
                                                                               
    

       
 
       
 
 

  
Verantw. uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein 54/A1 
Redactie: Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail johanmalbrancke@skynet.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts: 
13/09 Goethals 057/30.02.67 
21/09 Busschaert 057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
13/09 Regheere (Proven) 057/30.11.21 
21/09 Deman (Roesbrugge) 057/30.04.11 
Brandweer 
Proven GSM 0477/22.55.51 
Poperinge 057/33.30.20 
Politie 057/33.40.00 
 
Een begin 
Welkom aan de lezers van “ ‘t provenaertje” 
“Ons parochieblad” is definitief naar de 
archieven verwezen. Jammer. Er blijven over 
doordrammen heeft geen zin. Enkele 
Provenaars staken de koppen bijeen en er 
wordt gepoogd om met een nieuwe lei te 
beginnen. “Hier zijn we” 
 
Redactie 
Een vijftal mensen zetelen voorlopig in de 
redactie. Om beurt stellen zij dit blad 
samen. Wie zin heeft om mee te helpen mag 
zijn naam doorgeven aan één van deze 
mensen. Vele handen maken licht werk. Deze 
spreuk is zeker van toepassing bij de start 
van een nieuw blad. 
 
Wekelijks? 
Wekelijks zou een heel zware dobber 
worden. Daarom wordt er geopteerd om 
tweewekelijks de Provenaars een 
informatieblaadje te bezorgen. 
 
Kosten 
Niets bestaat nog “gratis”. Tot het einde van 
het jaar wordt er toch gepoogd dit 
nieuwsbriefje “gratis” te laten verschijnen. 
Het feestcomité doet de grootste 
inspanning, terwijl de andere verenigingen 
nadien ook hun duitje in het zakje willen  
brengen. Vanaf nieuwjaar werken wij met  

 een abonnement. Dit dient betaald te worden 
voor 15/11 op rekening nr. 979-0773116-
31, “dorpskrant Proven”.(+ naam en adres) 
Het voortbestaan van het blaadje hangt 
grotendeels af van het aantal abonnementen. 
Voor de prijs van € 6,00 voor een gans jaar 
hoef je het zeker niet te laten. Zie je het 
niet zitten om over te schrijven, geef een 
seintje aan één van de redactieleden. 
 
Naam 
Wij zijn nog op zoek naar een geschikte 
naam. Of spreekt deze naam reeds aan? Wie 
een idee heeft mag dit laten weten.  
 
Berichten 
Iedereen mag berichten indienen. Liefst 
zoveel mogelijk. Reclame wordt niet 
gepubliceerd. Wel opendeurdagen of bij 
verlof.  
Hierbij ook een warme oproep: Wat willen 
jullie dat er vermeld wordt? 
 
Indienen berichten 
De berichten moeten de zondagavond voor 
20u00 ter plaatse zijn. Dit is de zondag 
voor het verdeeld wordt. 
Adres: Johan Malbrancke; Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
Ook via e-mail kun je berichten sturen:  
johanmalbrancke@skynet.be 
Van het aantal berichten hangt het succes 
van dit blaadje grotendeels af. 
 
Data bedeling 2003  
Donderdag 11/09- 25/09- 09/10- 23/10-
06/11- 20/11- 04/12- 18/12 woensdag 31/12 
 
Lay Out 
De vormgeving staat nog niet helemaal op 
punt. Hieraan wordt gewerkt. Reacties 
steeds welkom. 
 
’t Rozenhof 
Wij zijn met verlof vanaf maandag 22/09 
tot en met zondag 05/10. 
 
Kermis Proven 
Met oktober wordt een “Feest op het plein” 
gehouden. Dit is een mix van een smulmarkt, 
Vlaamse kermis, volksspelen, muzikale 
omlijsting, springkasteel e.a. voor de  
kleinsten, kermisattracties, en andere nog in  
te vullen activiteiten, allemaal bij elkaar. 
Iedere vereniging die wil meewerken, kan dit 
via een stand, een spel….. Gelieve dit door te 
geven aan iemand van het feestcomité. 

 KAV 
KAV Proven organiseert een reeks van 5 
weken: ” BEWEEG JE FIT”. Elke maandag 
om 19u30 verzamelen we in het CC De 
Croone voor een begeleide training van 1 uur. 
De lesgeefster is Griet Busschaert. Zij 
zorgt voor oefeningen met heel wat 
afwisseling. 
KAV-leden betalen € 7,00; niet leden € 14,00 
voor 5 trainingen. Gelieve in te schrijven 
voor 15/09 bij Gilberte Dever 
(057/30.13.82) of Carine Boone 
(057/30.11.55). Afspraak voor de 1ste les op 
maandag 22/09 om 19u30. 
Iedereen is welkom!!!! 
 
KVLV 
De startvergadering gaat door op donderdag 
18/09 om 19u30. In ‘t Rozenhof maken wij 
kennis met het nieuwe jaarthema: “van 
korsetten en fermettes”. 
Wie wil genieten van een koude schotel met 
frites moet zich inschrijven voor 15/09/03 
in het Rozenhof (tel 057/30.03.35). De prijs 
bedraagt € 10,00 (drank niet inbegrepen). 
Dinsdag 23/09 komt Monsieur Van Geluwe 
spreken in een vergadering voor 3 x 20. 
Afspraak om 14u00 in de Kring. 
 
Sfeer te Proven 
De tweede editie van de sfeerbeurs te 
Proven is een feit. Het succes van verleden 
jaar hopen wij zelfs te verbeteren. De 
tweede sfeerbeurs vangt aan op vrijdag 
28/11 om 19 u. De Provense handelaars die 
willen meewerken, kunnen contact opnemen 
met het feestcomité te Proven. Voor meer 
inlichtingen Donald Deplaecie 057/30.05.66. 
Wie oude grote poortsleutels bezit, wil deze 
binnenbrengen bij Ronny Vandromme, Dieter 
Saint Germain of Donald Deplaecie. 
 
Voetbaluitslagen 
Weekend 06-07/09 
TSC – Woesten 5 - 0 
Reserven A – Vlamertinge 0 - 1 
Beselare – Reserven B 0 - 2 
Hollebeke - Juniores 0 - 3 
Knapen – Reningelst 6 - 0 
Miniemen – Reningelst 2 - 1 
Préminiemen - Reningelst 8 - 0 
Reningelst – Duivels 1 4 - 3 
Voormezele – Duivels 2 4 - 10 

 
Wij gaan verder??? 
volgende editie: 25/09/03 
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Verantw. uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein 54/A1.   
Redactie: Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail johanmalbrancke@skynet.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts: 
28/09 Vandeberghe (Watou) 057/38.81.60 
05/10 Vulsteke Popering 057/33.41.17 
Wachtdienst apotheek 
28/09 Darras (Alveringem) 058/28.86.75 
05/10 Vandewalle (Oostvleteren)     
057/40.01.01 
Brandweer 
Proven GSM 0477/22.55.51 
Poperinge 057/33.30.20 
Politie 057/33.40.00 
Abonnement: € 6,00 
Overschrijven voor 15 november op rekening 
979-0773116-31 “dorpskrant Proven”. 
naam en adres vermelden aub. 
Kinesitherapie 
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 
057/30.07.58, GSM 0478/99.23.13 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057.40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Tandheelkunde: 057/30.01.54 
 
We wensen het “Provenaertje” geluk  
Proficiat bij de geboorte van  
‘t provenaertje onze nieuwe dorpskrant. Wij 
moeten blij zij dat zo de ontstane leemte 
gevuld kan worden. Kerk en Leven zal zich 
toespitsen op kerkelijk en parochienieuws, 
alsook  over activiteiten  van organisaties en 
vieringen in de federaties. 
 PS: De beslissing om het parochieblad van 
Proven om te schakelen naar Kerk en Leven 
is niet die van de pastoor, maar van de 
federatie en van “kerk en leven” zelf. 
Eric Ingelaere 
Dank vanwege de gewezen pastoor van 
Proven. 
Ja, vooraf moet ik wel bekennen dat het mij 
toch enigszins pijn heeft gedaan te 
vernemen dat “Ons parochieblad Proven” 
voorgoed eindigde. Het was een parochieblad 
dat aanvaard was en in de smaak viel van de 
mensen.  
 

 Wij hadden meer dan 500 abonnementen in 
en buiten Proven. Het was kort en bondig, 
het was vlug gelezen. Maar kom, door 
omstandigheden is dat nu voorbij. Tot mijn 
grote en aangename verrassing, vond ik in 
mijn bus Bruggestraat nr 9 te Poperinge:  “ ’t 
provenaertje” waar een briefje aan vast zat, 
waarop te lezen stond: “Mijnheer pastoor, 
wij vinden het gepast om jou een 
dorpsbriefje van Proven aan te bieden. Veel 
leesgenot. Namens de redactie.” Ja, Proven 
is altijd creatief geweest. Men hoort nog 
soms zeggen: “Proven Boven”. Ik wens u veel 
succes en ik dank vooral de redactie van “ ‘t 
provenaertje” voor de mooie attentie die ik 
ontving. Vanwege de rustende pastoor 
Michiel Ollivier. 
De Canadakaarters 
Kaarters die zich nog willen inschrijven, 
kunnen dit alsnog doen vóór 30/09. 
Alle inlichtingen betreffende de 
kaartersclub kunt u verkrijgen in herberg 
Canada te Proven of tel. 057/33.44.75. 
De Bascule kaarting 
Elke laatste vrijdag of zaterdag van de 
maand kan je weer kaarten in café de 
Bascule. 9 maanden lang kan je er terecht 
voor de inschrijvingsprijs van € 15,00. De 
eerste kaarting gaat door op vrijdag 26 of 
zaterdag 27/09 om 20u00. 
Basisschool Proven 20ste uitgave!!! 
Sint Michielszomerfeest 28/09  
Langs deze weg nodigen wij nog eens alle 
oud-leerlingen en oud-leerkrachten uit die 
de laatste twintig jaar onze school hebben 
verlaten. Zeg het aan elkaar door dat we 
iedereen verwachten op zondag 28/09 vanaf 
15 uur voor een terugblik bij een drankje en 
een hapje. Speciaal voor oud-leerlingen en 
oud-leerkrachten richten we gegidste 
rondleidingen in door de huidige 
schoolgebouwen!  
De leerlingen brengen in de namiddag 
“nummers uit de oude doos”. We zorgen voor 
animatie op de speelplaatsen en ’s avonds 
verwelkomen wij jullie in de zaal voor de 
trekking van de tombola met tussenin 
animatie voor jong en minder jong onder 
leiding van Studio Heaven. 
Iedereen van harte welkom!!!  
KVLV 
Dinsdag 07/10 om 20u00 komt Marleen 
Palfiet in café St. Elooi spreken over 
“Woningaanpassing in de thuiszorg”. Aan de 
hand van dia’s zien we hoe woningaanpassing 
zelfredzaamheid verhoogt. Kostprijs en  
 

