11 november 2018 - 17 uur

18 november 2018

Basiliek, Dadizele

Daguitstap naar Balen

BEVRIJDINGSCONCERT

Dit dubbelconcert met ‘t Muziek van Herne en de Ridder
Janszonen van Dadizele wordt ondersteund door woord en
beeld.

Een organisatie van de heemkundige kring Dadingisila vzw in
samenwerking met de Koninklijke fanfare Ridder Janszonen,
‘t Muziek Herne, toneelmaatschappij Volksvermaak,
Davidsfonds Dadizele, vtb-Kultuur Dadizele/Moorslede.
ADD  € 10

VVK   € 8		

ABO en ereleden € 7

Kaarten te verkrijgen via :
- philip.depraetere@telenet.be of 056 50 13 36
- info@davidsfonds-dadizele.be
- rjzdadizele@gmail.com
- cultuurdienst@moorslede.be of 051 70 02 85

Programma:
Bezoek aan de tentoonstelling
Middagmaal
Gegidst bezoek met een bus aan de plaatsen in Balen die voor
de vluchtelingen belangrijk waren.
€ 55 per persoon alles inbegrepen.
Leden van Dadingisila en vtb-Kultuur krijgen € 5 korting.
Inschrijven en info via decoenedaisy@hotmail.com of via
telefoon (0471 46 01 47) met vermelding van de deelnemers,
adres en eventueel mailadres.
Organisatie: heemkundige kring Dadingisila vzw i.s.m. vtbKultuur

v.u. Gemeentebestuur Moorslede, Marktplaats 1, 8890 Moorslede

Hiermee herdenken wij het einde van Wereldoorlog I
en danken wij de gemeente Herne die vanaf 1917 talrijke
Dadizeelse vluchtelingen heeft opgevangen. Naast muziek
worden verhalen uit de oorlog gebracht, afgewisseld
met toneelfragmenten. Alles wordt ondersteund door
beeldmateriaal op groot scherm.

In de zomer van 1917, bij de derde slag om Ieper, werd de
gemeente herhaaldelijk beschoten. Vanaf juni 1917 vertrokken
130 Dadizelenaars naar Wolvertem en Londerzeel. In de
nacht van 7 op 8 september kwamen ongeveer 800 WestVlaamse vluchtelingen in het station van Mol aan. Onder
hen 205 Dadizelenaars en 98 Moorsledenaars. Ze werden in
beestenwagons gedeporteerd. De vluchtelingen werden naar
Balen overgebracht en zouden er tot na de oorlog blijven. De
meesten kwamen pas in 1919 terug.
Een maand later werd nog een groot deel van de bevolking
naar Herne gedeporteerd.
Er bleven nog amper 300 dorpelingen in Dadizele over. De
meesten moesten voor de Duitsers blijven werken.
In een grote tentoonstelling in Balen wordt er op deze WestVlaamse vluchtelingen teruggeblikt: hoe werden ze onthaald,
wie waren ze, waar werden ze ondergebracht?

Programma
herdenking
100 jaar
Wereldoorlog I

29 september 2018 - 20 uur

14 oktober 2018 - 15 uur

27 oktober 2018 - 19.30 uur

GC De Bunder, Moorslede

Britse begraafplaats, Dadizele

GC De Bunder, Moorslede

STEMMEN VOOR VREDE …

BEVRIJDINGSHERDENKING…

IN FLANDERS FIELDS…

Op zaterdag 29 september 2018, precies 100 jaar na de
bevrijding van Groot-Moorslede slaan 5 muzikale verenigingen
(3 zangkoren, 1 trommelkorps en 1 blazerskorps) van over de
landsgrenzen heen(Frankrijk, Duitsland en België) de handen in
elkaar.

De heemkundige kringen Dadingisila Dadizele, De Meiboom
Gullegem en Wibilinga Wevelgem herdenken de bevrijding van
onze regio op 14 en 15 oktober 1918 door de Britse 9e , 29e ,
35e en 36e divisie en het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Dit themaconcert van De Verenigde Vrienden staat in het
teken van de 100ste verjaardag van het einde van de Eerste
Wereldoorlog. Alle muziek gaat over WO I of komt uit die
periode. De harmonie, onder leiding van dirigent Patrick
Simoens, brengt een mix van klassieke muziek, militaire
marsen, film- en hedendaagse muziek. Hierin worden de
heldhaftige veldslagen herdacht, maar er komen evenzeer
soldatenliederen aan bod, evenals een ingetogen hulde aan de
slachtoffers. Op dit concert wordt de muziek verder aangevuld
met aansluitend tekstmateriaal en beeldprojecties.

Met dit unieke vredesconcert laten ze samen hun stemmen
klinken voor het meest kostbare goed op aarde: VREDE. Muziek
helpt mensen elkaar beter te begrijpen. Enkel wie naar anderen
luistert, kan immers echt muziek en vrede maken.
Beleef dit hartverwarmend concert mee en geef ook jouw stem
aan de VREDE.
Een organisatie van de heemkring Moorslede i.s.m.
Grimmertingekoor Moorslede, Cantabile Dadizele en
trommelkorps Harypska Slypskapelle
ADD  € 12

VVK € 11

ABO € 10

Tickets: contact@heemkringmoorslede.be of
cultuurdienst@moorslede.be (051 70 02 85)

30 september 2018 - 14 uur

HERDENKING DAVID CHALMER
BURNS

Via een wandeling langs landelijke wegen (start aan Café
Waterdam) en een halte met muzikaal intermezzo, maken we
onder begeleiding van de gids Kevin Breyne, kennis met het
verhaal van Burns en de bevrijding van Moorslede en Slypskapelle
in 1918. Om 16u30 is er hulde aan de oorlogsslachtoffers aan
het monument van David Chalmers Burns (kerkplein Slyps) door
de oudstrijdersvereniging en een Piper,
waarna je individueel terugwandelt via een
aangeduid parcours (afstand ca. 7 km heen
en terug). De deelname is gratis.
Vooraf inschrijven via mail tot 15 september
(mauricehuyghebaert@hotmail.com of rik.
lybeer@telenet.be)

De bevrijdingsherdenking vindt plaats met de goedkeuring van
de “Commonwealth War
Graves Commission”.
Muziek
van
doedelzakspeler
,
klaroenblazer en violiste
wordt afgewisseld met
duiding over het WO 1
gebeuren.
De bevrijdingsherdenking is gratis.
Na de herdenking kan er nagepraat worden in de voorzaal van
PC Den Ommeganck , Ridder Janlaan , Dadizele.
Info: 0478 62 72 17 of dirk_vandenberghe@telenet.be

14 oktober 2018 tot eind november 2018
Basiliek, Dadizele

FOTOTENTOONSTELLING

Fototentoonstelling over de bevrijding van onze regio eind
september 1918 en oktober 1918 en de rol van het “Royal
Newfoundland Regiment”
Speciale aandacht voor de 20 Newfoundlandse soldaten
100 jaar geleden actief in de regio om ons te bevrijden , hier
gesneuveld en begraven op de Britse begraafplaats “DADIZEELE
NEW BRITISH CEMETERY”
Organisatie: Heemkundige kring Dadingisila
Gratis inkom
Alle info bij Jean Pierre Outtier, Ledegemstraat 13A,
8890 Dadizele, 0495 29 71 11, jp.outtier@skynet.be

ADD € 10

VVK € 9		

ABO € 8

Kinderen jonger dan 12 jaar: gratis
Tickets en info: info@harmoniemoorslede.be of
cultuur@moorslede.be (051 70 02 85)

