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WELKOM 
Welkom aan  onze nieuwe lezers in 2006. 
410 huisgezinnen kunnen in 2006 genieten 
van ’t provenaertje. 
Wie informatie heeft, mag deze steeds 
doorgeven aan het bekende redactieadres.  
 
OVERLEDEN 
→ Julia Devos, weduwe van de heer 
Maurice Bogaerd. Julia werd geboren op 23 
maart 1916 en is overleden op 27 december 
2005. Julia werd begraven op dinsdag 3 
januari 2006 te Proven. 
→ Germaine Savaete, dochter van wijlen 
Maurits en Maria Scharre. Germaine werd 
geboren op 28 juli 1934 en is overleden op 5 
janauri 2006. Germaine wordt begraven op 
donderdag 12 januari in de St.-Viktorkerk te 
Proven om 10.00u. 

GEBOORTE 
Michel Devooght en Maria Vancayseele 
vroegen de geboorte te vermelden van hun 
kleinzoon Thomas Van den Branden. 
Thomas is het zoontje van Tom en Nele 
Devooght, geboren te Sint-Niklaas op 1 
januari. 
 
DATA OM TE NOTEREN. 
→ Zaterdag 4 en zondag 5 februari: 
jaarlijkse schoolmaaltijd. 
→ Zondag 19 februari: kippenfestijn  ten 
voordele van de Volksvreugd. 
→ Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart kaarting 
ten voordele van TSC Proven. 
→ Zaterdag 18 maart: Jambon d’Obterre in 
OC De Croone ten voordele van het 
Verbroederingscomiteit. 
→ Zaterdag 29 april om 19.00u: vormsel in 
de St.-Viktorkerk. 
→ Donderdag 25 mei (Ons Heer 
Hemelvaart) Eerste communie in de St.-
Viktorkerk. 
→ Zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni: 
Proven kermis. 
→ Zaterdag 1 en zondag 2 juli: Eekhoute 
feesten (25 jaar Eekhoute). 
→ Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 
augustus “TSC” voetbalfeesten. 
 
Wie nog interessante data weet om te 
noteren, mag deze gerust doorgeven. 
 
JONG KLJ 
Zondag 22 januari is het activiteit van Jong 
KLJ Proven voor alle groepen. Het begint 
om 14.00u en eindigt om 17.00u. 
 
KVLV 
→ Je darmen onder controle. 
Maandag 23 januari komt Hilde Lemaire om 
19.30u praten over “Je darmen onder 
controle” in OC De Croone. 
De vormingswerker brengt informatie 
omtrent een gezonde werking van onze 
darmen, klachten, oorzaken en gevolgen. 
Wat kan je er zelf aan doen? Wanneer moet 
je, je laten behandelen? Wat mag je van de 
medicijnen verwachten? Wat is het effect 
van voedingssupplementen? 
Dit is in samenwerking met de christelijke 
mutualiteit. 
→  Swingpaleis. 
KVLV West-Vlaanderen swingt op vrijdag 
17 maart 2006 vanaf 20.30u in Gits, La 
Palma, Bruggesteenweg 141. Kaarten kosten 
€ 7,00. 
Afdeling Reningelst doet mee aan dit 
Swingpaleis. 
Wie geïnteresseerd is in een avond 
ontspanning, kan kaarten reserveren voor 1 
februari bij de secretaresse. 057/30.04.39. 

KVLV-AGRA 
Donderdag 19 januari 2006 – GEZOND 
SLAPEN : Tijdens deze uiteenzetting 
krijgen we een inzicht in het slaapproces en 
de functie van de slaap. 
Ook worden een aantal manieren aangereikt 
om in slaap te geraken en om in slaap te 
blijven. Goede slaapgewoonten worden 
gestimuleerd. 
We verwachten u in Avowest om 13.30u. 
 
DRIEKONINGEN 
KERSTBOOMVERBRANDING 
→ Meer dan 70 kinderen schreven zich in 
voor een spetterende namiddag in OC De 
Croone.  
Volgende kinderen mogen zich één jaar 
koning van Proven noemen: 
Kleuters: Jarne Veryepe 
1°2°3°: Tom Vanhee 
4°,5°,6°: Victor Top   
→ Na het driekoningenfeest werd de 
traditionele kerstboomverbranding in ere 
gehouden. De nieuwjaarswensen werden 
uitgewisseld terwijl een warm of koud 
drankje de kelen smeerde. 
Hierbij worden alle mensen die aan het één 
of ander meewerkten van harte bedankt.  
 
MINIVOETBALPLOEG 
PETRAVER PROVEN 
Sinds eind september neemt Petraver Proven 
deel aan de B-reeks van de Hoppecup-
minivoetbalcompetitie. De ploeg wordt 
gesponsord door Andy Vermeersch en 
bestaat voornamelijk uit leden van KLJ 
Proven. Met 7 punten op 22 mogen ze zeker 
tevreden terugblikken op de heenronde. Er 
werd gewonnen tegen Total Sport B, Studax 
en de Slachterboys en gelijkgespeeld tegen 
Demeester. Petraver scoorde in totaal 35 
keer, gemiddeld iets meer dan 3 doelpunten 
per wedstrijd. Anderzijds kregen ze wel 62 
tegendoelpunten om hun oren. Opvallend is 
dat Braam Verschaeve de topscorer is met 9 
rozen en dat terwijl hij er maar later bij 
kwam en dan nog eerste enkele keren 
keeperde! De andere doelpunten kwamen 
van Wim Busschaert (7), Kristof Baes (6), 
Frederik Dever (4), Ben Desmyter (3), 
Simon Derycke (2), Koen Busschaert (2), 
Dieter Vanderhaeghe (1) en Manuel Dever 
(1). In de tweede helft was Petraver telkens 
een stuk doeltreffender dan in de eerste, 
want ze scoorden toen drie vierden van onze 
doelpunten, namelijk 26 stuks. Ook Stefaan 
Baes, Peter Boeraeve, Joris Metzger, Dimitri 
Dever, Daan Desmyter en Geert Busschaert 
speelden mee. Thijs Top stond bijna de 
ganse tijd tussen het doelhout en deed dat 
uiterst voortreffelijk. 
 



 
 
BLAUWE ZONE 
Gedurende de werkzaamheden in de 
Komstraat te Poperinge wordt de blauwe 
zone op de parking van de Paardenmarkt 
gewijzigd in een zone “parkeren van lange 
duur”. Alle andere blauwe zone 
parkeerplaatsen blijven in voege. Vergeet op 
die plaatsen je schijf niet te plaatsen, 
anders… 
 
ST ELOOI KAARTERSCLUB 
→ Uitslag kaarting zaterdag 7 januari 
1) Frans Paesschesoone: 344 pt.; 3 p. 
2) Cécile Vanacker: 331 pt.; 3 p. 
3) André Lemahieu (H): 326 pt.; 3 p. 
→ Klassement 
1) Anneke Derkinderen: 1467 punten 
2) Frans Paesschesoone: 1460 punten 
3) Monique Durant: 1456 punten 
Volgende kaarting gaat door op zaterdag 4 
februari. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 7 – 8 januari 
Miniemen – Brielen  7 – 2  
Knapen – Brielen  0 - 1 
Scholieren – Vlamertinge 2 - 0 
De Ruiter – Reserven A 1 – 2  
Reserven B – Westouter 1 – 1  
TSC - Beselare 1 – 2  
De duiveltjes en preminiemen speelden nog 
geen wedstrijden. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie zijn ideeën of berichten kwijt wil in het 
volgend provenaertje op 26 januari, kan deze 
doorgeven naar de redactie voor 
zondagmiddag 22 januari. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
 OVERLEDEN IN 1955 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
Irma is hier gekend geweest in Proven 
wanneer zij samen met haar tweede man 
Georges Desmyttere hier is komen wonen. 
Ze hadden een hoeve uitgebaat in 
Pollinckhove en bouwden een huis in de  
 
 

 
 
Blekerijweg N° 12 waar later Ronny 
Vandromme zijn kapsalon zou inrichten en 
nu nog uitbaat. 
Georges is na haar overlijden nog hertrouwd 
met Maria Gillioen en is in 1983 op 87 jarige 
leeftijd overleden. 
Hij was een telg uit de familie van Arthur 
Desmyttere-Folque.  
We spraken reeds over deze familie ter 
gelegenheid van het overlijden van Jules 
Desmyttere oom van Georges in het begin 
van 1955. 
Arthur trouwde in op de hoeve Folque in de 
Bromstraat waar later zijn zoon Valère 
(broer van Georges) de   hoeve   verder   zou  
uitbaten. Na het verlaten van deze uitbating 
door diens dochter Rozinne en Gilbert 
Deblock is daar nu geen landbouwuitbating 
meer. 
In het raadplegen van diverse oude kaarten 
van Proven en Krombeke was ik geïntrigeerd 
door de aanduiding van “St janssteen” . De 
Bromstraat was tot in de jaren 1900 de St 
Jansteen- dreef of weg. 
Maria Soenen die trouwde met André 
Desmyttere (nog een broer van Georges) 
vertelde me dat de “ huisbaas” (eigenaar) 
vroeger altijd sprak van de 
“Cappellehofstede”. 
Gilbert Deblock benoemde de weide die 
schuin over de ingang van de hoeve lag als 
de “cappelleweide”. 
De genoemde straat zou vroeger een bocht 
gemaakt hebben rond de kapel met sporen 
die nu nog te zien zijn in de weide bij de 
hoeve en doet vermoeden dat deze kapel zou 
gelegen hebben op de weg zelf al komende 
van de Krombekehoek. 
Stefaan Claerbout die op de hoeve van Joye 
is komen wonen ( aan de andere kant een 
beetje dichter bij de Krombekehoek) is ook 
al een tijd op zoek naar de juiste plaats van 
die kapel en hoopte die te vinden op zijn 
hoeve. Hetgeen echter bekend is in de 
familie Desmyttere laat vermoeden dat dit 
niet het geval lijkt te zijn. 
Er was in Krombeke een tiendenhoek die nu 
nog gebruikt wordt in de kadaster 
aanduiding “St Jan-steenhoek”. Die wijk 
ontleent haar naam aan de stenen kapel 
toegewijd aan H. Joannes de doper. Ieder 
jaar op 24 juni kwam aldaar een grote 
toeloop van volk om er St Jan te dienen en 
om de kinderen te laten zegenen en belezen 
met het St-Jansevangelie. Deze dienst 
geschiedde ieder jaar in de kapel zelf die 
tamelijk groot was. Naderhand werd de 
kapel bouwvallig; ze werd afgebroken en 
een nieuw klein kapelleke werd op dezelfde 
plaats als aandenken aan de oudere, 
opgebouwd. Deze dienst is blijven 
voortduren tot het jaar 1796 of 1797. Alsdan 
werden de goederen der kapel door het 
republikeinse bestuur aangeslagen en 
verkocht en heeft de prebende met de dienst 
een einde genomen en de toeloop van het 
volk is achter gebleven. We vonden dat de 
oude kapel een stichting was van “ het huys 
van Hornes, als heeren van Staevele ende 
Crombeke”. Dit was dus denkelijk na 1530, 
daar de eerste de Hornes pas dan door 
huwelijk Staevele en Krombeke verwierf. 
De bezitter in 1787 was “ heer ende mre 
Carolus Franc. Caerdinael, priester tot Ipre” . 
 
