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Oprecht een Gelukkig Nieuwjaar van alle bestuursleden van  
Dadingisila.  

Net als de afgelopen 22 jaar beloven wij ons best te doen om  
jullie leuke momenten te laten beleven. 

 

Lid worden van 
onze Heemkundi-
ge 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 meema-

ken ! 

December 2013 

Jaargang 10, 
nummer 19 



De tentoonstelling van 8 en 9 november 2014 zal handelen over de meisjesschool in  
Dadizele. Daarom deze warme oproep: wie over foto’s, opstellen, rapporten e.d.m.  
beschikt kan contact opnemen met een van de bestuursleden, zodat we er weer iets 
unieks kunnen van maken. 
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Zoekertje 

Op 13 september 2013 kreeg onze vereniging hoog bezoek. Graaf Heinrich von Reichen-
bach uit Reinbek (D) kwam voor twee dagen naar Dadizele.  
Hij is de kleinzoon van Baron Albrecht Knigge, een Duits officier die tijdens WO I her-
haaldelijk in het kasteel van Dadizele verbleef. Een artikel over zijn verblijf in ons dorp in 
1917 en 1918 vind je in de Sprokkels van 2013 terug. 
Met de graaf bezochten we ons lokaal waar we foto's en andere documenten van WO I 
bekeken hebben. We brachten eveneens een bezoek aan de basiliek en de toren en ten-
slotte het kasteel, waar hij bijzonder onder de indruk was van de werking van Mariënste-
de. Het bezoek eindigde met een etentje in een plaatselijk restaurant. Na een overnach-
ting in Dadizele  bezocht de graaf 's anderendaags de frontstreek en Ieper. 

In het VAB-magazine “Uit” van september 
2013 verscheen  een artikel over Hans 
Meus, broer van tv-kok Jeroen Meus, die 
een  
bistro uitbaat in Leuven. De zaak werd “Julia 
en Elias” genoemd naar zijn overgrootou-
ders, Julia Vandewynckele en Elias Sioen uit 
Dadizele. Het interieur is opgesmukt met fo-
to’s van zijn familie.  
De computergebruikers onder u vinden 
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Activiteitenkalender 2014. 
 
 Op 19 januari werken we mee aan “Toast literair” van het  

Davidsfonds. De “dialectenwandeling” die in de loop van die voor‐
middag langs diverse sites loopt (Mariënstede, Rust– en  
verzorgingstehuis, …) komt ook voorbij aan het lokaal in de  
Ledegemstraat, waar u vergast zal worden op West‐Vlaamse  
poëzie en proza. 

 De Erfgoeddag gaat door op zondag 27 april. Professor Rik Coolsaet, specialist buiten‐
landse zaken en te gast bij zowat alle media bij het uitbreken van een wereldconflict, 
zal in een eerste sessie zijn zoektocht naar een uitgeweken familie behandelen: de 
Dadizeelse Coolsaet‐familie in Amerika. De tweede sessie behandelt het vertrekken 
uit het 19de‐eeuwse West‐Vlaanderen, aankomen in het België van vandaag: emigra‐
e toen en immigra e nu vergeleken. Iedereen is welkom om 15 u in ‘t Torreke.  

De toegang is gra s. 
 Vanaf 1 mei loopt in onze Basiliek een tentoonstelling rond Wereldoorlog I.  
 Op 31 mei en 1 juni nemen we deel aan de “Open Kerkdagen”: herinneringen aan  

‘14‐’18 
 Op Pinksterenmaandag 9 juni brengen we een geleid bezoek aan het H.Hartcollege  

in Waregem, met bijzondere aandacht voor de figuur van s chter Pastoor Gaston  
Deweer. 

 De jaarlijkse vertelavond gaat door op 2 oktober. De spreker hee  tot op heden nog 
niet toegezegd, maar u wordt hiervoor  jdig uitgenodigd of leest het in de plaatselijke 
pers. 

 De jaarlijkse tentoonstelling tenslo e gaat door op 8 en 9 november en zal ‐ zoals  
hoger vermeld ‐ handelen over de meisjesschool in Dadizele. 

Oproep: 
 

In de aanloop naar 2014 willen we zoveel mogelijk te weten komen over de Daiselnaars in 
WO I. De heemkundige kring van Sint-Katelijne-Waver hielp ons daarbij. In een schoolregister uit 
1917 vonden ze vier namen van jongens die er school liepen: André Petillion, Firmin en Albert 
Sabbe en Maurits Vandemoortele. Uiteraard kinderen van vluchtelingen uit Dadizele die in hun 
gemeente verbleven. Kennen jullie ook namen van ouders, grootouders e.a. die eveneens daar 
(of elders) gevlucht waren ? Laat het ons weten. We verwerken de gegevens in een artikel voor 
onze Sprokkels 2014. 

Heilige Laurentius - patroon van de heemkundigen -  
naamdag 10 augustus. 
 

Laurentius was koster in Rome en als zodanig belast met de bewaring van 
de kerkschatten. Toen de stad weer eens bezoek kreeg van vreemde  
indringers, weigerde Laurentius te vertellen waar hij die schatten had  
verstopt. Daarom werd hij gemarteld. Hij werd, zegt het verhaal, levend 
geroosterd op een kolenvuur ! Op een gegeven ogenblik moet hij hebben 
gezegd: “Keer me nu maar om, aan deze kant ben ik gaar.” Maar dat kan 
er ook later bij verzonnen zijn, dat weet men nooit zeker met dit soort 
verhalen. 



 
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 E Z O E K O N S O P H E T 
W E B!  

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

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 
Alma Samyn, Ridder Janlaan 26, 8890 Dadizele  
Ann Vandenbussche, Azalealaan 50, 8890 Dadizele  
Maria Verhaeghe, Azalealaan 12, 8890 Dadizele  

 
 
 
 

 
 

Een wist-je-datje. 
 

(uit "Vade-Mecum de La Vie Pratique ou de la ménagère en ville et à la campagne par 
C. Savelberg" uit 1912. Vrij vertaald uit het Frans.) 
 

Karaffen schoonmaken: eierschalen, stukken aardappel of  wat as in de karaf  doen, aan-
gevuld met wat water. Hevig schudden en spoelen met zuiver water. Vloeipapier in de 
karaf  doen om het water op te slorpen. 

Het onderwijzend  
personeel van  

Dadizele. 
Foto genomen op  

12 juni 1987 