 subsidiemogelijkheden komen aan bod, hulp 
om aanpassingswerken te realiseren en dit in 
samenwerking met de Christelijke 
mutualiteit 
Start openbaar onderzoek gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. 
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
ligt ter inzage op het bureel Secretarie van 
het stadhuis van Poperinge – Grote Markt 1. 
(Oud postgebouw). Dit structuurplan werd in 
de gemeenteraad van 3 juli 2003 voorlopig 
aanvaard. Een openbaar onderzoek vindt 
plaats t.e.m. 8 december 2003. Tijdens deze 
periode, ligt het document ter inzage, 
tijdens de gewone kantooruren. 
Er worden twee inspraak- en informatie 
avonden gehouden. Iedereen is er welkom. 
Voor Proven gaat dit door in het 
ontmoetingscentrum De Croone op dinsdag 7 
oktober 19u30. 
Oktoberkermis 2003 
Nieuw tijdens de kermis: 
Infoavond door brandweer Proven: “CO, een 
stille moordenaar in huis”. Wedstrijd voor 
tuning- en customcars op het Provenplein. 
“Trontinetten” koers bij de Bascule. 
Avondzoektocht door de Gezinsbond. 
“Rock Proven” met Cyrstal Moon en Blind 
Act. 
Jong KLJ en KLJ 
Maar liefst 66 kinderen en jongeren kwamen 
afgezakt naar de succesvolle startnamiddag 
van Jong KLJ Proven. Op zaterdag 27 
september krijgen de opgedaagde 
toekomstige Jong KLJ’ers een bezoekje van 
de leiding, waarna ze zich definitief kunnen 
inschrijven. Op zondag 3 oktober staat van 
14 tot 17 uur de tweede activiteit op het 
programma. Plaats van afspraak: OC De 
Croone. De startavond van de KLJ kende een 
zestigtal inschrijvingen en een dertiental 
nieuwe leden. Vrijdag 26 september 
vrzeamelen ze om 20 uur in De tramstatie 
om daarna voor slechts € 5,00 te gaan 
bowlen naar Roeselare. 
Voetbaluitslagen Weekend 20-21/09 

Heuvelland - Duivels 1  6 - 3 
Elverdinge - Duivels 2 2 - 13 
Preminiemen -  Dikkebus 4 - 7 
Miniemen - Houthem 2 - 3 
Knapen - Houthem 7 - 0 
Houthem - Juniores 5 - 1 
Reserven A - Dikkebus 4 - 2 
Elverdinge – Reserven B 3 - 1 
TSC - Alveringem 0 - 0 

volgende editie: 09/10/03.    z.o.z 
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Muzikaal aperitief in de Croone op 12 oktober  

Gewoonlijk op kermiszondag in oktober geeft de  
Koninklijke Harmonie de Volksvreugd om 11u.OO een  
aperitiefconcert in het O.C. De Croone. Iedere keer  
zit het er redelijk vol met familie en sympathisanten  
van onze muzikanten. Maar er is zeker nog plaats voor  
andere mensen. Het ware fijn ook u er te mogen  
verwelkomen. Een swingende melodie uit de jaren  
zeventig een stuk bigbandgeluid of een vertrouwde  
rock and roller .... Bij een lekker glaasje op de juiste  
toon is een geslaagde kermiszondag ingezet en  
gewaarborgd. U komt toch wel eens proeven aan onze  
muzikale cocktail?  
U bent alvast hartelijk uitgenodigd.  
Namens onze muzikanten en de chef.  
Tot dan.  

 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, Wim 
Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail johanmalbrancke@skynet.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
12/10 Goethals  057/30.02.67 
19/10 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
12/10 Leroy (Watou) 057/38.85.92 
19/10 Debruyne (Lo) 058/28.80.21 
Kinisetharapie  
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 
GSM 0478/99.23.13 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.0011 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Tandheelkunde  
057/30.01.54 
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Proven GSM 0477/22.55.51 
Poperinge 057/33.30.20 
Politie 057/33.40.00 
Abonnement: € 6,00 overschrijven voor 15 
november op rekening 
979-0773116-31 “dorpskrant Proven” 
naam en adres vermelden aub. 
 
Lettertype 
De redactie kreeg enkel reacties binnen in 
verband met de leesbaarheid van 't provenaertje. 
Graag passen wij ons wat aan en proberen het 
uit met een andere vorm van lettertype. Geef 
jullie mening gerust door.  
 
Abonnement 
Beste lezers, wil er rekening mee houden dat 
indien je niet op tijd betaalt, je geen 
informatieblaadje meer ontvangt na nieuwjaar. 
Mogen wij aandringen zo vlug mogelijk over te 
schrijven. Je kunt ook bij Chris Rousseeuw, 
Provenplein 32, binnenstappen en ter plaatse 
betalen. Waarvoor onze dank.  
 
Bedankt 
De redactie houdt eraan iedereen te danken voor 
de positieve reacties. Enkel met jullie steun en 
reacties kunnen wij verder. Verbeteringen 
kunnen steeds aan de orde komen.  
 
Overleden 
→ Clara Thoré echtgenote van Joseph 
Vandenbussche. Overleden op vrijdag 19/09 en 
werd begraven op donderdag 25/09.  
→ Irma Monkerhey weduwe van Oscar 
Busschaert, overleden op donderdag 02/10 en 
wordt begraven op donderdag 09/10 om 10 uur 
in de St.Victorkerk te Proven. 

Sint Michielszomerfeest 
 
Winnende loten tombola 
Hoofdprijzen 
 
0585 0654 0662 0814 1020 
1124 1268 1277 1456 1645 
1729 1950 2089 2165 2286 
2499 2556 2567 2642 2906 
3051 3166 3175 
 
Andere prijzen 
 
0503 0507 0518 0520 0535 
0538 0550 0554 0577 0578 
0606 0619 0625 0628 0635 
0638 0643 0671 0675 0693 
0694 0701 0703 0704 0710 
0715 0722 0728 0733 0737 
0749 0756 0778 0781 0788 
0789 0791 0793 0794 0796 
0798 0799 0807 0816 0818 
0823 0833 0834 0838 0848 
0881 0886 0891 0895 0897 
0905 0907 0923 0924 0926 
0927 0930 0934 0944 0948 
0961 0967 1011 1016 1019 
1088 1092 1095 1103 1118 
1120 1125 1131 1138 1140 
1150 1153 1207 1208 1224 
1232 1244 1250 1256 xxxx 
1257 1272 1279 1288 1290 
1296 1299 1366 1379 1395 
1401 1410 1415 1416 1417 
1433 1446 1464 1470 1471 
1483 1489 1525 1528 1529 
1531 1532 1546 1547 1551 
1578 1582 1642 1644 1646 
1659 1666 1683 1686 1697 
1701 1710 1713 1768 1777 
1784 1804 1805 1810 1844 
1850 1941 2060 2073 2075 
2082 2126 2144 2154 2170 
2178 2194 2251 2254 2257 
2261 2268 2281 2284 2291 
2302 2374 2407 2414 2415 
2418 2428 2431 2436 2445 
2446 2447 2472 2485 2492 
2497 2559 2564 2577 2582 
2584 2595 2598 2611 2632 
2634 2638 2666 2683 2686 
2707 2709 2713 2719 2720 
2723 2732 2743 2750 2755 
2803 2813 2834 2836 2838 
2840 2842 2845 2853 2856 
2882 2891 2901 2909 2926 
2952 2963 3054 3073 3083 
3086 3089 3113 3115 3122 
3128 3137 3142 3143 3164 
3171 3176 3198 3229 3233 
3266 3270 3342 3345 3349 
3394 3410 3428 3441 

De surprise werd gewonnen door Joris Metzger. 
Een assortiment van onderhoudsproducten 
mocht de winnaar mee naar huis nemen.  
De winnende loten kunnen op school in de zaal 
Sint-Jozef ingeruild worden op donderdag 9/10 
van 16 u tot 19 u en op vrijdag 1O1l0 van 15 u 
tot 18 u.  Nadien tot 24/10 tijdens de school 
uren.  
 
Toelichting Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan. 
Op l4/10 zal gemeenteraadslid Mark Paelinck 
(pRO -fractie Sp.a-) in mensentaal en rijkelijk 
geïllustreerd met een dataprojectie, uitleg geven 
over de nieuwe wetgeving rond Ruimtelijk 
ordening en het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan. Dit is momenteel in onderzoek. 
Omdat dit plan in de toekomst een grote invloed 
zal hebben op ons leefiniJieu, de verdere 
uitbouw van de gemeente(n), zonevreemde 
woningen, . zonevreemde bedrijven, 
recreatieterreinen, industrie eoz, is van het 
grootste belang dat iedereen hiervan op de 
hoogte is. Iedereen wordt daarom uitgenodigd 
op deze zeer belangrijke vergadering die 
doorgaat op 14/10 om 20 uur in zaal St.-Elooi te 
Proven. De inkom is gratis.  
 
CO - een stille moordenaar in huis  
Ieder jaar horen we erover op TV, lezen we 
erover in de krant Slachtoffers ten gevolge van 
CO - intoxicatie. Maar wat doen we eraan om te 
voorkomen? Brandweer Proven organiseert een 
aantal infoavonden over dit thema. 
 

Vrijdag 10/10 Proven De Croone 
Zaterdag 11/10 Krombeke De Bampoele 
Vrijdag 17/10 Watou De Bollaert 
Zaterdag 18/10 Mesen Feestzaal 
Vrijdag 24/10 Reningelst Brandweer 
Vrijdag 31/10 Roesbrugge Brandweer 
Vrijdag 7/11 Poperinge Brandweer 

 
Kan je niet naar Proven komen, ga dan naar één 
van de andere plaatsen Deze uiteenzetting kan 
mensenlevens reden.  
 