 

 
 
De devotie van de kapel werd naar 
Krombeke zelf overbracht wanneer men in 
1857 de parochiekermis van Krombeke 
verplaatste van de tweede zondag van 
september naar de naasten zondag van St 
Jan, zoals het nu nog altijd is. 
Om terug te komen op de Desmytter’s, we 
spraken reeds van de broers Valère en 
André. Verder waren er nog een broer 
Maurice Desmyttere die naar Frankrijk trok.  
Een zuster die trouwde met Maurice Faes 
landbouwer in Haringe en nog een zuster die 
trouwde met Jerome Cornette  (aan de 
Lovie) en Martha die jong bleef en woonde 
in de Obterrestraat N° 59. 
   
 
 

 
 
Uitbaters van Café “ Het Boldershof” 
vroeger “ In de Tramstatie” op de hoek van 
de vroegere “Gasthuisstraat” en de “Lange 
wegel”. Na het aanlegen van de tram was 
daar recht tegenover een laad- en losplaats 
van de tram en werd de straat in deze 
richting vanuit het centrum ook Statiestraat 
benoemd. Pas later als de trein naar Proven 
kwam veranderde men de naam in 
Gasthuisstraat tot de fusie en werd de straat 
in de richting van Roesbrugge en naar het 
treinstation omgedoopt tot Statiestraat. 
Mevr. Verfaillie bleef in deze omgebouwde 
oude herberg wonen de laatste jaren van haar 
leven na de dood van Karel. 
De man van Irma, Felix Rommens geboren 
Provenaar was pompier en alom gekend.  
Zijn vader baatte een café uit “ In ’t 
Roozendael” voordat Cyriel Rappelet en 
later Camiel Declerck en zoon Frans er 
hebben gewoond maar dat is lang voor onze 
tijd. 
Louis Rommens, beroepsmilitair, zoon van 
Felix hebben we wel gekend. Zijn 2de vrouw 
Yvonne Depuydt zou nu nog ergens aan de 
kust wonen. Dochter Maria Rommens 
trouwde met Pierre Bryon en trokken weg 
van Proven evenals een tweede zoon.: Roger 
Rommens. 
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OVERLEDEN 
Alfons Debergh echtgenoot van Simonne 
Cauelier. Alfons werd geboren op 17 
augustus 1928 en is overleden op 10 januari. 
Alfons werd begraven op zaterdag 14 januari 
te Proven. 
 
GEBOORTE 
Wim Devooght en Anneke Derkinderen, 
twee van onze medewerkers, zorgen alvast 
dat de toekomst van ’t provenaertje 
verzekerd blijft. Na Lode mogen zij vol trots 
de geboorte van Roeland aankondigen. 
Roeland is geboren op 19 januari 2006. Alle 
medewerkers van ’t provenaertje wensen hen 
van harte proficiat. 
 
JONG KLJ 
Op zondag 5 februari is er Jong KLJ voor 
alle 3 de groepen van 14.00u tot 17.00u. 

DATA OM TE NOTEREN. 
→ Zondag 19 februari: kippenfestijn  ten 
voordele van de Volksvreugd. 
→ Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart kaarting ten 
voordele van TSC Proven. 
→ Zaterdag 18 maart: Jambon d’Obterre in OC 
De Croone ten voordele van het 
Verbroederingscomiteit. 
→ Zaterdag 29 april om 19.00u: vormsel in de 
St.-Viktorkerk. 
→ Donderdag 25 mei (Ons Heer Hemelvaart) 
Eerste communie in de St.-Viktorkerk. 
→ Zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni: 
Proven kermis. 
→ Zondag 11 juni: rommelmarkt vanaf de 
Bascule tot aan het Rozenhof 
→ Zaterdag 1 en zondag 2 juli: Eekhoute feesten 
(25 jaar Eekhoute). 
→ Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 
augustus “TSC” voetbalfeesten. 
 
KVLV 
→ Ons creatief kerstfeest was een terecht 
succes. We hebben dan ook beslist om een 
bijkomende datum te voorzien voor de workshop 
“van draad tot sierraad”. Aangezien er maximum 
15 personen per workshop aanwezig kunnen 
zijn, hebt u de keuze tussen: maandag 20 maart, 
donderdag 23 maart en maandag 27 maart. De 
workshop begint stipt om 19.30u want we zijn 
drie uren naarstig bezig. 
Breng alvast een keukenhanddoek en plakband 
mee. Eventueel breng je nog een kniptang, een 
platte tang en seconde lijm mee. 
Gelieve vooraf in te schrijven, voor dinsdag 7 
maart bij Rita 057/30.15.54. 
→ Woensdag 1 februari is er een kookles 
gegeven door Ria Colaert. “borden vol pasta’s 
en risotto’s”. Gelieve proefgerei mee te brengen. 
→   Swingpaleis: 
Tot 1 februari kan je nog reserveren voor kaarten 
bij de secretaresse 057/30.04.39. 
 
DRIEKONINGEN  
De drie koningen werden gevierd op zaterdag 7 
januari. 
 

 
Jarne Veryepe,Tom Vanhee en Victor Top 

 

ST ELOOI KAARTERSCLUB 
Volgende kaarting gaat door op zaterdag 4 
februari. 
 
BOKADO 
Wij wensen aan iedereen een gelukkig 2006. 
De winnende nummers van de eindejaarsactie 
zijn: 
400 328 027 257 403 
127 322 419 204  
Hartelijke gelukwensen aan de winnaars. De 
waardebons kunnen afgehaald worden tot eind 
februari. 
Nadine en Donald. 
 
EETFESTIJN 
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de vrije 
basisschool ‘De Kastanje’ Proven een 
verzorgd eetfestijn voor alle belangstellenden. 
Zowel voor volwassenen als voor kinderen is 
er keuze uit verschillende menu’s en dranken. 
Er kan aangeschoven worden op 
zaterdagavond 4 februari vanaf 19.00u. en op 
zondagmiddag 5 februari vanaf 11.30u. Het 
eetfestijn heeft plaats in zaal ’t Rozenhof te 
Proven. De opbrengst komt ten goede aan alle 
leerlingen van de Provense basisschool. Er 
moet vooraf gereserveerd worden via de 
leerlingen of op telefoonnummer 
057/30.05.33. Wil er wel rekening mee houden 
dat de reservaties voor zondagmiddag vlot 
binnenkomen en niet onbeperkt zijn. 
Reservaties zijn mogelijk tot maandag 30 
januari. Iedereen is alvast van harte welkom. 
 
BEDANKT 
Ik bedank al mijn trouwe klanten voor de vele 
bezoekjes in Nobody. Maar door 
omstandigheden moest ik in alle haast 
vertrekken zonder van jullie afscheid te 
kunnen nemen. Met spijt in het hart moest ik 
Nobody sluiten. Ik hoop op jullie begrip en 
misschien komen we elkaar nog wel tegen. 
Vele groeten en nogmaals bedankt. 
Petra. 
 
HUTSEPOT ST-ELOOI 
Ons jaarlijks hutsepotfestijn gaat door op 
zaterdag 11 en zondag 12 februari,  ’s middags 
en ’s avonds.  Wij bestellen tevens aan huis.  
Reservatie: 057/30.04.83. Prijs: € 10,00. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 21 – 22  januari 
Miniemen – Passendale 1 – 7   
Knapen – Passendale 8 – 0  
Scholieren  bye 
Voormezele – Reserven A 3 – 0   
Reserven B – Moorslede 3 – 0   
TSC - Hollebeke 4 – 1   
 
 



VERHUIS BEWONERS  RUSTHUIS 
Vroeger dan gepland verhuizen de bewoners 
van Proven naar “Huize Proventier” in 
Poperinge. De Lovie is kandidaat om het 
Provense rusthuis te kopen. Zo werden de 
plannen  gewijzigd. Niet eerst de bewoners 
uit  “de Eeuwig Lente” van Watou nemen 
plaats in het nieuwe gebouw maar wel de 
bewoners uit “Heilig hart” van Proven. Daar 
er niet voldoende plaats is in Poperinge 
tijdens de beginfase krijgen de bewoners van 
Proven de keuze tussen Watou en Poperinge. 
De verhuis is gepland in mei. 
Vanaf 2008 worden allen gehuisvest in 
Poperinge. 
 
NIEUW  
Problemen met je computer. Vanaf nu kan 
“Vits” vanuit Proven de problemen zo vlug 
mogelijk oplossen. 
“Vits” is een nieuwe firma in Proven die 
gevestigd is in de Obterrestraat 19. Ascanio 
Vandooren en Peggy Polley staan steeds 
paraat om je te helpen. Voor meer informatie 
zie www.vitsproven.be. Via email 
info@vitsproven.be en telefonisch 
bereikbaar 057/33.20.45 of gsm 
0474/538791. Via de gsm is er steeds 
iemand bereikbaar 24/24u - 7d/7d. Op het 
adres tijdens de week vanaf 17.30u en het 
hele weekend.  
 
