
‘T DAISELS KATTEBELLETJE 

Heemkundige kr ing "Dadingis i la"  vzw  

 

Een prettige en zonnige vakantie ... 

Lid worden van 
onze  

Heemkundige 
Kring: een wijs 

besluit ! 
 Voor 17,00 euro 

ben je een gans 
jaar lid, word je 

uitgenodigd naar 
onze activiteiten 
en ontvang je het 

jaarboek 
“Dadingisila 

Heemkundige  
sprokkels”  

helemaal gratis  

 Vanaf 27,00 euro 
ben je erelid en 
kan je veel van 

onze  activiteiten 
gratis  

 meemaken ! 

Juli 2015 

Jaargang 12, 
nummer 22 

... dat is onze wens voor de komende weken. We hopen dat onze lezers 
hun batterijen volop kunnen heropladen om nadien met nieuwe moed 
een nieuw werkjaar, een nieuw schooljaar of gewoon het najaar tege-
moet te gaan.  
 
Wij van onze kant bezorgen u ons 22ste Kattebelletje met leuke weet-
jes, een mooie foto en wat nieuws betreffende onze heemkundige 
kring. Meer dan 10 jaar al krijgt u als Daiselnaar en/of als lid twee maal 
per jaar dit gratis krantje in de bus.  
Ons doel ? U warm maken voor de geschiedenis van ons dorp, u aan-
zetten om gegevens aan ons door te spelen en waarom niet, u ook 
overtuigen om lid te worden van onze kring.  
 
Volgend jaar bestaan we 25 jaar. Nu al zijn we bezig met de uitgave van 
een nieuw boek, met onze jubileumviering en enkele bijzondere activi-
teiten, die we aan onze leden maar ook aan alle andere geïnteresseer-
den zullen aanbieden.  
 
Ik kan het niet genoeg herhalen: met ons sterk team van 15 bestuursle-
den doen we er alles aan om onze geschiedenis uit te spitten en in de 
vorm van interessante artikels in onze Sprokkels, de jaarlijkse uitgave 
van onze kring, aan u voor te stellen. Ook met onze tentoonstellingen 
beogen we hetzelfde doel en hopen we dat er nog meer informatie en 
documentatie aan de oppervlakte komt. 
 
Bekijk vlug ons programma voor het najaar: er zit wellicht iets in wat u 
kan interesseren.  
Kom eens af, u bent van harte welkom.  
 
Daisy Decoene 
Voorzitter 



Van Johan Vandamme uit Kortrijk kregen we onlangs een kaartje van het "Comité van de 
Volksraadpleging Dadizele". De vergadering was voorzien op maandag 20 februari om 
7 uur, in het lokaal, bij Willy Bekaert. Het kaartje werd door de secretaris verzonden en 
dat was Antoon Vandamme, vader van Johan. Op de voorzijde van de kaart staat een 
afbeelding van toenmalig koning Leopold III met daaronder de tekst "JA, de koning komt 
terug". Alles gaat hier uiteraard om de koningskwestie, het politieke conflict dat in Bel-
gië ontstond in het begin van de Tweede Wereldoorlog en duurde tot 1951 over het al 
dan niet terugkeren van Leopold III als koning. 
  
Het is de eerste keer dat we iets vinden rond dit thema in Dadizele. Zijn er nog getuigen? 
Wie weet meer over deze werking in Dadizele? Help ons en contacteer een bestuurslid. 
We noteren graag uw verhaal. 
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Van ons lid Freddy Beernaert kregen we onlangs deze mooie oude foto. Op de achterzijde 

staat: "groep Machienhoeknaars". Let op de klompen, voor de jongen uiterst 

rechts precies wat te groot. Ook de geit mocht mee op de foto. Wie kan er ons meer over 

vertellen? Wie staat er afgebeeld? Waar bevinden we ons? In welk jaar zijn we hier? 

 Het zou leuk zijn mochten wij dankzij onze lezers meer te weten komen. Contacteer Daisy 

Decoene, decoenedaisy@hotmail.com of 056/50.29.49 
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Activiteitenkalender 2015. 
 

 De aandachtige lezer van dit 
“Kattebelletje” zal zeker al de datum van 
onze vertelavond genoteerd hebben. 