Voetbaluitslagen Weekend 04/10-05/10  
 
Houthem - Duivels 1 10 - 1 
Wijtschare - Duivels 2 5 - 15 
Preminiemen - FC Poperinge 7 - 4 
Miniemen - BS Poperinge 1 - 1 
Knapen - BS Poperinge 1 - 2 
Juniores - Zonnebeke 4 - 0 
Reserven A - FC Poperinge 2 - 2 
Westouter - Reserven B 4 - 2 
TSC - Hollebeke 1 - 2 
 

volgende editie 23/10/03.    z.o.z 
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En verdere informatie 
 
 
Wisten jullie, dat  
→ Germaine Deroye 100 jaar geworden is op 
vrijdag 28 september. Zij is weduwe van Achiel 
Indevuyst. Zij is de moeder van Alice, Pola, 
Agnes, André en Gilbert. Zij verblijft in bet 
rusthuis te Proven. Proficiat!  
→ Armand Pien, de onlangs overleden weerman,  
hier in Proven vluchtte tijdens de oorlog. Hij 
verbleef er bij de familie Doolaeghe, Canadaweg 
nr 2. Dit huis wordt nu bewoond door de familie  
Bert Bouve - Martine Vanrenterghem.  
→ De post in Brussel niet meteen wil 
meewerken met 't provenaertje. Dit voor ons 
geen probleem is en wij gewoon verder werken. 
  
Gezinsbond Proven  
→ Op vrijdag 17/10 organiseert Gezinsbond 
Proven een avondzoektocht. Leden en niet-leden 
van alle leeftijden verzamelen om 19u00 in café 
"De Zwaan" bij Gilberte en trekken met een 
wegbeschrijving per groep de avond in. Wie 
beschikt over reflecterend materiaal (hesje, 
armband... ) brengt dit mee. Ook wij zorgen voor 
knipperlichtjes. Op de plaats van bestemming 
wachten voor elke deelnemer 2 lekkere broodjes 
en een kop wanne soep.  Leden betalen € 2,00 
per persoon, voor niet leden bedraagt de prijs € 
3,00. Inschrijven kan tot 12/10 bij Katrien 
Herpelinck (Provenplein 26) of bij Rita Maes 
(Eekhoute 8). Er wordt betaald bij inschrijving.  
→ Vanaf 15/10 kun je met de aanvragen voor 
reductiekaarten voor trein en bus terecht bij Rita 
Maes (Eekhoute 8).  
 
Bascule nieuws  
→ De volgende kaarting gaat een week vroeger 
door. Nieuwe data: vrijdag 24/10 en zaterdag 
25/10. Wij danken u voor uw begrip.  
→ Trontinettekoers op zondag 12/10 om 14u00. 
Inschrijving € 5,00. Een groep telt maximum 4 
personen. Aan de verenigingen: kom en doe 
mee. Mooie prijzen te winnen.  
 
Café – frituur – feestzaal St-Elooi  
Wij trekken er even tussenuit van maandag 20/ 
10 tot en met vrijdag 31/10. Vanaf zaterdag 
01/11 staan wij weer klaar om jullie te bedienen. 
Tijdens deze periode kun je de lotto niet 
binnenbrengen. Op 01/11 werken ze in Brussel 
niet, dus de lottomachine kan zijn werk niet 
doen. Je kunt gerust vooraf afspreken met Danny 
en Linda om toch je lotto te laten valideren 
tijdens deze periode.  
 
Kaartersclub St-Elooi  
Om alle misverstanden te vermijden deelt het 
bestuur mee dat de volgende kaarting voor de 
leden wel degelijk doorgaat op zaterdag 1/11. 
 
KVLV 
Dinsdag 21/10 is er om 13u30 kookles door Ria 
Colaert in de Croone "Soepen eten is weer in".  
 
 

 
 
 
De volksvreugd serveert een aperitief met  
muziek. 
Zaterdag 11/10 houden wij algemene repetitie 
om 16u30. We willen dat ons volgend optreden 
terug een succes wordt.  
Ondertussen weet u ook al dat ons zoveelste 
aperitiefconcert op zondag 12/10 doorgaat in De 
Croone om 11 u00.  
Er is aperitief met gratis hapjes en er is keuze uit 
een hele reeks dranken aan gewoon tarief. Hebt 
u al een aperitiefbon gekocht bij één van onze 
muzikanten? In ruil voor deze bon van slechts € 
3,00 krijgt u een eerste aperitief naar keuze en 
het concert. Voor kinderen jonger dan 12 jaar 
zijn er geen bonnen voorzien, zij betalen voor 
hun eerste drankje € 1,50. Onze Provense 
Koninklijke harmonie verwacht u talrijk en 
garandeert u een deugddoende start van de 
kermis.  
 
Aan alle KAV-ers:  
Wie nog niet is ingeschreven voor onze 
bowlingavond van 17/10, gelieve dit voor 
vrijdagavond 10/10 te doen. Vertrek bij Gilberte 
om 19u30 stipt  Voor € 30,00 per persoon krijg 
je een aperitief: een maaltijd op de steengrill, 
drank en koffie inbegrepen (betalen bij 
inschrijving). Wie niet op tijd is ingeschreven, 
kan jammer genoeg niet mee. Hoe meer zielen. 
hoe meer vreugde!  

 

 
 
 
 
 

 
Donderdag 9 oktober  
14u00 Kermiskaarting KBG in zaal St-Elooi. 
 Vrijdag 10 oktober  
20u00 infoavond door brandweer Proven: 
"CO, een stille moordenaar in huis"OC De 
Croone.  
20u00 kermisschieting liggende wip Geen 
vizier- noch katrolbogen. Café St.-Elooi.  
Zaterdag 11 oktober  
19u00 caféspelen inschrijving tot 21u00 in ’t 
Rozenhof, € 5,50. Spelletjes in 6 cafés.  
Prijsuitdeling in café St-Elooi met muzikale 
ambiance. Org. Feestcomité.  
19u00 mosselfestijn in ’t Rozenhof. Mosselen 
op de wijze van de chef volonté met frites:  
€ 15,00 per persoon. Voor de niet-mosseleters: 
vol-au-vent of hammetje met frites: € 12.00 per 
persoon.  
Kinderen jonger dan 12 jaar: helft van de prijs. 
Reservatie gewenst: 057/30.03.35 
Dansgelegenheid achteraf.  
 
 

 
 
 
Zondag 12 oktober  
11u.00 aperitiefconcert door de Kon. Harmonie 
De Volksvreugd in OC De Croone.  
‘s middags: kermismenu in 't Rozenhof.  
13u00 - 18u00 opendeurdag bij de brandweer, 
met rondleiding en gratis rondrit voor de 
kinderen van de school. 
14u00 wedstrijd voor tuning- en castomcars 
op het Provenplein.  
15u00 - 17 u00 "trontinetten"-koers bij café 
de Bascule.  
 15u00 - 17u00 Ballonwedstrijd  
met naturaprijzen in café de tramstatie. Gratis 
Ballon voor ieder kind. Org. Feestcomité.  
19u00 karaoke in café St.Elooi inkom gratis.  
Maandag 13 oktober  
18u30 Kermiskaarting in café De Bascule.  
Vrijdag 17 oktober  
14u00 gratis namiddag van de 3de leeftijd met 
animatie in zaal St.-Elooi. Org, De Noomtjes.  
18u30 Paling, mossel- en vispanfestival in 
herberg Canada.  
U kunt kiezen uit Paling (keuze uit 3 
bereidingswijzen): € 20,00; of mosselen in witte 
wijn € 14,00 of vispannetje  
€ 14,00. Steeds is er een gratis glas witte wijn 
voorzien. Reservatie is noodzakelijk voor 
mosselen. Tel. 057/33.44.75.  
Personen die het wensen. kunnen ook van deze 
actie genieten op maandag 20 oktober mits 
reservatie.  
19u00 Avondzoektocht door de Gezinsbond. 
Zie afzonderlijke affiche en bericht  
19u00 Kaas- en wijnavond door zuivelhandel 
Inge Devooght in zaal St.-Elooi. Deelnameprijs 
€ 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor 
kinderen onder de 12 jaar. Eén 
welkomstaperitief, ½ fles wijn (chocomelk voor 
de kinderen) 25 soorten kaas en 8 soorten brood 
inbegrepen. Reservaties en inlichtingen bij: lnge 
Devooght (0477/24.71.75 of057/38.88.49) of 
ST.-Elooi (057/30.04.83).  
Zaterdag 18 oktober  
19u00 Côte à I'os avond in 't Rozenhof, met 3 
sausjes, sla en frites aan € 15,00 per persoon vol- 
au-veant aan € 12,00 per persoon. Kinderen 
minder dan 12 jaar helft van de prijs.  
Reservatie gewenst: 057/30.03.35. 
Dansgelegenheid achteraf  
21u00 Rock Proven met een muziekgroep in   
St.-Elooi en één in de Tramstatie. Geen 
voorverkoop, inkom € 3.00 org. Feestcomité, zie 
afzonderlijke affiche.  
Zondag 19 oktober  
's middags: kermismenu in 't Rozenhof  
14u00 Loopwedstrijden: 30ste kampioenschap 
van bet Hoppeland in de dorpskom.  
Inschrijving en prijsuitreiking van 13u30 in St.-  
Elooi . Org. De noomtjes.  
 
 

Een aangename kermis voor iedereen. 
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Boek "Oud-Provenaar. Vlaming in Spanje" 
Het levensverhaal van Oud-Provenaar André 
Viane, thans woonachtig in León in Spanje 
wordt binnenkort uitgebracht door de 
Heemkring 'Aan de Schreve' Poperinge. Het 
verhaal werd in boekvorm gebracht door 
bestuurslid Annemie Declerclc. Ze werkte een 
jaar aan het boek en kon hiervoor op de steun 
rekenen van tal van familieleden en vrienden 
van André uit Proven en omgeving.  
Het 'wel en wee’in het opklimmen van simpele 
boerenknecht in Proven tol vooraanstaand 
hoppeboer in Spanje wordt in dit boek op een 
onthullende wijze uiteengezet. 
Het geheel is opgesmukt met een 70 tal foto’s 
waarin menig streekgenoot zichzelf of sommige 
van zijn familieleden zal herkennen. Zo waren 
er op het huwelijksfeest van André Viane in 
Spaanse Boñar een 40-tal Provenaars te gast 
waaronder de toenmalige Burgemeester 
D'udekem d' Acoz. In 1966 werd André als 
ereburger van Proven gelauwerd.  
Hoe zou het nu zijn met André en zijn vrouw 
Lola Suarez en hun drie kinderen? Lees het 
allemaal in het boek dat verschijnt op 5 
december 2003 aan de luttele prijs van € 11,00. 