EINDEJAARS TOMBOLA 
HAIRDESIGN RONNY 
1 132 510 583 759 
22 133 511 588 760 
26 135 523 614 772 
37 142 528 730 784 
56 153 537 742 788 
66 186 547 744 804 
81 501 553 747 827 
131 504 555 751 853 
De winnende nummers werden getrokken 
door Zita en Sian Bisschop. 
 
KAARTERSCLUB  DE BASCULE 
Rangschikking na de december kaarting 
1) Gino Dequidt: 10 partijen 1224 punten 
2) Alfons Bourry: 9 partijen 1196 punten 
3) Denis Dever: 8 partijen 1253 punten 
Volgende kaarting vrijdag 27 en zaterdag 28 
januari. 
 
DOE MEE 
Iedereen weet dat TSC Proven in de running 
zit om kampioen te spelen of zeker al de 
eindronde mag spelen. Vanaf nu kan je 
iedere week je de uitslag (die je  verwacht of 
toch hoopt) van de volgende match 
doorgeven op de site van Proven. Ga naar 
www.proven.be . Ga naar het forum, indien 
je nog niet geregistreerd bent, doe dit dan 
eerst, slechts twee minuutjes werk.  
Vervolgens zoek je TSC Proven tussen alle 
andere items op het forum en plaats je de 
uitslag van de volgende match. Op het einde 
van het seizoen is er  een leuk prijsje te 
winnen. Veel succes. 
 
KIPPENFESTIJN VOOR EN DOOR 
“DE VOLKSVREUGD” 
Wie zich tegoed wil doen op zondagmiddag 
op 19 februari aan een mals stukje gegrilde 

kip met frisse groentjes en frietjes kan die dag 
vanaf 11.30u in De Croone terecht. 
Aan kinderen tot 12 jaar worden er gefrituurde 
koninginnehapjes aangeboden. We vragen je wel 
in te schrijven voor 15 februari. Dit kan mits 
betaling van € 10.00 voor volwassenen en € 6.00 
voor kinderen tot 12 jaar. Kaarten zijn te 
verkrijgen bij alle leden. 
Allen hartelijk welkom. 
 
UNIZO UITLSAG TREKKING 7 JANUARI  
Hoofdprijzen 
085376 (070023) 044996 (016834)  
035544 (075547)    
 
Winnende nummers uitgegeven in Proven 
 
Tuincenter Au Petit Jardin 
042352 (044486) 042866 (045489) 
041127 (041066) 045650 (045446) 
043777 (041926) 042114 (045478) 
 
Café de zwaan Gilberte Dever 
037674 (037773) 037507 (037719) 
 
Electro Cosey 
036209 (036230) 
 
Ganne Rita 
038852 (038809) 
 
Elektro Lamaire 
037412 (037177) 037137 (037097) 
 
Prijzen af te halen voor 15 februari bij de 
winkelier, na 15 februari  telt het resevenummer 
(nummer tussen haakjes) 
 
JAAROVERZICHT VAN GEBOORTEN, 
HUWELIJKEN EN OVERLIJDENS IN 2005  
Deze lijst bevat allen die vermeld werden in ’t 
provenaertje. 
→ Geboorten 
Jarno Cordenier, Thor Busschaert 
Louis Saint Germain, Louis Dessein 
Drees Vandenberghe, Lani Lahaye 
Milan Derycke, Lobke Dever 
→ Huwelijken 
Jan Vandendriessche - Isabel Busson 
Martin Pyck - Jeaninne Deloz 
Johan Deturck - Heidi Carmentier 
Geert Busschaert - Annemie Baes 
Mieke Vandeputte - Karel Verhelst 
Hannelore Devos - Peter De Keyzer 
Griet Vandromme - Koen Snick 
Sofie Deplacie - Marijn Verhaeghe 
Anne-Marie Soens - Norbert Jacques 
Ilse Yde – Frank Pattyn 
Sieglinde Degrendel – Da Costa Nascimento 
Gomes Jacinto 
Melanie Vehille-Dirk Doolaeghe 
Peter Boeraeve-Liesbeth Huyghe 
NancyBuseyne-Peter Vanwiysberghe 
→ Overlijdens 
Leon Leeuwerck, Antoon Berten 
Michel Ollivivier, Lucien Bouve 
Maria Vulsteke, Paula Tulliez 
Martha Danneel, Henri Veniere 
Germaine Deroye, Charles Vermeersch 
Maria Vermeersch, Clara Camerlycnk 
Medar Dequidt, Margriet Inion 
Gabriël Devroedt, Cyriel Dever 
Georges Vandenbruwaene 
Roger Declerck, Julia Devos 

MENSEN VAN BIJ ONS 
OVERLEDEN IN 1955 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
Camiel Lefever woonde in de Obterrestraat 
N°62 in een woning van een rij huisjes 
waarvan er maar een paar meer bewaard zijn. 
Oorspronkelijk waren er daar 9 huisjes met 
ongeveer hetzelfde profiel. 
Ze waren piepkleine werkmanshuisjes die 
achteraf samengevoegd werden of 
omgebouwd. Het eerste is nu nog een garage 
maar heeft nog het oorspronkelijk profiel. Het 
tweede dat nu door Andy Devos bewoond 
wordt, werd aangepast en heeft niets meer van 
zijn oorspronkelijk karakter behouden . De 
woning van Camiel Lefever was 
oorspronkelijk twee huisjes. Het profiel werd 
bewaard en een venster zit nog op de 
authentieke plaats Het vormt samen met de 
woning er neven nu een geheel in de 
oorspronkelijke geest. De volgende twee zijn 
afgebroken en vormen nu een binnentuin.. De 
laatste twee, het ene vroeger bewoond door 
Joseph Carlé en het laatste omgebouwd en 
uitgebaat door Gerard Debergh als 
beenhouwerij vormen nu samen een 
hernieuwde woning. Camiel was gans zijn 
leven “carton” (paardenbegeleider) bij Camiel 
Degraeve. Hij was familie van de Degraeve’s 
langs zijn moeders kant die een Demeerseman 
was evenals de vrouw van vader Seraphin 
Degraeve. 
Hij had nog een zuster Germaine die naar 
Elverdinge uitweek en vroeg weduwe werd 
met drie kinderen. 
 

 
De woning van Camiel voor de verbouwing. 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
12/02 Vandenberghe (Watou) 57/38.81.60 
19/02 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 7: vrijdagavond vrijdag 10 februari 
tot vrijdagavond 24 februari: Adjt Lemahieu 
Marnix, Kpl. Vandromme Marnix, Kpl. 
Devooght Wim, Brw Ryckeboer Ward,  
Pannekoecke Luc, Desmyter Wout, 
Leeuwerck Yves, Regheere Geert en 
Vanbecelaere Kris 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
 
DEELNEMING BIJ HET OVERLEDEN 
Van Anna Rappelet 81 jaar, gestorven in het 
Mariaziekenhuis Poperinge op 25 januari 
2006. Zij was de weduwe van Jozef 
Verbrigghe en moeder van André, Roland en 
Jean-Luc. 
 
GELUKWENSEN BIJ DE GEBOORTE 
Van 
→ Loïc Lejeune zoontje van David en Angie 
Verbrigghe, geboren op 10 januari 2006 te 
Roeselare. 
 
→ Lotte Knockaert, dochter van Johny en 
Sandra Dechamps, geboren op 19 januari 
2006 te Ieper. 
 
 

→ Eduard Verstraete zoontje van Kristof en 
Marijke Phlypo geboren op 21 januari 2006,  
te Poperinge. 
 
DATA OM TE NOTEREN. 
→ Zondag 19 februari: kippenfestijn  ten 
voordele van de Volksvreugd. 
→ Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart kaarting 
ten voordele van TSC Proven. 
→ Zaterdag 18 maart: Jambon d’Obterre in 
OC De Croone ten voordele van het 
verbroederingscomiteit. 
→ Zaterdag 29 april om 19.00u: vormsel in 
de St.-Viktorkerk. 
→ Zondag 14 mei etentje ten voordele van 
KBG Proven in OC de Croone. 
→ Donderdag 25 mei (Ons Heer 
Hemelvaart) Eerste communie in de St.-
Viktorkerk. 
→ Zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni: 
Proven kermis. 
→ Zaterdag 1 en zondag 2 juli: Eekhoute 
feesten (25 jaar Eekhoute). 
→ Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 
augustus “TSC” voetbalfeesten. 
 
Wie nog interessante data weet om te 
noteren, mag deze gerust doorgeven. 
 
KIPPENFESTIJN VOOR EN DOOR 
“DE VOLKSVREUGD” 
Op zondagmiddag op 19 februari wacht een 
mals stukje gegrilde kip met frisse groentjes 
en frietjes vanaf 11.30u in De Croone op u. 
In tegenstelling tot wat in het WN te lezen 
staat worden de gefrituurde koninginne-
hapjes enkel aan kinderen tot 12jaar 
geserveerd en zijn als afsluiter een heerlijke 
koffie of tal van drankjes te verkrijgen. 
We vragen je wel in te schrijven voor 15 
februari. Dit kan mits betaling van € 10.00 
voor volwassenen en € 6.00 voor kinderen 
tot 12 jaar. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle 
leden. 
Allen hartelijk welkom. 
 
DE WONDERJAREN VAN 
HOPPELAND 
Dit zijn drie vertelavonden waar insiders 
debatteren over boeiende momenten uit het 
verleden en in een tweede deel het 
aanwezige publiek ook zijn zeg mag doen. 
Donderdag 2 maart gaat het over Haringe en 
de school rond 1958 in De Levaard.  
Op 23 maart in de parochiezaal in Watou 
komt het Watou en Poperinge na’ 68 aan de 
beurt.  
Op 13 april is “het onafhankelijke Proven en 
de dorpen in de seventies” het onderwerp in 
’t Rozenhof. Sprekers zijn dan Ivan Top, 
Sylvain Deboutte en Filip De Rynck. Wim 
Chielens is moderator. 

