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Lid worden van
onze Heemkundige Kring: een verstandige beslissing !
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 !

Hier zijn we weer met ons Kattebelletje, deze keer een vakantienummer.
We zijn zoals steeds druk bezig met allerlei zaken die voor het verleden
van ons dorp en ook deels voor de toekomst zeer belangrijk zijn.
Dit jaar viert Dadizele de 150ste verjaardag van de eerste steenlegging
van onze basiliek. De heemkundige kring verleent medewerking aan de
herdenking in de vorm van een tentoonstelling die in augustus en september te zien zal zijn achteraan in de kerk.
En misschien hebt u het al gezien of gehoord, misschien ook niet. De
drie schilderijen boven de deur van de sacristie zijn verdwenen.
Naar aanleiding van de verjaardag van de kerk vonden wij het een unieke gelegenheid om de drie 17de eeuwse doeken te laten opsmukken en
restaureren. Na overleg met de pastoor en de kerkfabriek kwam er een
akkoord om ze te laten ophalen door de firma KERAT uit Wervik. Ze komen tegen eind juli/begin augustus terug. We zullen dan eindelijk de drie
legendes van Dadizele kunnen bewonderen zoals het hoort. De doeken
lonen echt de moeite.
In de volgende parochiebladen en in de Sprokkels van de heemkundige
kring leest u er straks meer over.
We hebben al veel foto's en materiaal voor onze najaarstentoonstelling
rond de (verdwenen) winkels en cafés verzameld. Graag doen we nogmaals beroep op jullie om nog meer documenten op te sporen. Geef ons
een seintje en we komen eens langs. Het belooft een fantastische tentoonstelling met nooit eerder getoond materiaal te worden. We lichten
ook nog een tipje van de sluier en vertellen u dat we voor deze tentoonstelling samen werken met de plaatselijke scholen. De kinderen zullen
actief deelnemen door in september in het dorp op stap te gaan. De resultaten hiervan zullen in allerlei vormen op de tentoonstelling te zien
zijn. Dit jaar blijven we ook op maandag open om de kinderen toe te laten hun eigen werk te bewonderen.
Dankzij de steun van Cera zal er van deze samenwerking een blijvende
herinnering te bewonderen zijn op onze website. In de toekomst zullen
de heemkundige kring en de scholen mekaar wellicht nog weten te vinden. Er werden al veel ideeën gelanceerd. Voor ons heeft dat ook een
meerwaarde: we wekken de interesse van de leerkrachten en van de
kinderen. Misschien vinden we onder hen onze toekomstige bestuursleden.
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Als vzw zijn wij
strikt aan onze
statuten gebonden.
Zo verzekeren wij
ons ervan dat het
archief in Dadizele
blijft en nooit in
private handen
terecht komt !

‘t Daisels Kattebelletje

Eugeen Dumortier: burgemeester van Dadizele 1847 –
1854.
In het archief van het bisdom Brugge zit er een brief
(zonder datum, wellicht 1846-1847) van de kasteeldame
van Dadizele gericht aan de bisschop van Brugge. Hierin
vraagt ze hem om de gouverneur te bewegen zodat
Eugeen Dumortier als burgemeester zou worden
“verkozen” boven Dr. Spillebout afkomstig van Roeselare.
Hiermee en met de benoeming van een nieuwe godsvruchtige priester zou de crisis in Dadizele kunnen gekeerd worden.
Argumenten pro Dumortier:
- broer van pastoor van Zedelgem
- vader van een brave zoon die priester zal worden
- onbesproken gedrag, rechtlijnig
- rijk
- hij is weliswaar een cafébaas, maar de burgemeester van Westrozebeke is dat ook
Argumenten tegen Dr. Spillebout
- ongodsdienstig
- is getrouwd maar leeft met een meisje uit het
café rechtover het kasteel
- geen eigendom in Dadizele
- arts zonder werk
- er zijn drie mensen gestorven zonder de sacramenten omdat hij te laat was

