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Een gelukkig en warm 2015 gewenst ! 
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 Voor 17,00 euro 
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jaar lid, word je 
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kan je veel van 
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gratis  

 meemaken ! 
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2014 is voorbij gevlogen en bracht voor onze heemkundige kring leuke 
momenten met zich mee: meerdere ontmoetingen met de familie von 
Reichenbach uit Duitsland, een mooie tentoonstelling over WO I in de 
kerk, een al even gesmaakte in november met als thema de meisjes-
school, eminente sprekers op erfgoeddag en op onze vertelavond,  
leuke uitstappen en ontmoetingen, nieuwe gemotiveerde  
bestuursleden, een aantal nieuwe leden. Als kers op de taart kwamen 
we via een attent lid op het spoor van een alweer nieuwe verkoop op 
een veiling van 17e- en 18e-eeuwse documenten afkomstig van het 
kasteel. We zijn erin geslaagd die te verwerven, waardoor ons archief 
alweer wat rijker geworden is.  
 
Al deze mooie activiteiten nopen er ons toe aan om ook in 2015 even 
goed en zelfs beter te doen. Dat we al een leuk programma in mekaar 
gestoken hebben ziet u verder in dit Kattebelletje. We hopen u vaak te 
mogen ontmoeten en voor wie nog geen lid is: zeker de moeite waard 
om te overwegen. Zo geniet u aan interessantere prijzen van al het 
aangebodene en krijgt u jaarlijks onze Sprokkels boordevol leuke  
artikels volledig gratis.  
 
2016 zal een nog specialer jaar zijn voor onze kring: dan bestaat  
Dadingisila 25 jaar al ! 
Als we achteruit kijken is het ongelofelijk wat door alle bestuursleden 
en medewerkers in al die jaren is gepresteerd. Onze kring is een  
Blijver ! We zullen dat jubileum op gepaste wijze vieren met mooie  
initiatieven en met jullie allemaal. U hoort er later meer over.  
 
Daisy Decoene 
Voorzitter 



Tijdens de erfgoedbeurs op 22/11 in Miumm in Roeselare werden de aanvankelijk verloren 
gewaande reuzen van Dadizele, Ridder Jan en Kathelyne Breydel deels hersteld. De  
skeletten en de wielen zijn weer in goede staat. Ook de hoofden in papier mâché werden 
bijgewerkt. Op 8 december kwamen naaisters naar 't Torreke in Dadizele om de kledij  
verder te herstellen en de ontbrekende stukken bij te maken. Het is de bedoeling om de 
reuzen helemaal tip top in orde te krijgen tegen 15 augustus 2015. Dan bestaat de jaar-
markt van Dadizele in een organisatie van UNIZO namelijk 40 jaar. De reuzen die intussen 
al een tiental jaar niet meer op straat zijn gekomen en die trouwens eigendom zijn van 
UNIZO zouden dan hun rentree maken.  
Het is dankzij de inspanningen van de heemkundige kring Dadingisila en de erfgoedcel 
TERF/BIE dat dit project gerealiseerd kan worden. BIE wil met haar reuzenproject over 
gans het gebied van de erfgoedcel de reuzen weer in eer herstellen en ze vaker naar buiten 
krijgen. Reus Ridder Jan werd in 1969 geboren en  gedoopt. Van Kathelyne Breydel is er 
momenteel geen informatie voorhanden. Wie foto's, filmpjes of informatie bezit rond de 
Dadizeelse reuzen mag contact opnemen met Daisy Decoene. Alles wordt bijgehouden en 
verwerkt in een artikel voor de jaarlijkse heemkundige uitgave de Sprokkels.  
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Zoekertje 

30 jaar geleden: Chiroleiding Dadizele op bezoek bij Boudewijn en Fabiola 
 

Naar aanleiding van het zilveren jubile-
um van Chiro Dadizele werd de leiders-
ploeg, samen met verschillende jubile-
rende verenigingen, op 25 juni 1984 
uitgenodigd op het kasteel van Laken. 
Zestien leden van de leiding trokken 
naar Brussel. Gehaast door de drukte 
van de examens, onvoldoende voorbe-
reid  en wellicht niet zo goed thuis in 
onze hoofdstad, arriveerden ze aan het 
koninklijk paleis te Brussel…terwijl de 
ontvangst te Laken plaats vond. Vrien-
delijke politiemensen van het paleis 
escorteerden hen met loeiende sirenes 

door Brussel zodat ze nog net op tijd kwamen voor de gemoedelijke ontvangst. Koning Boude-
wijn en Koningin Fabiola toonden zich bijzonder geïnteresseerd en stelden heel wat vragen. 
Een dag om niet meer te vergeten. 
De diverse foto’s van deze ontvangst zullen in november alvast te zien zijn op onze tentoonstel-

ling met als thema: Jeugd en jeugdbewegingen te Dadizele. Het moment dus om nu in uw oude 

fotodoos te duiken en ons kiekjes over de jeugdbewegingen in Dadizele eventjes uit te lenen. 

 

(Foto: Domien Bekaert) 
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Activiteitenkalender 2015. 
 