Meer info over deze leuke en boeiende ver-
telavonden vindt u op de inschrijvingskaar-
ten  die u in een aantal plaatselijke voedings-
zaken vindt. 
 
GEZINSBOND 
Kindertheater “Sapperdepie” brengt op 
uitnodiging van de Gezinsbond haar 
productie”Kronkebonker”. Dit toneel richt 
zich tot kleuters en kinderen tot en met de 
tweede graad. 
Deze opvoering gaat door op maandag 27 
februari van 14.30u tot 15.30u in Sint Elooi. 
Kaarten te verkrijgen in voorverkoop bij 
Katrien Herpelinck, Provenplein 28 en bij 
Rita Maes Eekhoute 8 aan € 2,00 voor leden 
en € 3,50 voor niet-leden. Aan de deur 
kosten ze resp. € 2,50 en € 4,00. 
 
KVLV 
→ “van draad tot sierraad”. per workshop 
kunnen er maximum 15 personen 
deelnemen. U kan kiezen tussen: maandag 
20 maart, donderdag 23 maart en maandag 
27 maart. De workshops beginnen stipt om 
19.30u want we zijn drie uren naarstig bezig. 
Breng alvast een keukenhanddoek en 
plakband mee. Eventueel breng je nog een 
kniptang, een platte tang en seconde lijm 
mee. 
Gelieve vooraf in te schrijven, ten laatste 
dinsdag 7 maart bij Rita 057/30.15.54. 
→ Kansen om te dansen  
Dinsdag 14 februari om 20.00u vieren we 
Valentijn in OD De Croone.  Iedereen zowel 
oud of jong, alleenstaand of met partner, 
krijgt de kans om eens de beentjes in de  
lucht te zwieren onder leiding van een 
dansinstructeur. 
→ Donderdag 16 februari om 19.30u in 
Avowest. We pakken de verloren hoekjes 
aan op onze hoeve : hoe kan ik deze 
opfrissen – met bloembakken of vaste 
planten? We krijgen ook goeie tips rondom 
het snoeien, door de heer Kurt Lewyllie. 
 
ST ELOOIKAARTERSCLUB  
→ Uitslag kaarting zaterdag 4 februari 
1) Frans Hauspie: 348 punten 
2) Marc Swyngedauw: 344 punten 
3) Geert Overbergh: 341 punten 
→ Klassement  
1) Monique Durant: 1760 punten 
2) Frans Hauspie: 1756 punten 
3) Frans Paesschesoone: 1734 punten 
Volgende kaarting zaterdag 4 maart 
 
JONG KLJ 
Er is activiteit van jong klj Proven op zondag 
19 februari voor de Muisjes en Kadavs van 
14.00u tot 17.00u. Voor de Krab-Uiltjes 
volgt nog een brief. 



 
HUTSEPOT ST-ELOOI 
Ons jaarlijks hutsepotfestijn gaat door op 
zaterdag 11 en zondag 12 februari.  Je kan 
’s middags en ’s avonds aanshuiven.  Wij 
bestellen tevens aan huis.  
Reservatie: 057/30.04.83. Prijs: € 10,00. 
 
STADSDIENSTEN 
→ De stadsdiensten hebben vanaf 1 maart 
nieuwe openingsuren. 
Vanaf dan zijn deze toegankelijk van 
maandag tot en met zaterdag tussen 9.00u en 
12.00u.  En enkel op vrijdag ook van 14.00u 
tot 16.00u.  
(Opgelet de zaterdag is een beperkt aantal 
stadsdiensten open voor het publiek). 
→ Waar kan men terecht? 
*Grote markt 1 
diensten bevolking, burgerlijke stand, 
identiteitskaarten, sociale zaken, pensioenen, 
vreemdelingen, rijbewijzen, reispassen en 
dienst cultuur 
*Veurnestraat 55 
Diensten milieu, ruimtelijke ordening en 
stedenbouw 
*Komstraat 18 
jeugddienst 
 
KBG 
→Volgende kaartwedstrijd en scrabble 
donderdag 9 en donderdag 23 februari om 
14.00u 
→Volgende hobby op dinsdag 28 februari 
om 14.00u 
→ data om te onthouden:  
*Donderdag 30 maart: bezinning en 
biechtviering in de kerk, koffietafel in Sint 
Elooi. 
*Donderdag 20 april: daguitstap naar 
Antwerpen 
*Woensdag 31 mei: namiddaguitstap naar 
Veurne en de Moeren 
*Dinsdag 13 juni: koffietafel en spreekbeurt 
*Donderdag 29 juni: verrassingsuitstap 
*Donderdag 3 augustus: namiddaguitstap 
naar Frankrijk 
*Zondag 3 september: bloemencorso 
Zundert 
*Dinsdag 17 oktober: Stratovani Oostende  
→ In juni 2006 trekt KBG West-Vlaanderen 
op bedevaart naar Lourdes met 
de trein (t.g.v.) 1 – 6 juni: € 459,00 
de bus: 31 mei – 7 juni: € 520,00 
het vliegtuig: 2 – 5 juni: € 430,00 
 
PETANQUE – PROVEN  
→ Op 19 januari waren er 20 deelnemers. 
*Wonnen 3 matchen: Agnes Devos, Rogette 
Devos, Margriet Goussey, André Soenen, 
Norbert Debeer, Roger Demuys 
*Voorlopig klassement: 
1. Nobert Debeer 9/117  
2. André Soenen 8/131  
3. Hilda Depeser 8/120 
4. Gerarda Regheere 7/134 
5. Margriet Goussey 7/130 
→ Op 2 februari waren er 22 spelers 
*Wonnen 3 matchen: Eugène Demuynck, 
Marie-Louise Tryssesoone, Hilda Depeser 
*Voorlopig klassement: 
1. Hilda Depeser 11/159 
2. Norbert Debeer 11/147 
3. Gerarda Regheere 9/162 
4. André Soenen 9/162 
5. Margriet Goussey 9/158 
 

 
 
→Volgende petanquewedstrijd is op 
donderdag 16 februari om 13.45u. 
 
INBRAAK MET DIEFSTAL  
Vrijdag 3 februari tussen 17.00u en 19.00u 
werd in de Blekerijweg 17, op de hoek van 
de inrit van de wijk Eekhoute een inbraak 
gepleegd met diefstal. 
Iedereen die iets verdachts, ongewone 
bewegingen, eventuele vreemde auto's in de 
buurt zag die avond of de dagen en weken 
ervoor, kan die tips kwijt bij de plaatselijke 
politie of bij de benadeelden zelf op het 
nummer 057/30.17.26. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 4 – 5 februari 
Westouter – duiveltjes 1 3 – 12 
Westouter – duiveltjes 2 8 – 8 
Preminiemen 1 – Langemark  5 – 0 
Preminiemen 2 – Elverdinge  7 – 0  
Miniemen – KFC Poperinge  4 – 1  
Knapen – KFC Poperinge 2 – 1  
Ploegsteert – Scholieren  0 – 3  
Brielen – Reserven A 0 – 2  
Reserven B – Elverdinge 2 – 5  
TSC – Heuvelland  9 – 2  
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten kwijt wil in het volgend 
Provenaertje op 23 februari, bezorgt ze aan 
de redactie voor zondag 19 februari 12.00u. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
Voor 50 jaar overleden 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
(Deel I)  
 
Telg uit een echte Provense familie van de 
twintigste eeuw. 
Vader Georges afkomstig van Watou had de 
smidse van Baillon overgenomen bij het 
gemeentehuis in het hartje van de dorpskom. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat de 
kinderen deel uitmaakten van hetgeen in de 
eerste helft van vorige eeuw betitelt werd als 
de “Pyckhoek”. 
 

 
 
Tegen de vroegere traditie in werden de 
haren geknipt van jonge meisjes en de 
vergelijking die gemaakt werd met de zwarte 
honden met kort haar: “’t sien lik pycks”gaf 
aanleiding de Gasthuisstraat met tal van    
die kortgeknipte meisjes te bestempelen als 
de Pyckhoek. 
 

 
Huldiging van de oudstrijders in de jaren 20 
Vooraan rechts Maurice, links Joseph Top en 
centraal met zwarte hoed: Guillaume Desmytter. 
 
Maurice had een broer Marcel die later de 
smidse van vader zou verder zetten en twee 
zussen. Alice die wegtrok naar Brussel en 
Yvonne die als enige nu nog overblijft van 
dat gezin als kranige vrouw van 85 jaar. 
Ze verblijft nog in haar woning waar ze 
zolang haarkapster was als weduwe van 
timmerman André Savaete. 
 
 
 
 
 

 
De smisse Verhille in de twintiger jaren. 
 
 
(Het tweede deel in verband met Maurice  
Verhille verschijnt in het volgende  
Provenaertje)  
 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
26/02 Busschaert (Westouter)057/44.53.63 
05/03 Vandenberghe (Watou) 57/38.81.60 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 8: vrijdagavond vrijdag 24 februari 
tot vrijdagavond 10 maart : Adjt Top Wim, 
1Sgt Vanbeveren Bart, Kpl Devooght 
Martine, Kpl Lelieur Bart, , Brw Sticker Rik, 
Demeester Adinda, Roelstraete Dina. 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
 
GELUKWENSEN MET DE GEBOORTE 
→Van Mathis Carpentier, zoon van 
Patrick  en Doriane Declerck geboren op 30 
januari 2006.  
→Guido en Annie Vanderhaeghe –Laseure 
melden graag de geboorte ven hun eerste 
kleinkind : Fien Waeyaert, dochter van 
Pieter en Nele Vanderhaeghe  geboren op 10 
februari 2006. 
 
GELUKWENSEN BIJ HET HUWELIJK 
Van Fries Desomer en Lydie Derycke.  
 