Je kunt tot 15 november inschrijven voor het 
boek in café Sint Elooi, Obterrestraat 8.  
 
Opendeurdagen 
Van 25/10 tot en met 02/11 zijn er  
opendeurdagen bij Bokado, Terenburgseweg 
11. De winkel is iedere dag open van 9u00 - 
12u00  en 13u30 - 18u30. Gesloten op 
woensdag. Kom en bewonder de halloween 
collectie en ondertussen is de nieuwe 
eindejaarscollectie binnen. Van harte welkom.  
 
Jong KlJ  
Zondag 26/10 is er activiteit voor alle groepen. 
De muisjes spelen een themaspel, de Kadaftjes 
een spel rond Halloween en de Krab-Uiltjes  
gaan op smokkeltocht in het Helleketelbos. 
Willen de leden van de Krab-Uiltjes vuile kleren 
aantrekken en met de fiets komen? We spreken 
allemaal af om 14u00 aan de Croone. Wil 
iedereen die zijn of haar medische fiche nog niet 
ingegeven heeft, die ook meebrengen? Bedankt!  
 
Landelijke Gilde  
Het St-Elooisfeest gaat dit jaar door op zaterdag 
29/11 om 20u00 in zaal 't Rozenhof Wil u er 
graag bij zijn? Gelieve dan uw naam op te geven 
in de zaal of bij een bestuurslid.  
 
Structuurplan: bezwaarschrift.  
Het gemeentelijke structuurplan werd onlangs 
voorgesteld.  Een werkgroep zal dit plan nog 
eens grondig bestuderen en een bezwaarschrift 
opstellen. Dit bezwaarschrift wordt aan alle 
Provenaars voorgesteld op donderdag 30/10 om 
20u00 in OC De Croone. Hier kan iedereen er 
nog zijn eigen bezwaren aan toevoegen en/of de 
petitielijst tekenen. Het is van belang zoveel 
mogelijk gegronde bezwaren en zoveel mogelijk 
handtekeningen te verzamelen.  
 
Wisten jullie dat ... :  
→... Er op de wijk Eekhoute twee 
petanquepleinen aangelegd worden in de loop 
van 2004. De KBG was ook vragende partij en 
zij zullen er gretig gebruik van maken om er hun 
vrije tijd op te vullen.  
→... De redactie niet onfeilbaar is. In de vorige 
editie slopen een paar foutjes in de 
kermisaffiche. Wij bieden hierbij onze 
verontschuldigingen aan. Wij hopen dat fouten 
zo weinig mogelijk voorkomen. Missen is 
menselijk zegt de volksmond. Laat het niet na 
eventuele fouten te melden. Zo kunnen wij er 
nog meer aandacht aan besteden.  
→... De volgende vier edities samengesteld 
worden door Marc. Johan dankt iedereen voor 
het gestelde vertrouwen en zal met veel plezier 
zijn taak terug opnemen nadat iedereen van de 
redactie zijn beurt kreeg. De berichten mogen 
nog steeds bij Johan binnengebracht worden.  
 

Aan alle KBG leden  
Op vrijdag 14/11 is er het jaarlijkse herfstfeest  
voor alle senioren van Groot-Poperinge. Er is 
een optreden van Jimmy Frey, een goochelaar 
en er is een tombola. De inkom bedraagt slechts 
€ 1,50. De deuren gaan open om 13u30 waarna 
we onmiddellijk vergast worden op boterkoek 
met koffie. De optredens starten om 14u30. 
Iedereen gaat met eigen vervoer. Wie een plaats 
vrij heeft, wil dit laten weten aan Rogette Devos 
057/30.06.20, zodat ook diegenen die geen 
vervoer hebben mee kunnen.  Liefhebbers 
zonder vervoer kunnen ook hun naam opgeven 
aan Rogette of Hilde Depezer 057/30.02.14. We 
hopen op uw deelneming zodat we met een 
mooie groep kunnen aanwezig zijn.  
Het bestuur van KBG  
 
Pannenkoekenslag  
Zaterdag 25/10 worden er in Proven en 
omstreken pannenkoeken gegeten! Inderdaad de 
jeugd van TSC Proven houdt dan hun jaarlijkse 
pannenkoekenslag. In de voormiddag worden de 
buurgemeenten bezocht. 's Namiddags bellen de 
jeugdspelers aan in Proven centrum, Krombeke. 
de Canada(!) en 't Vogeltje. Je kan ook vooraf 
de heerlijke Diksmuidse pannenkoeken  
bestellen bij één van de bestuursleden of in het 
lokaal bij Tone en Jesje.  
Voor slechts € 5,00 krijg je 1 kg van deze  
overheerlijke pannenkoeken.  
Alvast bedankt voor jullie steun.  
 
Uitslag ballonwedstrijd Eekhoute 06/07/2003 
Volgenden krijgen binnenkort hun prijs:  
Ward Bonte (Wortegem Petegem) 61,6 km.  
Sian Bisschop (Doornik) 59,1 km.  
Michiel Vandermeulen (Rollegem-Kapelle) 33,8 
km.  
Remi Maeyaert (Ledegem) 31,6 km.  
Rachel Dever (Staden) 26,6 km.  
Jeroen Clauw (Staden) 25,6 km.  
Thys Vanbecelaere (Westrozebeke) 25.3 km. 
Margot Craeymeersch (Poelkapelle) 21,7 km. 
Evy Vermeersch (Poelkapelle) 20 km.  
Jason Pannekoecke (Merkem) 15,1 km. 
Fabienne Pecqueux (Reninge) 13,2 km.  
Amelia Scherpereel (Westvleteren) 4,9 km.  
 
Voetbaluitslagen Weekend 18/10-19/10 
Duivels 1 – Geluveld 3 - 5 
Duivels 2 – Nieuwkerke 5 - 5 
Voormezele – Preminiemen 3 – 5 
Zillebeke – Miniemen 5 – 0 
Zillebeke – Knapen 1 – 2 
Juniores – Geluwe 1 - 1 
Beselare – Reserven A 1 – 9 
Reserven B – Voormezele 2 – 5 
Ploegsteert – TSC 0 - 1 
 

volgende editie 06/11/2003.    z.o.z



 

 
 
 
En verdere informatie 
 
 
 
 
Caféspelen 2003: uitslag  

 
De uitslag van de schiftingsvraag was 57: frites 

1 Luc Lowyck  360  50  
2  Geert Overbergh  360  77* 
3  Jeroen Devroedt  340  52  
4  Paul Quaghebeur  335  32  
5  Kurt Cordenier  320  67* 
6  Yannick Neyrinck  320  44  
7  Jürgen Careye  320  82  
8  Marc Devroedt  315  52  
9  Bruno Dequidt  315  36  
 Therese Rosseeuw  315  36  
11  Frans Hauspie  305  63  
12  Jens Vanhee  305  78  
13  Patrick Clauw  300  32  
14  Dimitri Dever  295  24  
15  Georges Goudenhooft  295  20* 
16  Jacques Lefever  295  16* 
17  Gwenn Dequidt  290  52  
18 Jocelyne Dewippe  290  36  
19 Brian Pacco  290  30  
20 MarcPacco  290  23  
21 Rik Vanhee  285  53  
22 Jennifer Rondelez  285  26  
23 Gino Dequidt  280  54  
24 David Deroo  280  62  
25 Sarah Peperstraete  280  74  

De personen aangeduid met een * kunnen hun 
prijs nog gaan ophalen bij Eddy Cayzeele, 
Eekhoute 19.  
Het feestcomiteit dankt iedereen voor zijn 
sportieve deelname en hoopt u volgend jaar weer 
zo talrijk terug te zien op onze volgende 
caféspelen met wellicht allemaal nieuwe 
spelletjes.  
 
Ballonwedstrijd 
Volgende personen kunnen hun prijs af halen bij 
Eddy Cayzeele Eekhoute 19  
Stefaan Vandoorne  
Iris Lazeure  
Lisa Deroo  
Kimberly Devos  
Brian Lazeure  
 
Bond zonder naam  
De zeer mooie kalenders van 2004 en  het nieuwe 
gamma kerstkaarsen zijn te koop bij Raf    
Lamaire, Terenburgseweg 3,8972 Proven  
 
Kampioenschap van het Hoppeland 
Stratenloop 
In een fris maar droog weertje werden zondag 19 
oktober voor de dertigste keer het   
Kampioenschap van het Hoppeland Stratenloop 
georganiseerd. De Noomtjes aangevuld door het 
feestcomité hadden zo’n 109 lopers verdeeld    
over 9 reeksen te verwerken. Iedere deelnemer 

kreeg voor deze jubileumuitgave een speciaal 
aandenken. 
 
Hier volgen de uitslagen: 
 
Eerste reeks meisjes  
1. Orphée Depuydt  
2. Camille Dpuydt  
3. Lieselotte Peperstraete  
 
Eerste reeks jongens  
1. Wannes Pareyn  
2. Jens Elslander  
3. Matthias Deblock  
 
Tweede reeks meisjes 
1. Romina Brysbaert  
2. Lise Metzger  
3. Melissa Pannekoecke  
 
Tweede reeks jongens  
1. Dries Monkerhey  
2. Griffen Claeys  
3. Viktor Fiey  
 
Derde reeks meisjes  
1. Shana Samyn  
2. Sandra Vanoost  
3. Karen Vaneeckhoutte  
 
Derde reeks jongens  
1. Kevin Brysbaert  
2. Tom Deplaecie  
3. Alvaro Dever  
 
Vierde reeks jongens  
1. Jimmy Guhel  
2. Stephan Leeuwerck  
3. Jonathan Dever  
 
Vijfde reeks meisjes  
1. Liesbeth Vandermarliere  
2. Rita Suffis  
3. Lore Pil  
 
vijfde reeks jongen  
1. Koen Demyttenaere  
2. Koen De Ridder  
3. John Lejeune  
 
Belangrijk 
 
Medewerking 
In onze vorige editie vertelden we 
dat de post in Brussel niet wil 
meewerken met 't provenaertje. 
Ondertussen kregen wij een officiële 
bevestiging. Er moet 1/3 artikel in 
het blaadje staan (meer dan één 

kolom)  Er moet ... en er moet ... 
echt te veel om op te noemen. Wie 
de reglementen eens wil doornemen: 
je mag ze komen afhalen bij één van 
de redactieleden.  
 
