoto uit de oude doos gehaald. Het betreft een foto
van de Bakkerhoekkermis uit 1955. Enkele personen zijn al geïdentificeerd, maar er zijn
nog veel hiaten. Misschien weet u te vertellen wie er op deze foto prijkt. Aarzel niet om
één van de bestuursleden te contacteren !

Vlnr zittend: 1?, 2 Marie-José David, 3 Jules d’Halluin, 4. Maria Verscheure, echtgenote
van 3, 5 Henri Grymonprez, 6 Madeleine “Boers” Demeyere (café Hoekske), 7?, 8?, 9?,
10?, 11?
Vlnr tweede rij: 1 Wilfried Vantomme (woonde bij bunker), 2 meisje?, 3 Petrus Pattou, 4?,
5?, 6?, 7 Marcella Vandenbussche of Debusschere “Patat” (vrouw van Gerard “Patat”),
8 Gerard “Patat”, 9 Gentiel Lauwers, 10 Valentine Vanneste, 11? , 12? , 13 Gabriël
Grymonprez
Vlnr derde rij: 1? , 2? , 3? , 4? , 5 Lea Vansteenkiste, 6? , 7 Rosa Bossier?, 8? , 9? , 10?

Voor inlichtingen over “Dadingisila” kan je terecht bij
onze bestuursleden:
Voorzitter:
Daisy Decoene, Menenstraat 66, 8890 Dadizele
Secretaris:
Gerdy Verstraete, Mandellaan 59, 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
Fin.rek: 860-0118058-88
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Archivaris:
Joël Dezegher, Millesteenstraat 31, 8890 Dadizele
Bestuursleden:
Veerle Demeulenaere,
Mgr. Cardijnlaan 17, 8890 Dadizele
Paul Demyttenaere,
Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede
Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele
Xavier Monteyne, Menenstraat 78, 8890 Dadizele
Mark Reynaert, Sperredreef 32, 8890 Dadizele
Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele
Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele
Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele

KATTEBELLETJES
Uit “Rond den Heerd “ nr. 19 – blz. 314
In alle gazetten staat dat er oude munten gevonden werden in Dadizele in een weide tegen
het kasteel in een pot van 6 à 7 kg. Op sommige stukken staat te lezen: “Gallienus-salonia”
midden 3de eeuw. De weide was eigendom van heer Herman uit Kortrijk.
Uit “Rond den Heerd” nr. 24 – blz. 408
De O-L-Vrouwtorren dragen een kroon rond de naalden. Te Brugge heet dit ’t kroontje. Te
Dadizele was er ook een kroontje rond de naalde van de oude kerketorre. Dit heette ‘den tuin’.
En in den tuin kon men rondgaan. Gezelle zei: “Die dorst klimmen tot in den tuin waren stoute
kerels”
Uit “Verheerlijkt Vlaenderen” van Sanderus – deel 2 – blz. 34
”Over de heerlijkheid van Dadizele: dat het kasteel in 1364 aan het geslacht van Rassegem
behoorde.”
Dadizele en het Klein Seminarie van Roeselare
Uit “Eertijds” Ledenblad van de Oudleerlingenbond van het Klein Seminarie – dec. 1988
A.Demeulemeester schreef in zijn artikel ”De na-oorlogse Dadizelebedevaarten (1946-1952)”:
”Sinds méér dan een eeuw is, in het klein Seminarie, het vroom gebruik in zwang, in de loop
van het derde kwartaal, op bedevaart te gaan naar dit op vandaag ruim bekend heilig oord”
Nog ieder jaar komen de studenten op bedevaart. Tot 1952 werden in “Ons Huis”, recht voor
de basiliek, de toekomstplannen van de laatstejaars bekendgemaakt. Nadien trokken ze daarvoor naar het Dadipark (n.v.d.r.)

Weetjes, 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.