FRIETEN KAARTING. 
Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart is er telkens 
vanaf 19.00u een frieten kaarting ten 
voordele van TSC Proven in zaal Sint Elooi. 
De inleg bedraagt € 1,00. Kom allen 
daarheen. 
 

KLJ 
KLJ Proven organiseert op zaterdag 4 maart 
reeds hun jaarlijkse Ouderavond in OC De 
Croone in Proven. Deze avond vol met ludieke 
sketches en dansjes wordt al voor de 34ste keer 
opgevoerd door de leden van de +16. De aftrap 
wordt gegeven om 20 uur en de toegangsprijs 
bedraagt € 4,00. Kinderen en KLJ-leden betalen 
slechts € 3,00. 
 
DATA OM TE NOTEREN.  
→ Vrijdag 3 en zaterdag 4 maart kaarting ten 
voordele van TSC Proven. 
→ Zaterdag 18 maart: Jambon d’Obterre in OC 
De Croone ten voordele van het 
Verbroederingscomiteit. 
→Zaterdag 22 april dubbelconcert door de 
Volksvreugd en harmonie van Bollezeele. 
→ Zaterdag 29 april om 19.00u: vormsel in de 
St.-Viktorkerk. 
→ Donderdag 25 mei (Ons Heer Hemelvaart) 
Eerste communie in de St.-Viktorkerk. 
→ Zaterdag 3, zondag 4 en maandag 5 juni: 
Proven kermis. 
→ Zaterdag 1 en zondag 2 juli: Eekhoute feesten 
(25 jaar Eekhoute). 
→ Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 
augustus “TSC” voetbalfeesten. 
 
Andere data mogen steeds doorgegeven worden 
op het gekende adres. 
 
KVLV 
→ Koken met kolen. Geen steenkool maar 
groene- , rode-, bloem-, savooi- …. Kool.  Dit 
leer je op dinsdag 7 maart om 13.30u in De 
croone aan Ria Colaert. Breng “proefgerei” mee. 
→ “van draad tot sierraad”. U kan nog 
inschrijven, tot  dinsdag 7 maart bij Rita voor 
deelname op een van volgende data: maandag 20 
maart, donderdag 23 maart en maandag 27 
maart. 
 
DE KAARTERSCLUB VAN DE CANADA 
 U bent hartelijk welkom tijdens het laatste 
weekend van februari om hen te steunen door 
een etentje op vrijdagavond 24, zondagavond 26  
en maandagavond 27  februari. Inchrijven kun je 
per telefoon op het nummer 057/33.44.75. 
Er zijn ribbetjes (€ 10,00) of koteletten (400 gr , 
€ 8,00). Dit wordt opgediend met groentjes, 
sausjes en aardappel in de pel. Indien je frietjes 
wil betaal je € 1,00 bij . Als extraatje krijg je nog 
een Ploegsteertbier.  
 
KBG PROVEN 
→De eerstvolgende activiteiten: 
* Kaarting en scrabble: donderdag 23 februari en 
donderdag 9 maart om 14.00u. 
* Hobby: dinsdag 28 februari om 14.00u. 
* Petanque: donderdag 2 maart om 13.45u. 
 

 
→ uitslag petanquewedstrijd 16 februari: 
Van de 19 deelnemers won niemand drie 
spelen, 9 deelnemers wonnen 2 spelen. 
Voorlopig klassement:  
1: Hilda Depeser 13/193,  
2: Norbert Debeer13/173,  
3:André Soenen 11/199,  
4: Margriet Goussey 10/187 
5: Roger Demuys 10/181. 
 
GEZINSBOND 
Kaarten voor het kindertheater “Sapperdepie” 
kun je nog steeds verkrijgen in voorverkoop 
bij Katrien Herpelinck, Provenplein 28 en bij 
Rita Maes Eekhoute 8 aan € 2,00 voor leden 
en € 3,50 voor niet-leden. Aan de deur kosten 
ze resp. € 2,50 en € 4,00. Ze brengen het stuk 
”Kronkebonker” voor kleuters en kinderen tot 
en met de tweede graad op maandag 27 
februari van 14.30u tot 15.30u in Sint Elooi. 
 
LANDELIJKE GILDE 
De pannenkoekenavond van de Landelijke 
Gilde Proven gaat dit jaar door op vrijdag 10 
maart in o.c. De Croone Proven. Kaarten zijn 
vooraf te verkrijgen bij de bestuursleden. 
 
JAMBON D’ OBTERRE 
Op zaterdag 18 maart kunt u de verbroedering 
tussen Proven en Obterre steunen met de 
jaarlijkse Jambon d’ Obterre. In De Croone 
kunt voor € 13,00 en  kinderen voor € 7,00 
genieten van een overheerlijke ham aan ‘t spit 
met koud groentenbuffet. Kaarten verkrijgt u 
bij de comitéleden of  op 0497/04 23 47. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 18 – 19 februari 
TSC – Wijtschate 8 - 0 
Alle andere matchen werden afgelast. 
 
ZWEMBAD POPERINGE 
Tijdens het krokusverlof is het zwembad open 
* Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag  
van 14.00u tot 21.00u.  
* Op woensdag van 7.50u tot 9.00u en van 
14.00u tot 21.00u 
* Op zaterdag van 15 tot 18.30u  
* Op zondag van 10.00u tot 12.30u 
 
DE VOLKSVREUGD DANKT 
Dank aan allen die zondag laatst ons steunden 
door deel te nemen aan ons kippenfestijn. Uw 
positieve reacties zijn een bemoediging. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten kwijt wil in het volgend 
Provenaertje op 9 maart, bezorgt ze aan de 
redactie voor zondag 5 maart 12.00u. 
Bedankt. 
 



MENSEN VAN BIJ ONS 
Voor 50 jaar overleden 
Genoteerd door Ivan Top 

 
Maurice Verhille 

 
In deel 1 werd verkeerdelijk vermeld dat  
Yvonne 85 jaar telt. Deze kranige vrouw telt  
niet minder dan 95 lentes.  
 
deel 2  
 
Maurice trouwde met Alice Vermeersch die  
de enige dochter was van Henri Vermeersch  
en Emma Top. Emma bleef bij haar enige  
dochter en Maurice wonen nadat ze al jaren  
weduwe was.  
Samen woonden ze aan het kerkhof terwijl  
de smidse bereikbaar was achteraan langs de  
toegangsweg tot wat men nu de “carrière”  
noemt en een verbinding maakt tussen de  
Obterrestraat (nevens de KBC) en de  
Blasiusstraat.  
Deze dienstweg tot achterliggende linden is  
tijdelijk onderbroken geweest door de aanleg  
van de spoorweg. Het was ook de toegang  
tot een woning die daar reeds gebouwd werd  
in 1857 door Ch. Van Inghelandt en zijn  
vrouw Nathalie Garmijn.  
Zij was een telg uit de oude Provense  
Garmijn-familie die een grote financiële  
bijdrage leverde voor het oprichten van de  
kapel achter de kerk die afgebroken werd na  
het oprichten van de grot in 1946.  
Het eerste gedeelte van de weg met de  
smidse van Maurice daaraan gelegen, was  
openbaar domein maar na de bocht was die  
weg eigendom meegaande met de  
achterliggende gronden en gaf enkel toegang  
voor de eigenaars der verderop gelegen  
gronden. Wanneer de bewoners van de  
Obterrestraat hun achterliggende tuinen ook  
langs daar wilden bereiken was dit  
aanleiding voor een aantal discuties die jaren  
lang bleven aanslepen.  .  
Geroges Cornette die daar eigenaar werd van  
een stuk van die weg eiste tolrecht over zijn  
eigendom. Momenteel kan men daar de  
diverse autostaanplaatsen van de  
Obterrestraat bereiken en is het verder een  
aardeweg die aanduidt hoe het er vroeger op  
de Provense buurtwegen aan toe ging. 
Maurice en Alice bleven kinderloos maar als  
schoolkinderen kwamen ze graag langs de  
smidse voorbij. Mochten al eens aan de  
blaasbal trekken.  
Hij was sociaal betrokken in brandweer en  
muziekmaatschappij.  
Leonce Joos vertelde ooit dat hij als  
buurman Maurice bezig gezien had met de  
aalput leeg te maken. Heel intensief met de  
halfbolle “aalschuttel” zoals men dat voeger  
kon zien. Dit leek hem raar gezien de  
periode niet echt deze was wanneer met dit  
normaal deed. Aldus werd zijn 
nieuwsgierigheid gewekt. Bij nader 
informeren bij Alice kwam hij te weten dat  
Maurice zijn valse tanden kwijt was. De  
avond ervoor was er een uitgebreid sociaal  
kontact geweest van Maurice met enige  
overdaad, waardoor Leonce besloot dat daar  
toch een intensieve zoektocht bezig was.  