 
Kostprijs abonnement  
Voor alle mensen in Proven blijft de 
kostprijs € 6,00. Spijtig genoeg 
moeten wij de andere provenaertjes 
met een postzegel versturen. Deze 
kosten lopen op. Wij zijn daarom 
genoodzaakt de abonnementsprijs 
voor deze mensen naar € 15,00 te 
brengen. Het is natuurlijk heel wat 
meer, maar wij kunnen echt niet 
anders. Een oplossing is wel, als 
iemand van buiten Proven t 
provenaertje wil, iemand zoekt in 
Proven die het in zijn bus wil 
ontvangen en dan doorgeeft. De 
kostprijs blijft dan € 6,00.  
 
 
Hulp gevraagd  
De post werkt niet mee. Wij zorgen 
zelf voor de bedeling. Een tweetal 
mensen zijn reeds bereid hieraan te 
helpen. Dit is voorlopig nog 
onvoldoende. Wie voelt zich nog 
geroepen om hieraan te helpen? 
Neem contact op met iemand van de 
redactieleden en we kunnen verder 
afspreken.  
 
 
Berichten 
Mogen wij vragen in het vervolg de  
berichten voor zondagmiddag 12u00  
te bezorgen. Dit om praktische  
redenen. Bedankt  
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Actie 11.11.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het verlengde weekend van 8 tot 11 no-
vember loopt de jaarlijkse solidariteitsactie 
met de Derde Wereld. Dit jaar staat het 
belang van water centraal. Meer informatie 
over de campagne vind je in de media en op 
www.11.be. Provense vrijwilligers komen 
bij u aankloppen met wenskaarten en schrijf-
materiaal. Samen met heel Poperinge steu-
nen we hiermee het project Conacami, een 
koepel van actiegroepen in Peru. Dorpen in 
de streek van Tambogrande lijden onder de 
mijnactiviteiten van nietsontziende multina-
tionals. Vruchtbare valleien worden ontei-
gend en afgegraven, rivieren vergiftigd en 

landbouw onmogelijk gemaakt. Dit is slechts 
één van de 200 zorgvuldig geselecteerde 
projecten die 11.11.11 steunt. Ontvang de 
vrijwilligers met gulheid. Wie meer wil 
geven kan storten op 523-0400774-45 van 
11.11.11-Poperinge met vermelding 
“Conacami”. Giften vanaf €30 geven recht 
op een fiscaal attest. 
 
Sint Maarten komt 
Ook dit jaar is de goede Sint de Provense 
kinderen niet vergeten. We halen de Sint en 
zijn zwarte Pieten feestelijk in op maandag 
10 november. We verwachten alle kinderen 
tegen 18uur aan café ’t Rozenhof, waar we 
de Sint begroeten en in stoet vertrekken naar 
OC De Croone. Zoals andere jaren loopt het 
traject via Obterrestraat en Provenplein tot 
Blekerijweg en zo terug naar De Croone, 
waar het slotfeest plaatsvindt. Ook dit jaar 
heeft de Sint een aantal leuke cadeautjes 
meegebracht voor de kinderen die een 
versierde biet of lantaarn meedragen. (lotje 
af te halen bij start van de stoet). 
 
Kunstwerken 
Er staan nog steeds enkele kunstwerken te 
wachten op hun eigenaar. Deze kunstwerken 
werden gemaakt tijdens de Eekhoutfeesten 
op 5 juli. Kom ze zo vlug mogelijk ophalen 
bij Johan Malbrancke Eekhoute 9. 
 
Zakeninformatie 
►De redactie heeft zich bij de aanvang van 
’t Provenaertje voorgenomen om geen 
reclame op te nemen voor zaken. We geven 
wel informatie over openingsuren en  bij- 
zondere acties gekoppeld aan feesten. De 
informatie wordt puur zakelijk weergegeven 
en houdt geen uitnodiging in (hierdoor 
kunnen ingestuurde artikels herwerkt zijn). 
Deze regels zijn nodig om geen 
adverteerkrant voor zelfstandigen te worden. 
►Belle Chevre Terenburgseweg 13a is 
voortaan open op vrijdag en zaterdag van 
14u tot 19u en op zondag van 9u tot 12u. 
►Doe-Het-Zelf en Drankencenter Devos 
geeft een spaaractie van 15 november tot 
31december. Wekelijks drankpromoties, 
nieuw assortiment geschenkverpakkingen. 
Openingsuren: maandag 13-18u30, Dins-
vrijdag: 8-12 en 13-18u30 , zaterdag 8-12 en 
13-17u30, zondag 9-12u. 
 
Verenigingsleven 
►Kaatersclub Sint Elooi 
Uitslag van november: 
1° André Lemahieu (Krombeke) met 368 ptn 
2° Alfons Debergh  met 334 ptn 
3° Marc Swynghedauw met 331ptn 
Klassement: 

1 : André Lemahieu (Krombeke) 667 ptn 
2 : Marc Swynghedauw 642 ptn 
3 : Gerard Ryon 634 ptn 
4: D’Hooghe Johan 615 ptn 
5: Roger Demuys 601 ptn 
Volgende kaarting op 6 december om  20uur 
►K.V.L.V. Agra 
Op donderdag 13 november is er in Avowest 
om 19u30 een informatievergadering  over 
het statuut van de meewerkende echtgenote. 
De heer Delanoye licht toe wat dit statuut 
concreet betekent en in welke fazen dit zal 
verlopen. 
►Jong KLJ Proven:Op zaterdag 8/11 is er 
een activiteit voor de Krab-Uiltjes. Diegenen 
die ingeschreven zijn voor het filmfestival in 
Ieper, verzamelen om 19u aan de Croone. 
Rond 22u50 zijn ze terug. Voor de KLJ-
Muisjes en de Kadavtjes is er activiteit op 
zondag 9/11. De jong klj-ertjes zijn blijkbaar 
braaf geweest wat de Sint komt met zijn 
twee Pieten langs. We spreken om 14u af in 
De Croone. Bij deze nog een oproep om alle 
medische fiches mee te brengen. Er zijn er 
nog heel wat tekort! Tot zaterdag of zondag. 
►K.V.L.V. Proven houdt op donderdag 6 
november een vormingsavond voor het 
bestuur in “Den Bollaard”  Winnezelestraat 
Watou om 19u30. 
►Voetbalvereniging TSC Proven… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSC – jeugd dankt. Zaterdag 24/10 werden 
heel wat pannenkoeken verkocht. De geur 
was niet weg te krijgen uit Proven en 
omstreken. De kleine mannen vonden het 
fantastisch dat zij zoveel goede respons 
kregen. Zij beloven hun uiterste best te doen 
tijdens de voetbalwedstrijden. Winnen is niet 
steeds mogelijk maar als zij zich inzetten is 
dit reeds een halve overwinning. Iedereen 
bedankt! 
Zie ommezijde  
 



 
Voetbaluitslagen Weekend 1en 2 nov. 
Duivels1 en Duivels2, Preminiemen, 
Miniemen, Knapen en Juniores speelden 
geen wedstrijden. 
Reserven A- Voormezele  5-1  
TSC – VC Heuvelland  6-2  
  
Wist u dat… 
-duiveltjes en preminiemen geen klasse-ment 
hebben,  
 
-de mimiemen op de 10° plaats staan met 7 
punten en 14 punten achterstand tellen op 
leider Brielen, 
-de knapen op de 3° plaats staan met 16 
punten en op 8 punten van leider Geluveld, 
-de juniores op de 10° plaats staan met 11 
punten en 11 punten achter op leider Brielen, 
-de reserven A op de 11° plaats zijn, met 11 
punten en op 14 punten staan van leider 
Merkem, 
-de reseven B op 7 met 13 punten een 
achterstand tellen van 12 punten op leider 
Merkem, 
-de seniores op de 8° plaats staan met 15 
punten en 12 punten achterstand tellen op de 
ongeslagen leider Zarren, 
-de seniores op 11 november naar leider 
Zarren moeten… 
 
►Koninklijke Harmonie De Volksvreugd 
stuurt terug haar zonen op pad. Zoals ieder 
jaar tussen oktober en februari maken enkele 
bestuursleden tijd voor de soms minder sym-
pathieke klus, die de steunkaartenverkoop is.  
Om een werking met tegen de 120 leden 
draaiende te houden is de steun van de 
bevolking onmisbaar. Zij houden er dan ook  
aan u hiervoor te danken . 
 
gemeentelijk nieuws 
Het Provense bezwaarschrift tegen het 
structuurplan is vanaf deze week te lezen op 
www.proven.be. Daarnaast zal dit ook ter 
inzage liggen tijdens de sfeerbeurs. Er wordt 
een speciale stand ingericht waar iedereen 
het bezwaarschrift kan lezen en de petitie 
tekenen. Het tekenen van de petitie is heel 
belangrijk. 
 
 
Bluesfestival Haringe 
In de Levaard , Zaterdag 8/11/03 vanaf 19u. 
Met Paul Lamb &The Kingsnakes(UK), The 
Marques Brothers(UK), Mike Andersen 
Band(DK) The Boogie Workers(B) . Kaarten 
in VVK bij Patrick Verschaeve Eekhoute12 
en in de Tramstatie. 
 
 
11 novemberviering 
De laatste jaren is het aantal oudstrijders van 
de laatste wereldoorlog in Proven  stelse-
lmatig gedaald. Er zijn er nog 5 in leven : 
Jozef Vandenbusche, Karel Vermeersch, 
Antoon Berten, Maurice Veniere, Raphaël 
Neuville. Wij willen op 11 november hen , 
hun overleden makkers en zij van de eerste 
wereldoorlog onze dank betuigen . Maar 
vooral willen we 11 november in Proven in 
eer houden ter wille van al wie geleden heeft 
en nog lijdt onder het strijdgeweld. We 
houden dan ook samen met weggevoerden, 
werkweigeraars van de bezetter , de mili- 

 
tairen op rust en de actieve beroepsvrij-
willigers een plechtige herdenking. Om 10u 
is er een misviering gevolgd door een hulde 
aan het monument en een  
receptie. Het geheel wordt opgeluisterd door 
de Koninklijke Harmonie De Volksvreugd. 
 