Programma 2007







In augustus en september verlenen wij onze medewerking aan een tentoonstelling n.a.v. 150 jaar
basiliek.
In de loop van de maand september starten wij een
samenwerkingsproject met het onderwijzend personeel en de kinderen van de lagere school rond bestaande en verdwenen handelszaken in Dadizele
11/10/07 : vertelavond “De schoolstrijd in Dadizele”
door Jean-Marie Lermyte
03, 04/ en 05/11/07: tentoonstelling: ‘Handelszaken
en herbergen in Dadizele’.
Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal het jaarboek 2007 opnieuw opgehaald kunnen worden.
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Voor onze tentoonstelling van 3, 4 en 5 november 2007 zijn we op zoek naar alles in
verband met verdwenen Dadizeelse cafés en handelszaken.
Wie foto’s, voorwerpen, plannen, verkoopakten, affiches of dergelijke bezit en in
bruikleen wil geven, kan contact opnemen met bestuurslid Alma Samyn, Ridder Janlaan
26, 8890 Dadizele ( 056/50.08.95) of voorzitster Daisy Decoene, Menenstraat 66,
8890 Dadizele ( 056/50.29.49)

Voetbalploeg Clublokaal café De Kleppe bij
Remi Vanrobaeys. Jaartal ?
Zittend v.l.n.r: Norbert Talpe – Gerard Maes – Jozef Bettens – Roger Goderis – René Bekaert
Staand: ?
- René Maelfait – Remi Volckaert – André Cneut – Pol Deceuninck Germain Ferret – Petrus Mouton.

Internetweetje
Op 12/11/2006 werd het volgende op de verkoopsite ebay aangeboden en
na zeven biedingen voor de prijs van 1.218,15 (!) euro verkocht.
Medaille en bijbehorende lofrede voor Sergeant Richard Gordon Creese,
een sergeant van de South Staffordshire Regiment, later 36 Machine Gun
Corps. De tekst vrij vertaald uit het Engels luidt als volgt:
Voor zijn trouw aan de plicht. Tijdens alle acties waarbij zijn divisie betrokken was tussen 17/9 en
23/10/1918, meer in het bijzonder te Dadizeele, vervulde deze soldaat plichtsbewust zijn taak en zorgde dagelijks voor de aflevering van rantsoenen en munitie aan de secties bij de frontlijn gelegen. Meermaals waren de voorposten in de onmogelijkheid om zich door de vuurgevechten verder te begeven.
Creese drong op een voorbeeldige wijze door de versperringen om de goederen af te leveren.
Het document is ondertekend door de officier van de 36 Machine Gun Corps. De verkoper
en de koper zijn allebei Britten.

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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ONS OP HET
WEB!
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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
Een greep uit de gemeenteberichten die destijds iedere week de bevolking bereikten via het
Parochieblad.
Uit ’t Daiselklokske van 14 maart 1948:
Gezien het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop indermate gestegen is, wordt van
heden af een strenge verkeersactie ingesteld.
Meest gepleegde inbreuken: de snelheid – de verkeersvoorrang – de richting van het verkeer.
De traaggaande weggebruikers o.a. paardengespannen, hondenkarren, fietsers, enz. moeten
uiterst rechts houden. Daaruit volgt dat art. 20 niet toelaat aan twee of meer wielrijders naast
elkaar te rijden en dat degene die het meest links rijdt de hierboven aangehaalde bepalingen
overschreed. De fietsers moeten achter elkaar rijden.
Op de hondenkarren na kan deze tekst – 60 jaar later- nog steeds van toepassing zijn!
Uit ’t Daiselklokske van 18 april 1948:
Waarschuwing: We ontvingen vanwege Gazelec uit Meenen een schrijven waarin ze ons wijzen op het stuksmijten en beschadigen van Isolatoren (potten) aan de staken der electrische
leiding. Voor dergelijke gevallen zal in het vervolg streng opgetreden worden tegen de daders…
Nu zijn de “potten” verdwenen, het vandalisme niet!
Uit ’t Daiselklokske van 9 mei 1948:
Dinsdag 11 mei: uitreiking der bijzegels nr. 1 aan alle zwangere vrouwen.
Het gaat hier om zegeltjes voor voedingswaren – in 1948 dus nog in voege!
Coloradokever: Alle kleine verbruikers die den Coloradokever op hunne vruchten bestatigen,
zijn verplicht dit aan te geven aan den Burgemeester. Voor de besproeiingen, gelief U te wenden tot Messely Alfons, Ketenstraat, nr.25, ter gemeente.
Heeft de coloradokever het pad geruimd voor de processierups?