 

Bovenaan Georges,  Ivonne, Maurice en Marcel. 
Zittend moeder Adrienne Odul en Alice  
 

 

 
 
 
Afkomstig van Krombeke werd zij geboren als  
dochter van Edouard Demeersseman en Anna  
Theresia Surgeon, Haar vader was landwerkman  
en zelf een geboren Provenaar, maar zijn vader  
was van Haringe en zijn moeder van Killem.  
Intussen zijn we dan al in 1840 bij de geboorte  
van Edouard, Zo zie je dat men snel meer dan  
150 jaren kan terugkeren.  
Zoë had drie zussen: Emma die niet trouwde en  
dienster was bij Pieter Diessen een oude  
jonkman of weduwnaar die woonde in de  
Blekerijweg op de hoek links voor dat je aan de  
Blekerij komt Ik vermoed dat hij daar kwam  
wonen wanneer hij de hoeve verliet waar Cyriel  
Soenen later kwam boeren in de Blokstraat. Het  
betreft de hoeve waar zijn kleinzoon Joel  
Desmytter nu nog woont en diens zoon Kris  
voor de opvolging zorgt. Een andere zuster  
Marie trouwde met Theofiel Vienne en woonde  
op de Blasiusweg waar nu een arduinkapperij is  
gevestigd (waar vroeger Alidoor Wyckaert  
woonde). Amelia, de derde zus, trouwde met  
Serafin Degraeve en daarmee zitten we in bet  
hartje van het Proven van het begin van de  
twintigste eeuw. Op de kiezers lijst van 1895  
worden zij vermeld in hetgeen nu het eerste huis  
is van de Obterrestraat (Electro Cossey). In die  
tijd was er nog een huisje erneven zodat de straat  
tussen dit huis en de nu ook afgebroken café "de  
barriere veel smaller was. Dat huisje op de hoek  
werd het laatst bewoond door Trese Caveele een  
legendarisch oud vuil vrouwtje en dit verkrotte  
huisje werd na haar overlijden gekocht door de  
gemeente voor afbraak en tot verbreding van de  

kerkplaats (nu Alexisplein). Er werd mij ook  
gemeld dat Seraphin woonde in een huisje aan  
de “slekkewegel” (smalle doorgang naast Dr.  
Bal) waar dat al die kinderen Degraeve hebben  
gewoond vooraleer dat Seraphin de uitbating  
voortzette van café “De Zwaan”.  
Angele, Maurice en Achiel trokken weg van  
Proven. Er waren er dan nog zes die de stam  
goed hebben voortgezet in ons dorp. Camiel  
als uitbater van “St Victor”, Gabrielle  
getrouwd met Kamiel Vanacker, Lia en  
Guillaume Borrey, Marie en Jean Menu,  
Margriet en Cyriel Dever die daar introuwde  
en André waarvan de oudste zoon Gerard nu  
het huis bewoont van tante Zoë. Na haar  
huwelijk met Achiel Desomer hebben ze eerst  
gewoond langs de Couthoflaan nr 40 waar nu  
Maurice Debergh en Georgette Lermytte  
wonen na haar ouders Hector Lermytte – 
Meerseman.  
Ze hebben daar een klein landbouwbedrijf  
uitgebaat met een “groot kiekenkot” heeft men  
mij verteld.  
Voor de oorlog hebben ze het huis gebouwd in  
de Blekerijweg als voorlaatste huis in de rij  
waar ze nog veel jaren hebben gewoond. Ze  
hadden geen kinderen en na het overlijden van  
tante is Gerard Degraeve komen wonen bij  
zijn grootoom.  
 

 
 

Zoë Demeerseman in jongere jaren 
 

 
 

Hun huis met de tramsporen op de voorgrond 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
12/03 : Goethals (Proven) 057/30.02.67 
19/03 : Busschaert (Westouter) 57/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 7: vrijdagavond vrijdag 10 maart tot 
vrijdagavond 24 maart: Adjt Lemahieu 
Marnix, Kpl. Vandromme Marnix, Kpl. 
Devooght Wim, Brw Ryckeboer Ward,  
Pannekoecke Luc, Desmyter Wout, 
Leeuwerck Yves, Regheere Geert en 
Vanbecelaere Kris 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
OVERLEDEN 
Oprechte deelneming bij het overlijden van 
André Bouw, echtgenoot van Alice Brion, 
geboren te Poperinge op 13 juni 1925 en 
overleden  te Proven op 27 februari 2006. De 
begrafenis vond plaats op zaterdag 4 maart. 
 
ST ELOOI KAARTERSCLUB 
→ Uitslag  van de maand 
1: Geert Overbergh met 344 punten 
2: Elices Devos  met  329 punten 
3: André Lemahieu (Haringe): 321 punten 
→ Klassement 
1: Frans Hauspie met  2055 punten 
2: Frans Paesschesoone met 2027 punten 
3: Anneke Derkinderen met 2009 punten 
Volgende kaarting zaterdag 1 april. 
 
 

DATA OM TE NOTEREN. 
→ Zaterdag 18 maart: Jambon d’Obterre in 
OC De Croone ten voordele van het 
Verbroederingscomiteit. 
→ Zaterdag 22 april om 20.00u: 
dubbelconcert De Volksvreugd en Harmonie 
van Bollezeele.  
→ Zaterdag 29 april om 19.00u: vormsel in 
de St.-Viktorkerk. 
→ Donderdag 25 mei (Ons Heer 
Hemelvaart) : Eerste communie in de St.-
Viktorkerk. 
→ Zaterdag 3 tot zondag 11 juni: Proven 
kermis met: 

* zaterdag 3 juni om 19.30 “‘k wist et 
wel-kwis 

* maandag 5 juni minivoetbaltornooi op 
het terrein Eekhoute, organisatie TSC 

* vrijdag 9 juni: 7de avondrit moto’s . 
→ Zaterdag 1 en zondag 2 juli: Eekhoute 
feesten (25 jaar Eekhoute). 
→ Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 
augustus “TSC” voetbalfeesten. 
 
Wie nog interessante data weet om te 
noteren, mag deze gerust doorgeven. 
 
JONG KLJ 
Op zondag 19 maart is er activiteit voor de 
Muisjes en de Kadavs van 14.00u tot 17.00u. 
Voor de Krab-uiltjes is de activiteit de 
vrijdag van 19.30u tot 23.00u. 
 
69STE VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 
Zondag 23 april kun je weer naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest in het sportpaleis 
Antwerpen.  De deelname bedraagt € 25,00 
voor busreis en zangfeest op de 2de rang. 
Het programma is heel boeiend, 
volksverbonden samenzang met duizenden: 
jeugd- en volksliederen van Jef Van Hoof tot 
Louis Neefs… Er zijn gastoptredens uit 
Zuid-Afrika: duo. Jannie du Toit & Christa 
Steyn, uit Oekraïne: knapenkoor Dudaryk en 
nog zoveel meer. 
Voor meer info en reservatie kun je terecht 
bij Katlijn Gheysens, Blokweg 4 Gsm 
0476/76.40.71. Voor het volledig 
programma zie www.zangfeest.org. 
 
WIELRENNEN  
→ Onze Provense derdejaars belofte Bart 
Blanckaert werd clubkampioen op zondag 
19 februari in Moorsele. Hij  behaalde 
tijdens deze wedstrijd een 22ste  plaats op 87 
deelnemers. Van zijn ploeg “Delsol Heule” 
was hij de beste. 
 
 
 

→ Zaterdag 25 februari reed Bart  in 
Lokeren een heel goede wedstrijd. Een 
vlucht met 22 renners mocht niet doorgaan 
en uiteindelijk arriveerde Bart in het peloton. 
→ Zaterdag 4 maart reed hij de Vlaamse pijl 
Harelbeke en dit werd een pechdag. Juist 
voor de bergzone was er een platte tube en 
even later volgde een tweede. Bart werd zo 
genoodzaakt de wedstrijd te stoppen.                
→ Volgende wedstrijden: woensdag 8 maart 
in Adinkerke, zaterdag 11 maart in Geluwe 
en zaterdag 18 maart in Bissegem. 
 
RUSTHUIS PROVEN 
Maandag 27 februari verhuisden reeds 
enkele bewoners van Proven naar Watou. 
Ignace Ysaert, Pierre Top, Jozef Verhille, 
Madeleine Ganne, Odiel Delporte, Alice 
Gantois. Jerome Goudeseune verhuisde  naar 
Poperinge. 
Wie woont er nog in Proven? Gerard 
Gesquiere, Jacques Lebbe, Adrien De Baene, 
Madeleine Brysbaert, Charl Cleenewerck, 
André Decaesteker, Anna Houwen, André 
Decaesteker, Anna Houwen, Georges Pyck, 
Maurice Malbrancke, Simonne Deprez, 
Robert Verhulle en Elisabeth Delboo. 
 
THE NOBODY LINE DANCERS 
Een avondje countrymuziek kan best  
ontspannend zijn en  linedance is plezant. 
Even proeven van dit leuke alternatief voor 
een gezellig avondje uit? Dan verwelkomt 
country linedance club " The Nobody Line 
Dancers" u graag op haar sfeeravond op 
zaterdag 18 maart in "Het Kristen 
Volkshuis" te Roesbrugge vanaf 20.00u met 
gratis inkom. U zult genieten van een 
gezellige sfeer en een fijne portie spektakel, 
veel amusement en aarzel vooral niet zelf 
een pasje op de dansvloer te zetten. 
U bent ook iedere maandag welkom  op onze 
lessen vanaf 19u30 op hetzelfde adres. 
 
KAARTING DE BASCULE 
→ Uitslag kaarting  
1: Gino Dequidt : 15 partijen , 1901 punten  
2: Denis Dever   : 11 partijen , 1771 punten 
3: Michel Vanhoucke: 11partijen , 1757 ptn 
→ Bij de dames behaalt Gabrielle Albrecht 
in 12 partijen 1531 punten. 
Volgende kaartwedstrijd is op vrijdag 24 en 
zaterdag 25 maart. 
 
AVOND-MOTOTOCHT 
Vrijdag 9 juni wordt de zevende moto-
avondtocht georganiseerd. Inlichtingen en 
inschrijven kan in café de Bascule of bij 
Eddy Cayzeele 0477/55.08.17 
 
 
 



 
JAMBON D’ OBTERRE 
Vergeet niet, op zaterdag 18 maart kunt u de 
verbroedering tussen Proven en Obterre 
steunen. De jaarlijkse “Jambon d’ Obterre” 
heeft dan plaats. In De Croone kunt u voor 
€13,00 en  kinderen voor €7,00 genieten van 
een overheerlijke ham aan ‘t spit met koude 
groenten. Kaarten verkrijgt u bij de 
comitéleden of  op 0497/04 23 47. 
 