Bericht van de uitgever 
Graag vestigen we uw aandacht op de 
naderende datum van de afsluiting voor het 
abonneren op ’t Provenaertje. tegen zaterdag 
15 november dienen alle inschrijvingen 
binnen te zijn. Reeds zijn drie vierden van 
het verwachte aantal gehaald. Voor wie het 
niet haalbaar ziet om over te schrijven op 
onze rekening, bestaat de mogelijkheid om 
met cash geld te betalen bij Chris Rosseeuw 
Provenplein 32. Een heel laatste moge-
lijkheid is te betalen via iemand van de 
redactie. Na het afsluiten volgt het op punt 
stellen van de bedeling. Gezien we geen 
beroep kunnen doen op de post zal het klusje   
geklaard worden door eigen man(vrouw)-
kracht. We willen een goede regeling 
uitgedokterd krijgen tegen de einde-
jaarsfeesten. Overigens denken we fier te 
mogen zijn op ons blaadje. De laatste keren 
al overvolle edities met recto-verso 
bedrukking getuigen van het nut ervan. De 
honderden inschrijvingen en positieve 
reacties doen de initiatiefnemers echt 
plezier.( met een knipoogje naar de pionier-
initiatiefnemer). 
volgende editie 20/11/2003.     
 
 
 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail johanmalbrancke@skynet.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
23/11 Goethals  057/30.02.67 
30/11 Busschaert Westouter  057/44 .53. 63 
Wachtdienst apotheek 
23/11 Vandewalle (O-Vleteren) 057/400101 
30/11 Deman  Roesbrugge 057/30.04.11 
 
Kinesitherapie  
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 
GSM 0478/99.23.13 
Baes Annemie 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere 057/30.08.22 
Dhaenens Nicole & Derycke R. 057/300450 
Dever – Gekiere  057/30.04.31, GSM 
0475/70.24.83  
Tandheelkunde 057/30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/22.55.51 
Poperinge 057/33.30.20 
Politie 057/33.40.00 
 
Kom bloed geven! 
Iedereen kan ooit bloed nodig hebben: na 
een ongeval, een operatie, een bevalling… 
Maar bloed kan slechts 35 dagen worden be-
waard. Daarom is steeds nieuw bloed nodig! 
en ook nieuwe bloedgevers! Kom bloed 
geven op dinsdag 25 november van 17u30 
tot 20u00 in zaal Sint Elooi. 
 
11.11.11  
Tijdens het verlengde weekend van 11 
november trokken enkele vrijwilligers ook te 
Proven van huis tot huis voor de verkoop 
van wenskaarten, potloden en stiften ten 
voordele van de projecten in de derde 
wereld. Deze verkoop bracht 722 euro op. 
Mensen die vooralsnog een bedrag willen 
storten, kunnen dat doen op rekening 523-
0400774-45 van 11.11.11-Poperinge. Giften 
vanaf € 30 geven recht op een fiscaal attest. 
Hartelijk dank aan alle medewerkers en 
sympathisanten! 
 
Naklanken 11-novemberviering 
In andere kranten zal er wel niet veel 
vermeld staan over de mooie plechtigheid, 
die  toch door een grote groep mensen werd 

bijgewoond. Dank aan allen die er waren. 
Toch volgt hier nog een kleine rechtzetting. 
Naar wij vernamen zijn niet, zoals in vorige 
editie vermeld nog vijf Provenaars - 
oudstrijders, maar zes. Namelijk Cyriel 
Dever stond niet vermeld. Onze excuses. 
 
Oud-Provenaar, Vlaming in Spanje 
Wie ingeschreven heeft voor het boek” Oud-
Provenaar, Vlaming in Spanje”, kan dit 
afhalen op vrijdag 5 december van af 15u15 
tot 20u00 in Sint Elooi in Proven. 
Ter plaatse kunnen er op die dag nog boeken 
verkregen worden aan € 11. Na die datum 
zal het boek te verkrijgen zijn in Sint Elooi 
aan € 12,50. 
 
Plaats een kerstboom 
Zaterdag 6 december rijden de mannen met 
de kerstbomen weer rond in Proven en 
omstreken. Zoals ieder jaar worden de 
kerstbomen gratis aan huis geleverd. De prijs 
van de leverancier wordt behouden. Dit kan 
men als een ware luxe aanzien. De auto 
wordt niet vuil en het sleuren laat je maar 
aan “de mannen” over. Wie zelf zijn boom 
wil kiezen, komt op zaterdag 29 november 
vanaf 11u00 tot 11u30 naar “au petit jardin” 
in Proven. Voor de afmetingen, prijs of 
bestelling kun je terecht bij Johan 
Malbrancke 057/30.08.96 of bij Danny en 
Linda : 057/30.04.83. De bomen worden ook 
gratis opgehaald voor de kerstboom-
verbranding op zaterdag 10 januari 2004. 
Zou je het nog nalaten om een boom binnen 
of buiten te plaatsen? 
 
Gratis sponsoravond 
Jarenlang hielden de Eekhoutvrienden een 
kaarting om hun kas wat extra te spijzen. 
Door het afnemend aantal kaarters werd dit 
afgeschaft. Toch blijven wij nog steeds met 
de zelfde activiteiten als vroeger. Donderdag 
11 december is er daarom een gratis 
sponsoravond in zaal Sint Elooi om 19u30. 
Wat houdt dit in? 
De deelnemers krijgen: koffietafel met ge-
bak, een geschenk voor hun aanwezigheid en 
er is een gratis tombola. Er wordt een pre-
sentatie gegeven over “gezond slapen”, 
waarbij geen aankoopverplichting is. Er 
wordt niet gezaagd,  noch aangedrongen. 
Wat krijgen de Eekhoutvrienden? 
Per persoon krijgen wij een sponsoring, per 
aanwezig koppel krijgen wij nog een extra 
steuntje. Uw aanwezigheid is voor ons heel 
belangrijk. Breng gerust nog familie en 
vrienden mee. 
Zo eenvoudig is het. 
Onze vraag is: kom ons steunen zonder er 
zelf geld voor te moeten geven. Hoeveel 
gebakjes moeten wij bestellen? Schrijf je in 

en wij weten het. Inschrijven voor 1 
december bij Johan, Eekhoute 9. 
 
Kaarting in “De Bascule” 
Vrijdag 28 en zaterdag 29 november. 
 
KVLV 
Woensdag 26 november om 19u30 in De 
Croone kookles door Ria Colaert: 
” Kindvriendelijke gerechten”. 
 
Kaartersclub Sint Elooi 
►uitslag:  
Henri Veniere 455ptn 
Gerard Ryon  398 ptn 
Dries Lozie    346 ptn 
► klassement: 
1° Gerard Ryon met 1032  ptn 
2° Henri Veniere met 948 ptn 
3° Frans Paesschesoone  met 930 ptn. 
► Volgende kaartwedstrijd: zaterdag 6 
december. 
 
Gezinsbond 
Op zaterdag 22 november houdt de 
Gezinsbond de jaarlijkse feestvergadering. 
De ingeschreven gezinnen worden verwacht 
om 19u00 in ’t Rozenhof. We kunnen er 
genieten van verschillende dessertjes terwijl 
er een parcours van volksspelen kan afgelegd 
worden. De inschrijvingsprijs bedraagt €5 
per persoon of € 15 per gezin. 
De feestvergadering is de afsluiter van een 
druk werkjaar: fitness, winterwandeling, 
kindertheater Framboos, kooklessen voor 
mannen, bowlingnamiddag, paaseierenraap, 
ochtendwandeling met ontbijt, gespreksa-
vond over kruiden, dagje naar Bellewaerde, 
fietstocht met barbecue, avondzoektocht… 
En voor volgend werkjaar hebben we ook 
weer heel wat in petto, maar dat kun je de 
volgende keer lezen… 
Alle activiteiten en diensten van de 
Gezinsbond zijn ook te vinden op onze 
website: www.gezinsbondproven.be.tf 
 
Voetbaluitslagen Weekend 15/11 en 16/11 
Vlamertinge - Duivels 1  6-0 
Dadizele -  Duivels 2 8-16 
Preminiemen - Westouter 3-2 
Miniemen – Vlamertinge 0-6 
 Knapen –Vlamertinge 2-4 
Westouter - Juniores  7-1 
Reserven A – Reningelst 5-3 
Dikkebus - Reserven B  3-3 
TSC – Elverdinge 2-0 
 
Jong KLJ Proven 
Op zondag 23 november is er activiteit voor 
alle groepen. De Kadavtjes die mee willen 
naar het bos moeten zich inschrijven voor 21 
november bij Ellen Debeer ( 0498/03.14.70)  



 
 
of op jongkljproven@hotmail.com. Zowel de 
Muisjes als Krab-uiltjes spreken af om 
14u00 aan de Croone. Einde om 17u00 
eveneens aan de Croone.  
Bij deze ook nog een uitnodiging aan de 
ouders voor de kaas- en wijnavond op 
21november in De Croone. Gelieve zo rap 
mogelijk in te schrijven bij Kristof Baes op 
het nr 0495/58 06 29 of 
kljproven@hotmail.com . Volwassenen beta-
len voor dit avondje smullen € 10 terwijl de 
leden en de kinderen onder de 12 jaar € 6 
neerleggen. Tot vrijdag of zondag. 
 
Koninklijke harmonie De Volksvreugd 
►Zaterdag 22 november stapt de harmonie 
tussen 15 en 17uur door de dorpsstraten. Er 
wordt opgetreden naar aanleiding van het 
Sint Ceciliafeest. De kerkgangers worden 
om 17u00 vergast op een mooi opgeluisterde 
viering. 
►”Mosselsouper” nu dit jaar de mosselen 
terug ietsje betaalbaarder zijn , verwelkomen 
de muzikanten u graag op 13 december in 
“De Croone”. Vanaf 18u30 is er aperitief. 
Vanaf 19u00 is er keuze tussen mosselen 
tegen € 13 (voor wie nog geen 12jaar is: € 8) 
en gevarieerde koude schotel aan € 10 (<12j: 
€ 6). Inschrijven bij de leden voor 8 decem-
ber. 
 
