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2009 een jaar vol uitdagingen!

Als we de berichten in de media mogen geloven wordt 2009 een jaar vol

uitdagingen op vlak van economie, koopkracht en nog meer van dat ! Het

is niet onze bedoeling om deze eerder negatieve berichtgeving te bena-

drukken, wel integendeel. Laat het ons wat positiever bekijken: als er in

ieder gezin minder financiële armslag is, moeten we misschien onze vrije

tijd wat minder “ duur” invullen maar integendeel wat “duurzamer ” .

Hiermee bedoel ik dat het lidmaatschap van een vereniging en de daarmee

gepaard gaande warme contacten en sociale ontmoetingen ons veel geluk-

kiger kunnen maken dan die ene aankoop die we nu moeten uitstellen om-

dat het niet anders kan. Ik wil de economie natuurlijk niet nog verder terug-

schroeven, want niemand heeft daar op termijn baat bij. Wel wil ik hier een

oprechte oproep lanceren om weer wat meer “ m ens onder de mensen ”

te worden. Veel verenigingen klagen over vergrijzing, gebrek aan

interesse, engagement en opvolging. Misschien is het nu tijd om uit onze

zetel te komen en daar met zijn allen iets aan te doen. Dat wens ik jullie

allemaal toe, als vereniging en als individu.

Wij met onze heemkundige kring kunnen echter niet klagen: het ledenaan-

tal is in 2008 boven de 250 betalende gezinnen gestegen, onze activiteiten

kennen alsmaar meer succes, onze ploeg bestuursleden is weer met een

nieuw dynamisch element uitgebreid, we werken verder aan het behoud en

het uitbreiden van ons plaatselijk erfgoed.

Kortom, al zeg ik het zelf, we zijn goed bezig, niet in het minst dankzij onze

leden. Graag dank ik hen daarvoor en ben zo vrij aan u lezer te vragen om

ons te vervoegen.

Verder wens ik nogmaals te herhalen dat alles wat met Dadizele te maken

heeft, ons interesseert. Bent u aan het opruimen? Hebt u iets i.v.m. ons

dorp gevonden (boeken, artikels, rouwbrieven en –prentjes, foto’ s ,

voorwerpen, enz. ) gooi dat dan niet weg maar bezorg het ons. Als vzw

beloven wij er zorg voor te dragen voor de toekomst. Op deze manier kun-

nen we ook ons archief uitbreiden en ons documentatiecentrum dat steeds

meer mensen lokt, nog aantrekkelijker maken.

Tot slot wil ik u allemaal van harte een warm en gezellig 2009 toewensen

in naam van onze voltallige ploeg. We hopen u binnenkort te mogen

ontmoeten op één van onze activiteiten. Neem gerust een kijkje in ons

jaarprogramma.

Daisy Decoene Voorzitter
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Oproep

In april 2009 werken we op erfgoeddag rond het thema

“ V riendschap ” .

Omdat GSM-berichten, e-mails, chatsessies, facebook e.a.

steeds meer de handgeschreven contactmiddelen vervangen

zijn we op zoek naar mooie handgeschreven brieven, kaarten

( v erjaardag, nieuwjaar, etc ) , telegrammen, nieuwjaarsbrie-

ven, poëzieboekjes om enerzijds tentoon te stellen, maar ook

om fragmenten uit voor te lezen. Indien gewenst, waarborgen

we uiteraard de privacy van de schrijvers, maar we zouden

het wel leuk vinden om een brief van uw lief of uw beste

vriend ( -in ) te mogen inzien. Ook documenten van ouders

en/of grootouders zijn natuurlijk welkom. Duik eens in die ou-

de koekendozen en haal deze verborgen schatten naar bo-

ven. We zullen er met zijn allen nog eens van genieten. Zoals

gewoonlijk, bezorgen we alles in goede staat terug. Mogen we

op uw medewerking rekenen ? Bel dan een bestuurslid of kom

zelf eens langs bij één van ons.

9/1/09: we verdedigen de wisselbeker tijdens de
interverenigingenquiz van het Davidsfonds in
het PC Den Ommeganck.

26/4/09: erfgoeddag met als thema
“Vriendschap” (zie de oproep hierboven).

1/6/09: geleid bezoek aan Moen.

8/10/09: vertelavond.

7-8/11/09: tentoonstelling “Wijkfeesten”.

Naar gelang de gelegenheden zich voordoen, is dit
programma nog vatbaar voor aanvullingen en
wijzigingen, maar noteer alvast deze data !
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Bij ons ben je aan

het juiste adres !

Als vzw zijn wij

immers strikt aan

onze statuten

gebonden.

Zo zijn wij er

zeker van dat het

archief in

Dadizele blijft en

nooit in private

handen terecht

komt !

Programma 2009



De foto hierboven werd genomen op 27 april 1952. Het betreft de huldiging van
verdienstelijke leden van het ACW. Wie herkent wie ?
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Weetjes van het jaar 1959

Van 24 tot 28 februari 1959 vond er een “retret” plaats in de kapel van’t Rustoord; in de namid-
dag voor de vrouwen en ’s avonds voor de mannen. Allen werden dringend uitgenodigd er aanwezig te
zijn. De prediker was pater De Spiegeleire , redemptorist, en volgens pastoor Deweer was hij “een
leeuw in de preekstoel en een lammeke in de biechtstoel ”.
Van 10 tot 14 maart ging de retret door “voor jonge dochters en jongelingen”. Pastoor Deweer
schreef dat die een aanrader was, want “op ieder potje past een hulletje , op een slecht potje
past een slecht hulletje en jongens en meisjes die de retret volgen, zijn geen slecht potje noch
hulletje”.

Op dinsdag 3 maart 1959 was er een brand in de grote zaal van het speelplein . De isolatie van het
dak brandde volledig uit. Pas geschilderde stoelen en banken waren erg bevuild maar niet bescha-
digd. De oorzaak van de brand werd niet ontdekt.

Titel van de voordracht voor de KAV -leden op 19 maart 1959 “Eet u slank”. Toen al in de mode ?

Op zondag 8 maart 1959 speelden de kajotters in Ons Huis het toneelstuk “De gouden clown”. Wie
heeft daar nog foto’s of documentatie over ?

Mei 1959: start van de burgers- en middenstandsjeugd VKBMJ o.l.v. Anita Cneut, leidster en met de
hulp van Rita Vergote, Regina Rondelez en Simonne Van Elstraete.

In 1959 werd het postkantoor overgebracht naar de Ledegemstraat nr. 11 (familie David). Een
tweede postbus werd op de marktplaats aan Ons Huis geplaatst.

Zondag 27 december 1959: de ziekenbond huldigt verpleegster Ghislaine Desplenter bij haar
oppensioenstelling.
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21/5/1944: Op het kasteel van Dadizele werd tijdens WO II een oorlogskolonie voor verzwakte
kinderen opgericht. Het initiatief kwam van het bisdom Brugge en het kinderloos echtpaar
Jozef Camerlinck – Simonne Vanneste (bank van Roeselare). Zij vond de kloosters van Rumbeke,
Kortemark, St.-Denijs en Aartrijke en de kastelen van Dadizele en Wielsbeke bereid om onderdak
te geven aan die kolonies. De zusters van Pittem zorgden in Dadizele voor de kinderen.
Lieve Denys, verpleegkundige en vooral goede buur van de Camerlincks, kwam wekelijks de
kinderen wassen met harde oorlogszeep. Na de oorlog ontstond uit de oorlogskolonies de nieuwe
stichting “Onze Kinderen” te Roeselare.