KBG  POVEN 
→De volgende activiteiten zijn: 
* Kaarting en scrabble op donderdag 9 en 
donderdag 23 maart om 14.00u. 
* Petanque gaat door op donderdag 16 maart 
om 13.45u 
* Hobby is op dinsdag 28 maart om14.00u 
→ Op 2 maart waren 21deelnemers aan de 
petanque en wonnen elk 3 spelletjes: 
Denise Vandenbussche, Willy Butaye, 
Rogette Devos, Norbert Debeer, Joël 
Monkerhey, Eugène Demuynk, André 
Soenen. 
→Voorlopig klassement: 

1. Norbert Debeer 16/173 
2. André Soenen 14/238  
3. Eugène Demuynk 13/219  
4. Hilda Depeser 13/214  
5. Rogette Devos 12/209 

 
STADSINFORMATIE 
We wijzen u er graag op dat de nieuwe 
openingsuren van de stadsdiensten pas 
ingaan op 3 april. Deze uren zijn van 
maandag tot en met zaterdag tussen 9.00u en 
12.00u, op vrijdagen supplementair tussen 
14.00u en 16.00u. 
 
DE LIJN IS GOEDKOPER IN 
VOORVERKOOP 
Sinds 1 maart zijn in een aantal 
krantenwinkels kaarten voor de bus ( De 
Lijn) te koop in voorverkoop. Ze zijn er een 
pak goedkoper dan op de bus zelf. Voor 
korte afstanden, tot 2 zones betaal je enkel 
€ 0,80, op de bus kost dit €1,50. Een 
lijnkaart voor afstanden van 3 of meer zones 
kost €1,50 in plaats van € 2,50 op de bus. 
Wie zijn lijnkaartje in voorverkoop wil 
aanschaffen kan hiervoor terecht in Sako  bij 
Nadine en Kris. 
 
VOETBALLIEFHEBBERS: GA MEE 
Volgende week zondag 12 maart wordt de 
topmatch gespeeld: Dadizele – TSC. Onze 
Provense ploeg speelt zeker de eindronde. 
Zij kunnen kampioen worden.  Momenteel 
staan ze één punt voor op Dadizele. 
Supporters kunnen een grote steun 
betekenen voor de spelers. Ga mee naar 
Dadizele om onze ploeg aan te moedigen. 
De match begint om 15.00u en eindigt om 
16.45.u. Wij rekenen op u… 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 4 – 5 maart 
Heuvelland - Duiveltjes 1  1 – 9  
Merkem - Duiveltjes 2  0 – 11  
Preminiemen 1 – Vlamertinge  2 – 2  
Preminiemen 2 – Vlamertinge  4 – 2  
Miniemen – Zonnebeke 8 – 3  
Knapen – Zonnebeke  1 – 6   
Reserven A - Elverdinge   1 – 0  
Vlamertinge - Reserven B  3 – 1  
Moorslede - TSC 0 – 1  
 

 
DANK U WEL 
TSC proven dankt al de mensen die hen 
steunden tijdens de frietenkaarting. 
Dit jaar waren de kaarters terug op post om 
de ploegen financieel te steunen. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten kwijt wil in het volgend 
Provenaertje op 23 maart, bezorgt ze aan de 
redactie voor zondag 19 maart 12.00u. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
GENOTEERD DOOR IVAN TOP 

 
Achiel woonde reeds in 1931 op de eerste 
hoeve buiten de dorpskom van Proven in de 
richting van Poperinge nu uitgebaat door 
Edward Ryckeboer ( Couthoflaan N°22). Na 
het huwelijk van Achiel met Laura Devos in 
1933 zou zijn vader Karel gaan wonen zijn 
in een van twee kleine woningen die een 
eind verderop langs de Couthoflaan zijn 
gelegen. Hun afkomst van Zillebeke doet 
vermoeden dat ze met de eerste 
wereldoorlog hier zijn toegekomen maar ik 
kon hierover geen bevestiging krijgen. Hij 
had twee zusters Simonne en Irma die 
trouwden met twee broers Donche die naar 
verluid molenaars zijn geweest. 
Een paar weken geleden konden we lezen in 
Het Wekelijks Nieuws dat Simonne ook 
overleden is. 
Achiel was als jonge man goed opgenomen 
in het sociale leven van de dertiger jaren te 
Proven. Getuige hiervan zijn de foto’s 
genomen ter gelegenheid van de feesten van 
100 jaar Belgie die in 1930 te Proven werden 
gevierd 
Zijn vrouw Laura was  afkomstig van 
Westouter en had enkele broers die ook in de 
boerestiel zaten. Jerome had een hoeve in 
Vlamertinge en Maurice was als boer 
gevestigd bij “ de paters” zoals ze dat hier 
zeggen wanneer men spreekt van de Abdij 
van St Sixtus van Westvleteren. Ik hoorde 
ook verschillende referenties van een andere 
broer van Laura: “Jef Devos”  
dierenhandelaar ( beestemarchand) van 
Vlamertinge. 
Een aantal gevleugelde uitspraken zijn nog 
gekend van Achiel. Met uitspraken was hij 
niet verlegen en hij was het die de 
melkhandel deed bij hen thuis waar hij de 
klanten bediende gezeten bij de stoof en een 
 

 
grote melkkruik en pollepel in aanslag. 
“ een hofstede moet een leegaard kunnen 
dragen” was een van zijn antwoorden 
wanneer men dacht van hem op stang te 
jagen met verwijzingen naar zijn uitgebreid 
sociaal leven. 

 

 
 
Hierbij zien we Achiel met Hugo 
Vandebroucke die samen als figuranten 
optraden.  Dat Achiel dan optrad verkleed 
als vrouw mag niet verwonderen van deze 
bon-vivant. 
 
Flori Soenen die rechtover rentenierde en het 
geheel observeerde betitelde Laura als een 
goede boerin. Hij zag haar bezorgdheid voor 
dieren en gewassen en sprak met veel 
respect over het resultaat van haar inzet. 
André Deraeve (Mathys in de volksmond) 
was daar jarenlang stalknecht ( poester) en 
maakte alle wel en wee mee van het gezin 
Simoen. 
Achiel en Laura kregen maar één dochter 
Paula in 1942 waar we samen mee naar 
school gingen. Achiel overleed plots op 2 
september 1956 en was amper 50 jaar oud. 
Laura moest het alleen verder runnen. Paula 
trok later naar Frankrijk samen met haar 
moeder en woont nu nog in altijd in 
Wormhout. 
Daarna kwamen de Rijckeboer’s en baten de 
hoeve verder uit tot op heden. Daar treedt 
intussen de derde generatie reeds aan. 
 

 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
26/03 Vandenberghe (Watou) 57/38.81.60 
02/04 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 8: vrijdagavond vrijdag 24 maart tot 
vrijdagavond 7 april: Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbeveren Bart, Kpl Devooght Martine, 
Kpl Lelieur Bart, , Brw Sticker Rik,Devos 
Rik, Demeester Adinda, Roelstraete Dina. 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
GEBOORTE 
Gelukwensen bij de geboorte van 
→ Edouard, zoon van Geert Quaghebeur en 
Anita Mabulay. Geboren op 9 maart 2006. 
→ Fran, dochter van Jan Vandendriessche 
en Isabel Busson. Geboren op 14 maart 
2006. 
 
GOUDEN BRUILOFT 
Maandag 3 april vieren  Willy Elslander en 
Mariette Deroo hun gouden bruiloft. Van 
harte proficiat. 
 
OVERLEDEN 
Oprechte deelneming bij het overlijden van 
Wilfried Cayzeele, echtgenoot van 
Madeleine Pieters, geboren te Poperinge op 
4 oktober 1934 en overleden op 16 maart 
2006. De begrafenis heeft plaats in de 
St. Viktorkerk te Proven op zaterdag 25 
maart om 10.00u. 

DATA OM TE NOTEREN. 
→ Zaterdag 22 april om 20.00u : dubbelconcert 
De Volksvreugd en Harmonie van Bollezeele.  
→ Vrijdag 21, zatedag 22 en zondag 23 april 
mosselweekend in de Bascule 
→ Zaterdag 29 april om 19.00u: vormsel in de 
St.-Viktorkerk. 
→ Zondag 14 mei, etentje ten voordele van 
KBG Proven in OC De Croone. 
→ Donderdag 25 mei (Ons Heer Hemelvaart): 
Eerste communie in de St.-Viktorkerk. 
→ Zaterdag 3 tot zondag 11 juni: Proven kermis 
met: 
    * zaterdag 3 juni om 19.30 “ ‘k wist et wel-
kwis” . 
   * maandag 5 juni minivoetbaltornooi op het 
terrein Eekhoute, organisatie TSC.  
   *  vrijdag 9 juni: 7de avondrit moto’s . 
   * zondag 11 juni 1° Rommelmarkt Proven 
centrum. 
→ Zaterdag 1 en zondag 2 juli: Eekhoute feesten 
(25 jaar Eekhoute). 
→ Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 
augustus “TSC” voetbalfeesten. 
 
KBG  POVEN 
De volgende activiteiten zijn: 
→Kaarting en scrabble op donderdag 23 maart 
en donderdag 13 april. 
→Hobby gaat door op dinsdag 28 maart om 
14.00u  
→Donderdag 30 maart Bezinning en 
biechtviering in de kerk. Nadien is er een 
koffietafel in St Elooi. 
→Uitslag van de  petanquewedstrijd van 16 
maart. Van de 21 deelnemers won niemand 3 
spelen. 
Voorlopig klassement: 
1. Norbert Debeer 18/249 
2. André Soenen 15/267 
3 Hilda Depeser 15/251 
4. Eugène Demuynck 14/248 
5. Willy Butaye 13/264 
 De volgende wedstrijd gaat door op donderdag 
6 april om 13.45u 
 
INTERNATIONAAL DUBBELCONCERT 
Op zaterdag 22 april om 19.00u. trekt de 
Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ voor 
haar lenteconcert de internationale kaart. In OC 
De Croone spelen de Provense muzikanten 
onder de deskundige leiding van Frank Markey 
een dubbelconcert met de harmonie uit het 
Franse Bollezeele. Deze laatste kende een 
heropleving sinds 1996 en telt momenteel een 
70-tal muzikanten. De muzikale leiding is in 
handen van Jean-Marie Mauwers. Op het 
programma staan een optreden van de Provense 
jeugdband met o.a. ‘Excalibur’ van James 
Swearlingen en ‘Hey Jude’ van Lennon en Mc 
Cartney. De Provense Harmonie brengt als mars 
‘Drumbo’ met het trommelkorps in volle actie. 