2de sfeerbeurs mikt op nog breder 
publiek 
O.C. De Croone : 28,29,30 november 
Na het onverhoopte succes van de eerste 
editie kon het niet anders of er kwam een 
vervolg. Zo dachten de organisatoren en het 
feestcomité en ze sloegen de handen weer in 
elkaar om de voltreffer van vorig jaar zeker 
te evenaren en misschien nog te verbeteren. 
“Vorig jaar was het enigszins aftasten en 
zoeken, zowel voor de organisatoren als voor 
de standhouders. Uit de vele kleine details 
hebben we veel bijgeleerd en kunnen we dit 
jaar opnieuw zorgen voor een sfeervolle 
markt, die met een brede waaier aan 
standhouders zowat iedereen kan bekoren.” 
aldus Donald Deplaecie. Ook de zelf-
standigen, van wie de meesten na het succes 
van vorig jaar al enthousiast de nodige 
attributen aan het bijeensprokkelen zijn, 
weten nu ook ongeveer wat ze ervan mogen 
verwachten. 
Dit jaar wordt gewerkt rond een thema en 
zijn er nog standjes bijgekomen. Ook het 
terras voor de ingang wordt gebruikt. Om het 
ongedwongen, zorgeloze klimaat van de 
sfeerrijke beurs te blijven garanderen, wordt 
dit geopteerd voor een driedaagse: vrijdag 
28/11 van 19u00 tot 22u00,zaterdag 29/11 
van 18u00 tot 22u00 en zondag30 november 
van 11u30 tot 20u00. 
Info: D. Deplaecie, 057/30.05.66 of D. 
Scharre , 057/30.04.83. 
 
Unizo”Yzerbode” start verkoopactie: 
“Winkelen in het dorp” 
Met de feestdagen in zicht organiseert 
UNIZO Ijzerbode haar jaarlijkse verkoop-
actie  bij onze middenstanders in de dorps-
kernen:  Roesbrugge Beveren, Stavele, Pro-
ven, Krombeke, Watou en Abele. UNIZO 
wil hiermee onze dorpsmensen stimuleren 
tot meer inkopen doen bij de deelnemers aan  
 

 
 
de actie. Deze loopt van 1 tot 31 december. 
Bij uw aankopen ontvangt u zelfklevende 
lotjes, die u op een spaarkaart kleeft. Een 
volle kaart wordt bij de winkelier uitbetaald 
en neemt deel aan de trekking van de 
hoofdprijzen op zaterdag 24 januari 2004 in 
café “De Zwaan” om 19u00. De hoofd-
prijzen kunnen opgehaald worden bij de 
deelnemende handelaars. 
Er is ook nog de kinderactie: Ieder lot heeft 
een strookje, die de kinderen naar school of 
afgesproken plaats brengen. Hierbij is een 
prijzenbedrag voor de scholen voorzien van  
€ 975. Voor iedereen wordt het een 
interessante periode om inkopen te doen bij 
de deelnemende handelaars. U hebt de kans 
om als één van de vele winnaars uit de bus te 
komen. 
 
Nieuws van de redactie 
Op 15 november zijn de inschrijvingen op 
het abonnement 2004 afgesloten. Dank aan 
de bijna 300 gezinnen die ons initiatief 
waarderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
We weten inmiddels dat er nog enkelen 
twijfelen.  Bent u één van hen, dan geven we 
u graag nog eventjes respijt tot 1 december, 
meer niet. 
Het gratis verdelen gaat nog 2 keer door : 4 
en 18 december. We danken alle vere-
nigingen en speciaal het feestcomité, die 
door hun bijdrage dit financieel zwaar enga-
gement mogelijk maakten. 
Of ’t Provenaertje van 1 januari 2004 nu op 
31 december al, of op 2 januari in de bus van 
de geabonneerden zal vallen, is afhankelijk 
van het beschikbare moment van de 
bezorgers. 
Anderzijds stellen we voor de zoveelste keer 
vast dat het blaadje goed gevuld is. Aanvan-
kelijk dachten we de mogelijkheid om de 
eventuele weinig vrije plaats te vullen met 
humor. Er zijn evenwel talrijke en zinvolle 
ingestuurde artikels, dat recto verso werken 
een must is. Van succes gesproken…Dus 
zeker het zich abonneren waard. 
volgende editie 4/12/2003.     
 
 
 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein 54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 
057/30.08.96 
e-mail johanmalbrancke@skynet.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
7/12 Vandenberghe  (Watou) 057/38.81.60 
14/12 Vulsteke  (Poperinge) 057/33.41.17 
Wachtdienst apotheek 
7/12 Leroy (Watou) 057/38.85.92 
14/12 Desmedt (Woesten) 057/42.24.42 
Kinesitherapie  
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 
GSM 0478/99.23.13 
Annemie Baes 0476/53.02.31 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere 057/30.08.22 
Nicole Dhaenens: 057/300450 
Dever-Gekiere 057/30.04.31, GSM 
0475/70.24.83 
Tandheelkunde 057/30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/22.55.51 
Poperinge 057/33.30.20 
Politie 057/33.40.00 
 
Overleden 
Albert Luyssen echtgenoot van Anna 
Derycke. Overleden op zaterdag 22 novem-
ber en begraven te Proven op zaterdag 29 
november. 
Paula Busschaert weduwe van Henri 
Monkerhey. Overleden op maandag 24 no-
vember en begraven te Proven op zaterdag 
29 november. 
 
Respect voor de grot van Lourdes: 
Regelmatig is de grot het mikpunt van 
vandalisme van allerlei aard. Het is moeilijk 
om deze publieke plaats te bewaken of af te 
sluiten. Het is moeilijk na te gaan wie zoiets 
doet. Daarom deze oproep voor elementair 
respect voor deze plaats, die niet dient om er 
te picknicken, te slapen, afval te werpen, 
beelden te verplaatsen, kaarsen kapot te 
maken en zaken te ontvreemden. Normaal 
zou zo’n oproep niet moeten, omdat men 
veronderstelt dat medeburgers uit zichzelf 
voldoende  respect hebben. Appreciatie en 
dank, moest dit kunnen stoppen .  
 
Sluikstorten 
Aansluitend op het bericht over vandalisme  
bij de grot , graag nog het volgende: 

Regelmatig wordt er hier en daar in Proven 
afval geplaatst en geworpen waar het niet 
thuis hoort. Plastiek zakken met flessen, 
etensresten enz. Iedereen zorgt best voor zijn 
eigen afval en valt anderen er niet mee lastig. 
Bij de glascontainers worden soms spiegels 
of ruiten geplaatst, deze horen helemaal niet 
thuis bij een glascontainer ( ook geen 
aardewerk, gleis, porselein, houtafval…) Het 
containerpark in Poperinge bestaat nog 
steeds. Op sluikstorten staan hoge boetes, ’t 
is maar dat iedereen het weet. Laten wij het 
proper houden, niet alleen in Proven, maar 
overal. Het feestcomité 
 
Bloemschikken voor Kerst 
Langs deze weg willen we alle Povenaars 
uitnodigen om naar de demonstratie “bloem-
schikken” te komen op zaterdag 6 en zondag 
7 december, telkens van 14.30u tot 17.00u in 
de serres van Au Petit Jardin. Iedereen is 
hartelijk welkom, gratis toegang. De bloem-
stukken worden een ganse week tentoon-
gesteld in de bloemenserres. Zondag open 
van 9.00u tot 18.00u. Gesloten op maandag. 
 
Eekhoute 
Voor de gratis sponsoravond, donderdag 11 
december om 19.30u , kan je nog inschrijven 
tot vrijdag 5 december bij Johan. De af-
spraak is in zaal Sint Elooi. 
 
Mosselsouper De Volksvreugd. 
Vorige jaren konden we steeds tegen de 200 
eters verwelkomen en van onze feestelijk 
opgediende mosselen of ander gerecht laten 
genieten. We hopen deze keer op evenveel 
succes. Zaterdag 13 december kunt u 
aanschuiven tussen 18.30u en 21.30u in De 
Croone. 
Voor wie het niet zo op mosselen gemunt 
heeft, is er een prachtige gevarieerde koude 
schotel. Inschrijven met voorafbetaling doe 
je  voor 8 december bij de muzikanten en 
bestuursleden: mosselen tegen € 13 (voor 
wie nog geen 12jaar is: € 8) en gevarieerde 
koude schotel aan € 10 (-12j: € 6) 
Iedereen  hartelijk welkom.   
 
Kaartersclub Sint Elooi 
Zaterdag 6 december kaartwedstrijd voor de 
leden. 
 
Sfeer… in Proven 
De sfeerbeurs was verleden jaar een nieuw 
initiatief. Mooi, sfeervol en veel volk. Dit 
jaar werden de handen weer in elkaar ge-
slagen met nieuwe ideeën en enkele nieuwe 
standhouders. Een dag vroeger  de deuren 
openen, was zeker een schot in de roos. 
Het concept bleef “sfeer”. Vanaf de eerste 
stappen richting tent was er al een sfeervolle 

verwelkoming. Verder kon je de sfeer 
opsnuiven via de decoratie en de mooi 
ingerichte zaal. De standhouders hadden ook 
hun beste beentje voor gezet met hun eigen 
voorstelling. Ja, Proven kent er iets van. 
Volgend jaar volgt er zeker een derde editie, 
daarvan zijn we overtuigd. 
De organisatoren willen hierbij iedereen 
danken voor de hulp gedurende de ganse 
week, waarbij de “leute” soms meer in 
beslag nam dan het werk? Iedereen 
probeerde zijn steentje bij te dragen. Ook de 
talrijke bezoekers zijn van harte bedankt. 
Moet er nog meer “sfeer” zijn? 
 
KVLV Gewest Poperinge. 
Ga jij wel eens voor de spiegel staan? Hoe 
kijk je naar je eigen lichaam? Jezelf 
liefhebben, is jezelf ontdekken, een vrouw 
worden, van binnenuit. Het heeft vooral te 
maken met de binding tussen je innerlijke en 
je uiterlijke en omgekeerd. Mevrouw Jo 
Kerckhof  komt op dinsdag 9 december om 
19.30u spreken over “persoonlijke uitstra-
ling” in zaal Ghybe te Poperinge. Een 
gewestelijke activiteit i.s.m. KVLV 
Roesbrugge-Haringe. 
 
KVLV Proven 
Maandag  15 december is er om 20.00u in 
zaal Sint Elooi Kerstfeestje. Breng warme 
kledij mee en eventueel een fakkel of 
lantaarn. 
 