 Op 9 januari nemen we deel aan de 15de interverenigingenquiz van het Davidsfonds 
in Dadizele. We duimen alvast voor onze ploeg ! 

 Op 1 februari  slaan diverse verenigingen de handen in elkaar voor de voorstelling 
“Oscar en oma Rozerood” in De Bunder in Moorslede. 

 Op vraag van onze leden organiseren we op zondag 15 maart i.s.m. vtbKultuur een  
busuitstap naar Brussel met o.a. een geleid bezoek aan de tentoonstelling “’14-’18: 
dit is onze geschiedenis” in het Legermuseum.  

 Ter gelegenheid van de Erfgoeddag op zondag 26 april zal de Vlinderbeekhoeve  
centraal staan. De unieke verzameling voorwerpen uit een ver verleden samenge-
sprokkeld door wijlen Guido Vandenbussche - een gewaardeerd lid van onze vereni-
ging - zal dan tentoongesteld worden.  

 De traditionele uitstap van pinkstermaandag 25 mei gaat dit jaar richting Oostende. 
Deze badstad biedt diverse mogelijkheden voor een geleid bezoek.  

 Op 1 oktober gaat de jaarlijkse vertelavond door. Wie of wat het wordt, houden we 
nog even voor ons, maar stip die datum alvast aan in uw agenda ! 

 7 en 8 november worden dan opnieuw de hoogdagen van ons werkjaar. De tentoon-
stelling zal in 2015 handelen over de jeugdbewegingen en jeugdwerking in  
Dadizele. Ons dorp heeft immers altijd een sterke band gehad met de jeugd.  
Dadipark, de verschillende Chirokampen, J.O.C. en diverse private initiatieven (Dajo, 
Kian, …) waren of zijn daar de getuigen van. Zoals elk jaar kunt u ons helpen met fo-
to’s, verhalen, voorwerpen en documenten. Neem contact op met een van onze be-
stuursleden. 

  

 Naast onze gebruikelijke activiteiten werken we ook mee aan een schoolproject rond 
Wereldoorlog I, zullen we ons intens voorbereiden op de viering van ons 25-jarig  
jubileum in 2016 en staan nog diverse projecten op stapel, waarover u later meer 
verneemt. Zo zal o.a. zeer binnenkort de tentoonstelling die in Moorsele met mede-
werking van ons lid Herman Vanhoutte opgezet werd rond “Schuwe maandag”,  
waarbij op de Kezelberg Guillaume Vanraes door de Duitsers gefusilleerd werd, een 
tijd lang in de Basiliek opgesteld staan. 

Reine Verbrugge, nichtje van pastoor Gaston Deweer laat ons een mooie anekdote van haar 

oom na: 

Ook toen nonkel op het einde van de oorlog in Dadizele benoemd werd, ging ik hem nog  

dikwijls bezoeken. Daar heeft hij ook enorm veel gedaan: de renovatie van de basiliek, het 

speelplein, de aanleg van het rosarium, … Het onderhoud van dit park, vooral het gras afrijden, 

nam veel tijd in beslag. Voor dit probleem had hij een fantastische oplossing gevonden. Hij 

had konijnen afgericht en als er geen bedevaarders in het park waren, liet hij ze los. Ze knab-

belden het gras af en als ze weer in hun hok moesten, liet hij een bel gaan. “Me ne vloek en ne 

sakker” waren alle konijnen weer in hun hok. Hoe hij hen dit aangeleerd had, blijft me nog altijd 

een raadsel. 
 

Uit : “Tsjestig Waregemse verhalen”, een uitgave van Unizo Waregem, blz.153,  

Reine Verbrugge vertelt over haar oom Gaston Deweer  



 
Telefoon: 056/50.21.76 

E-mail: 
dadingisila@belgacom.net 
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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 
 
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  
Paul Demyttenaere, Dadizeelsestraat 253, 8890 Moorslede  
Ann Lezy, Millesteenstraat 89, 8890 Dadizele 
Jean-Pierre Outtier, Ledegemstraat 13 A, 8890 Dadizele 
Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele  
Dirk Vandenberghe, Azalealaan 93, 8890 Dadizele 
Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele  
Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele  

De voorbije jaren kreeg onze heemkundige 
kring herhaalde malen het bezoek van  
de Hr. Heinrich Graf von Reichenbach, die o.m. 
ons documentatiecentrum bezocht voor  
opzoekingswerk in verband met zijn grootvader 
Freiherr Albrecht Knigge. Als jonge Duitse luite-
nant verbleef die immers een tijd op het kasteel 
van Dadizele. Het werk dat Albrecht Knigge 
hierover maakte, werd thans door de graaf aan 
de hand van deze nieuwe gegevens vervolle-
digd en van commentaar en beeldmateriaal 
voorzien. Aangezien de voorintekenperiode 

voor het lijvige werk uiterst kort was, bleef de publiciteit hiervoor beperkt tot  
sociale media en internetverkeer. Niettemin willen we langs deze  weg iedereen 
in de gelegenheid stellen dit interessante Duitstalige werk aan te kopen. De ver-
moedelijke prijs zal schommelen rond 40,00 euro. Wie interesse heeft kan con-
tact opnemen met een bestuurslid of mailen naar dadingisila@belgacom.net.  