  Pas op ! Die is gewijzigd naar 8 oktober ! 
Onder de titel “Proper en puur” zal Ilse 
Landuyt een vrolijke geschiedenis vertel-
len over de persoonlijke hygiëne door de 
eeuwen heen. Een hilarisch verhaal over 
properheid, van bij de Grieken tot nu. 
Met hilarische, maar ook tragische details 
wat er in de badkamer soms mis kan lo-
pen.  
Waarom wasten de Grieken zich niet aan 
de lavabo ? Waarom had Henry VIII veel te lange mouwen? Kent u dat van die liefdes-
brief van Napoleon aan zijn Joséphine ? Hoe proper was Brigitte Bardot ?  En u ?  
Met beeldmateriaal en anekdotes vertelt Ilse over de geschiedenis zoals u het op 
school nooit hebt horen vertellen.  
Zin om mee te lachen en te gniffelen ? De lezing wordt afgesloten met een handen-
was-test met een alcoholgel met daarin fluorescerend poeder. In het donker kan 
daarna met een black light gezien worden of de handen goed gewassen werden.  
Ilse Landuyt studeerde Romaanse Filologie en Politieke en Sociale Geschiedenis van 
de Westerse Wereld.  
 

 7 en 8 november worden dan opnieuw de hoogdagen 
van ons werkjaar. De tentoonstelling zal in 2015 handelen 
over de jeugdbewegingen en jeugdwerking in  
Dadizele. Ons dorp heeft immers altijd een sterke band ge-
had met de jeugd.  
Dadipark, de verschillende Chirokampen, J.O.C. en diverse 
private initiatieven (Dajo, Kian, …) waren of zijn daar de ge-
tuigen van. Zoals elk jaar kunt u ons helpen met foto’s, ver-
halen, voorwerpen en documenten. Neem contact op met 
een van onze bestuursleden. 

  

Gezien in het ‘Hooge Crater Museum Ieper’: een getuigschrift van de vereremerking met erete-

kens van soldaat Ernest Vervaeke, geboren te Dadizele op 19 juli 1879 (volgens het document 

op 28 juli 1879), zoon van Henricus geboren te Lendelede en van Sidonia Debuf landbouwster 

geboren te Dadizele. 

Hij kreeg het ereteken van de Yser en van Vuurkruiser. 

(een aanvulling van de lijst soldaten van beide wereldoorlogen Heemkundige Sprokkels – no-

vember 2013 - pag. 92) 



 
Telefoon: 056/50.21.76 

E-mail: 
dadingisila@belgacom.net 

 
Fin.rek: BE56 8600 1180 5888  

 
 
 
 

H.K.”Dadingisila” vzw 
Mandellaan 59 

8890 DADIZELE 

B EZO EK  O NS  O P  HET  
WEB !  

w w w . da d ing is i l a . be  

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  
Philip Depraetere, Mgr. Cardijnlaan 11, 8890 Dadizele 
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  

Renteboek 
Ons lid Julien Logie uit Geluwe, werkte aan een brochure, waarvoor hij o.m. 
regelmatig een bezoekje bracht aan ons documentatiecentrum. Het werk is 
ondertussen af en draagt als titel : “Dadizele Rentebouck 1614 
Deel 2:  de familie de Bersacques ”. De kostprijs is € 10,00 (eventuele verzen-
dingskosten niet inbegrepen). Bestellen kan via voorzitster Daisy Decoene, 
Menenstraat 66 te 8890 Dadizele (056/50 29 49 - decoenedai-
sy@hotmail.com).  
U kan het bedrag ook overschrijven op rekening BE56 8600 1180 5888 t.n.v. 
Heemkundige kring “Dadingisila” vzw. U wordt dan verwittigd waar en  
wanneer u het kunt komen afhalen. 

Uit “De Denderbode” 04/01/1885 

Dispensatie 

Bij koninklijk besluit zijn de gemeenten Dadizeele (West-Vlaanderen)  en Eynthout 

(Antwerpen) gemachtigd eene bijzondere school met dispensatie (de gemeentescholen in 

die gemeenten werden slechts door vijf leerlingen bijgewoond) aan te nemen. Deze twee 

gemeenten zijn de eersten, die de koninklijke dispensatie ontvangen. 