Jong-KLJ Proven 
Op zondag 7 december is er activiteit voor 
alle groepen. De KLJ-muisjes spelen een 
spel, voor de Kadavtjes is het doorschuif-
namiddag en de Krab-Uiltjes hebben hun 
doop. Alle groepen verzamelen om 14.00u 
aan de Croone. Willen de laatsten a.u.b hun 
medische fiche meebrengen, we zijn nog 
steeds niet in het bezit van alle fiches!!! Tot 
zondag! 
 
Bascule kaarting 
Vrijdag 19 en zaterdag 20 december. 
 
Voetbaluitslagen Weekend 29en 30/11 
Hollebeke - Duivels 1  4-4 
Hollebeke - Duivels 2  1-6 
Preminiemen bye 
Miniemen - Brielen 1-8 
Knapen - Brielen 1-1 
Boezinge - Juniores  8-0 
Reserven A - ReservenB 4-0 
Wijtschate -  TSC 0-9 
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De winnaars van de tombola zijn: 
 
Annie Depuyt uit Rollegem-Kapelle 
(Tupperwaere )  
 
Jurgen Yde uit Proven (Cossey)  
 
Christine Dieusart Poperinge (Bokado )  
 
Patrick Viaene uit Roesbrugge (Caderine)  
 
Severine Samyn uit Poperinge (Valerie)  
 
Roger Ostyn uil Poperinge (Belle Chèvre)  
 
Mia Haelebrouck uit Watou (Belle Chèvre)  
 
Noël Devooght uit Proven (Caderine)  
 
Mamick Parrein uit Proven (Papaya)  
 
Beatrys Devos uit Proven (hobbyhuisje)  
 
Emelie Masson uil Proven (coiffure Ronny)  
 
Bertennest vzw uit Roesbrugge (José Bafcop)  
 
Ilse Torrez uit Proven (Sako)  
 
Franky Vandermeulen uit Proven (Bokado)  
 
Guido Butstraen uit Proven (Valerie)  
 
Geert Lemiere uit Westouter (Papaya)  
 
Janique Monsy uit Proven (Papaya)  
 
Thierry Bonte uit lngelmunster (Inge Devooght)  
 
Eric Ghyselen uit Proven (Rozenhof)  
 
Inge Vandenbruwaene uit Dikkebus (Inge 
Devooght)  
 
Marc De Coninck uit Poperinge (Vera)  
 
Kristien Mesdag uit Krombeke (Bokado)  
 
Eddy Deman uit Proven (Meerseman M en M -  
systems)  
 
Marnix Vandromme uit Proven (Au Petit Jardin)  
 
Virginie Catel uit Poperinge (Kristof Top)  
 
Philippe Blondel uit Winnezeele (Kristof Top)  
 
De prijzen zijn af te halen in de uitreikende 
winkel. De winnaars worden gecontacteerd door 
de winkeI zelf. 
Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en 
interesse.  

 
 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Provenplein 54/A1 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght, 
Johan Malbrancke, Sophie Peperstraete, 
Wim Top 
Redactieadres: 
J. Malbrancke, Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail johanmalbrancke@skynet.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/30.01.49 
Wachtdienst veearts 
21/12 Busschaert Westouter  057/44 53 63 
25/12 Goethals  057/30.02.67 
28/12 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
31/12 en 1/1/04 Busschaert 057/44 53 63 
Wachtdienst apotheek 
21 en 25/12 Darras (Alver.) 058/28 86 75 
28 en 31/12 - 01/01/04 Dubaere (Reninge) 
  057/400 654 
Kinesitherapie  
A. Dekersgieter 057/33.85.85, 057/30.07.58, 
GSM 0478/99.23.13 
Baes Annemie 0476/530231 
P. Deschrevel (ook pedicure) 057/40.00.11 
G. Busschaert 057/30.19.30 
Thuisverpleging 
L Wemaere 057/30.08.22 
Dhaenens Nicole : 057/300450 
 Dever – Gekiere  057/30.04.31, GSM 
0475/70.24.83 
Tandheelkunde 057/30.01.54 
Brandweer 
Proven GSM 0477/22.55.51 
Poperinge 057/33.30.20 
Politie 057/33.40.00 
 
Kaartwedstrijd De Bascule 
Afspraak vrijdag 19 december en zaterdag 
20 december. 
We zijn gesloten vanaf 22 december tot en 
met 26 december en vanaf 29 december tot 
en met 2 januari. Aan allen een zalig Kerst-
feest en gelukkig Nieuwjaar. Rita & Rik 
 
Kaartwedstrijd Sint Elooi 
uitslag 6 december:  
Chris Rosseeuw:  362 ptn 
Leon Leeuwerck: 336 ptn 
E. Hennon: 332 ptn 
A. Lemahieu (K): 323 ptn 
Johan D’Hoghe: 322 ptn 
Klassement: 
Henri Veniere: 1248 ptn 
Gerard Ryon: 1246 ptn 
F. Paeschesoone: 1166 ptn 
Volgende kaartwedstrijd: zaterdag 03 januari 
met nieuwjaarsviering. 
 
KVLV 
Afdeling Roesbrugge biedt een reeks “beter 
bewegen” aan. De oefeningen zijn zelfs goed 
voor mensen met rugklachten. De vijf sessies 

gaan op 15 en 22 januari , 5, 12 en 19 febru-
ari van 20u00 tot 21u00 door in het O.C. 
Karel De Blauwer te Roesbrugge. Voor de 
hele reeks betaal je €15 en schrijf je je in 
tegen 7 januari bij Agnes Deblonde - 
Dehaene . tel: 057/30.03.29 
 
Eekhoute dankt 
Donderdag 11 december was de gratis spon-
soravond ten voordele van de Eekhout-
vrienden. Er was een massale opkomst waar-
door de kas extra gespijsd werd. Dank aan 
alle aanwezigen. Wie er niet bij was krijgt 
nog de gelegenheid in januari en kan de 
KVLV  steunen. Later meer hierover. 
 
Abonnement Het wekelijks Nieuws 
Sako meldt dat, wie een abonnement op deze 
krant wil nemen, dit best doet voor 15 
januari. Dan kun je dit aan € 85. Na deze 
datum kost een jaar € 90. 
 
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd 
Graag danken bestuur en muzikanten de 
bijna 200 mensen die hun sympathie betuig-
den op het mosselsouper. 
 We treden op in de Kerstmis op 24 decem-
ber en onze jeugdband geeft een Nieuwjaars-
aperitiefconcert op 25 januari a.s. Welkom. 
  
Sluitingsdagen : 
►KBC bank Proven 
Het kantoor zal gesloten zijn op donderdag 
25 en vrijdag 26 december en op donderdag 
1 januari. 
►Openbare bibliotheek  
De uitleenpost is gesloten op: 24 ,25 en 26 
december en op 31 december en 1 januari. 
 
Gezinsbond 
Op zaterdag 20 december komt de 
Gezinsbond langs om een koekjespakket te 
koop aan te bieden voor de prijs van € 5. De 
opbrengst komt ten goede aan de werking 
van de plaatselijke afdeling. Alvast hartelijk 
dank voor uw steun! 
 
Jong KLJ Proven 
Omdat het examens zijn (voor leden én 
leiding) , is er geen activiteit meer tot za-
terdag 10 januari voor de Muisjes en de 
Kadavtjes en tot zondag 11 januari voor de 
Krab-Uiltjes. Meer info volgt in het nieuwe 
ledenboekje dat jullie weldra zullen ont-
vangen. Groetjes aan allen! 
 
Driekoningenfeest Kerstboomverbranding 
De kinderen die willen meedoen aan het 
driekoningenfeest op zaterdag 10 januari 
2004, kunnen zich nu reeds inschrijven. Dit 
kan bij Johan, Eekhoute 9 of meester Frans 
in de school. Deelnemen kost € 2,00 te 

betalen op de dag zelf(10/01). Deze keer 
krijgen we de medewerking van speel-
pleinwerking “ De Pleute” en jong KLJ. 
Na het driekoningenfeest volgt  zoals ieder 
jaar de kerstboomverbranding op het 
Provenplein. Het Driekoningencomité. 
 
Verlichting fietspad. 
De verlichting van het fietspad zou einde 
deze week werken. Dit betekent dat de 
schoolgaande jeugd na Nieuwjaar via een 
nog veiliger fietspad naar en van Poperinge 
kan fietsen. Dit werd mogelijk dank zij een 
werkgroep in Proven en enkele politieke 
mandatarissen. Dank.  
 
Voetbalnieuws 
Vorig weekend speelden jeugd en reserven 
voor de laatste keer dit jaar. Op 10 en 11 
januari treden de reserven, de juniores, de 
knapen en de miniemen terug aan. De 
preminiemen en de duiveltjes doen dit pas op 
7 februari. 
 
Voetbaluitslagen Weekend 13/12-14/12 
Duivels 1 –Reningelst 3-2 
Duivels 2 – Voormezele 15-6 
Reningelst– Preminiemen 3-4 
Reningelst – Miniemen afgelast 
Reningelst – Knapen afgelast 
Juniores – Hollebeke 4-1 
Vlamertinge – Reserven A 1-3 
Reserven B – Beselare 5-1 
TSC – Zillebeke 0-1 
 
Activiteitenkalender 2004 
Noteer dit alvast in uw agenda: 
10 januari: Driekoningenfeest en kerstboom-
verbranding. (Driekoningencomité) 
25 januari: aperitiefconcert Jeugdband De 
Volksvreugd 
27&28 februari: ouderavonden KLJ 
…wordt vervolgd… 
 
Laatste gratis 
Dit is het laatste Provenaertje van dit jaar en 
het laatste algemeen en gratis verspreide 
nummer. Wie geabonneerd is, ontvangt voort 
de volgende edities. We danken de 370 huis-
gezinnen voor hun vertrouwen. De mensen 
die het blaadje zullen bezorgen, zijn reeds 
druk aan het oefenen om toch niet met stram-
me spieren aan hun ronde te moeten begin-
nen. Hierbij ook dank aan zij die bereid zijn 
mee te werken. Wilt u ons verwittigen als u 
als abonnee het blaadje niet zou ontvangen? 
We brengen dit direct in orde. 
Deze editie was dan ook de laatste van mijn 
beurt. Sophie Peperstraete neemt het nu voor 
vier keer over. Marc D. 
 
 volgende editie 01/01/2004 