Daarnaast liggen ook ‘Firework’ van Jan Van 
der Roost en ‘Three Episodes for Band’ van 
John J. Morrissey op de pupiters. Na de aparte 
inbreng van de Franse muzikanten volgt nog 
een gezamenlijk optreden met de stukken ‘Our 
Director’, ‘YMCA’, ‘Oh happy day’ en het 
innemende ‘Lord of the Dance’. 
Het wordt ongetwijfeld een spetterende 
muzikale avond waarbij het rijk gevulde 
podium ‘De Croone’ uit zijn voegen zal laten 
barsten. Wie dit uniek dubbelconcert wil 
meemaken betaalt € 5,00 aan de ingang. 
Kaarten zijn in voorverkoop bij de leden van 
‘De Volksvreugd’. 
 
“ZORG VOOR JE OUDE DAG” 
Naar aanleiding van de commotie die ontstond 
door het eerst doorverwijzen van de 
Provenaars naar  “Proventier”, in plaats van de 
Watounaars, hebben wij beslist de Provenaars 
niet in de kou te laten staan. “Proventier” is het 
nieuwe rusthuis in Poperinge die de bewoners 
van de rusthuizen Proven, Watou en de 
Poperingse  Beiaard zal samenbrengen.  
Tijdens een extra algemene vergadering 
gehouden op vrijdag 17 maart laatstleden, 
werd er overeen gekomen dat wij iets extras 
willen doen voor Proven.  
Volgende week zaterdag kan iedereen die in 
Proven woont een “optie” nemen op een 
kamer in het nieuwe rusthuis “Proventier”. 
Iedereen weet dat het heel moeilijk kan zijn 
om in een rusthuis binnen te geraken. Er is een 
ellenlange wachtlijst. Gelukkig zal er voor de 
Provenaars geen probleem zijn in de eerst 
komende jaren.  
Wat moet u doen? U bent jong of reeds iets 
ouder. Kom volgende week zaterdag met uw 
identiteits- en siskaart naar de feestzaal Sint 
Elooi. Een paar OCM-medewerkers  (zeker 
drie, daar er een grote opkomst verwacht 
wordt) registreren uw gegevens.  
Wat gebeurt er later? Vanaf het ogenblik dat u 
wilt binnenstappen in het rusthuis (binnen één, 
vijf, tien, ….jaar) kunt u zich aanmelden  bij 
het OCMW. Eén druk op de toets en u staat 
bovenaan de wachtlijst. Dit wil zeggen dat u 
binnen de kortste tijd opgenomen wordt, één 
dag, één week… na uw aanvraag!! 
Let wel, dit telt enkel voor de mensen die op 
het grondgebied Proven wonen. Hopelijk kunt 
u dit allemaal appreciëren en maakt u gebruik 
van deze service die nog nooit eerder 
aangeboden werd.  
OCMW Poperinge 
 
MOSSELWEEKEND  DE BASCULE 
Vrijdag 21 en zaterdag 22 april vanaf 19.00u 
en zondag 23 april doorlopend, mosselen met 
frieten aan € 13,00. Wie het wenst kan steak 
met frieten nemen.Reservatie noodzakelijk op 
het nr 057/33.50.94. 



DE WONDERJAREN VAN  
HOPPELAND 
Op donderdag 23 maart vindt de tweede 
vertelavond plaats Na het jaar 1958 is nu 
1968 aan de beurt.  Tijdens het eerste deel 
van de avond debatteren Henri Devos, 
Christina Vanderhaeghe en George 
Vandenameele met moderator Katelijne 
Vanbeselaere (Radio 2 West-Vlaanderen) 
over de jeugd van toen, jeugdbewegingen, 
dansfeesten, kerk en opvoeding in de 
parochiezaal. Tegelijk schetsen ze een beeld 
van Watou en Hoppeland op het einde van 
de zestiger en begin van de zeventiger jaren. 
Het publiek krijgt in het tweede deel het 
woord. Om in de sfeer te komen begint elke 
avond met een presentatie van foto’s en 
beelden uit het bewuste jaar. Locatie is de 
parochiezaal van Watou (Blauwhuisstraat),  
beginuur 20.00 u. 
Op 13 april 2006 om 20.00 u. in zaal ‘t 
Rozenhof Proven vindt de laatste 
vertelavond in deze reeks plaats, over 1976 
en de fusies. Een ticket voor één avond kost 
€ 6,00 (graag reservatie via telefoon of e-
mail vereist, betaling kan aan de deur). In de 
prijs is ook een drankje inbegrepen. Meer 
info via de dienst cultuur, 057 34 66 88 of 
cultuur@poperinge.be. 
 
BOUWGRONDEN TE KOOP 
Het stadsbestuur stelt 48 percelen 
bouwgrond te koop in de verkaveling St 
Andrieshof (toegang via Duinkerkestraat en 
Briekedreef). 
De loten zijn tussen 500 en 800m² en kosten 
tussen € 40.000 en € 63.000 . 
Kandidaat kopers melden hun kandidatuur 
voor 31 maart per aangetekend schrijven aan 
het college van burgemeester en schepenen, 
Grote markt 1 8970 Poperinge. Al wie 
ingeschreven is, wordt op 28 april in de 
Gotische zaal van het stadhuis uitgenodigd 
om 13.30u. De volgorde van keuze en 
toewijzing wordt door lottrekking bepaald. 
Voor meer info contacteer Marc Claeys van 
de administratie van de technische dienst, 
057/34 62 91. 
 
DANK U WEL PROVEN 
Hey hey, hier den Andy, Lindy en Lien.  
Inderdaad we zijn veilig terug aangekomen 
in het Belgenlandje. 4 maanden en 1 week 
zijn we weg geweest, Nepal, India, Sri 
Lanka, Thailand en Goa zijn ons ondertussen 
niet meer onbekend. We hebben 
ontwikkelingswerk in de moeder Théresa 
tempels  in  India geboden  en  les gegeven 
in de jungle in Sri Lanka. Tal van ervaringen 
hebben we achter de rug, we zijn enorm 
verijkend door ons avontuur. We hebben 
mensen massaal  kunnen helpen, dit dankzij 
jullie hulp. Daarmee organiseren wij een 
foto avond voor jullie. Een avond waar we 
vanuit ons hart zullen spreken, We willen 
jullie laten zien, wat we allemaal mee 
hebben gemaakt, en we willen jullie  de 
armoede en het geluk vanuit de 3de wereld 
laten proeven … 
Waar? In de zaal Bampoele in Krombeke 
Wanneer? zaterdag 25 maart  om 20.00u 
Iedereen is van harte welkom, !!!!!!!!! 
Meer info: Lemahieu Andy 0495/879415 
 
 

WIELRENNEN 
In Adinkerke eindigde Bart 45ste, in Geluwe op 
een 35ste en in Dottenijs op een 14de plaats waar 
114 renners aan de start verschenen. 
Volgende wedstrijden: zondag 26 maart in 
Haringe, zaterdag 1 april in Anzegem en 
woensdag 5 april in Wevelgem. 
 
JONG KLJ 
Er is jong KLJ op zaterdag 1 april. Voor de 
muisjes is het van 14.00u tot 17.00u, voor de 
kadavs van 10.00u tot 12.00u en voor de krab-
uiltjes van 6.00u tot 10.00u. 
Op zondag 9 april is er voor iedere 
groep activiteit van 14.00u tot 17.00u. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 18-19 maart 
Boezinge – Duiveltjes  1   8 – 4  
Boezinge – Duiveltjes  2    2 – 8  
Preminiemen 1 – Boezinge  1 – 4  
Preminiemen 2 – Boezinge  11 – 3  
Reningelst – Miniemen   2 – 4  
Reningelst – Knapen   0 – 1  
Boezinge – Scholieren   0 – 3  
Moorslede – Reserven  A   0 – 1  
 Reserven B – Ploegsteert  0 – 5  
TSC – Elverdinge  0 – 3  
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie zijn ideeën of berichten kwijt wil in het 
volgend Provenaertje op 6 april, bezorgt ze aan 
de redactie voor zondag 2 april 12.00u. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Agnès was de dochter van Georges Dever en een 
halve zuster van Petrus Dever die de ouderlijke 
hoeve verder uitbaatte langs de Couthoflaan nu 
gelegen achter de winkel en ateliers van Eddy 
Devos. Ze trouwde met Firmin Labaere 
afkomstig van ‘tVogeltje. Naar men mij vertelde 
woonde hij daar in Cornette’s dreve. 
Agnes werd ziek en stierf en Firmin bleef achter 
met vier kinderen. Een haast hopeloze zaak voor 
iemand die alle dagen moet uit werken gaan. 
Maria was amper een paar jaar oud en werd 
opgevangen bij Cyriel Dever.  

Firmin die bij Jozef Top, graanhandelaar, 
werkte kwam zijn dochtertje dagelijks 
bezoeken en zo vervreemden ze niet van 
elkaar. 
De andere kinderen werden opgenomen in 
Don Bosco. Wanneer de zoon Bernard in het 
laatste jaar van de vakschool zat, kwam hij de 
vrijdag erg ziek thuis. Door met de fiets naar 
school te zijn gegaan de maandag ervoor was 
hij nat geregend geweest en met natte kleren 
blijven rondlopen. Hij moest naar de kliniek 
worden binnengevoerd en daar overleed hij in 
de loop van de dag erop. Firmin vond als zeer 
kristelijke man veel sterkte in zijn geloof. De 
kinderen werden groot en Maria trok naar de 
Vernigde Staten waar ze trouwde met een 
Amerikaan. Wanneer ze op bezoek komt laat 
ze niet na eens goeie dag te zeggen in het huis 
waar ze na het overlijden van haar mama werd 
opgevangen. Ludo woont in Kemmel naar ik 
meen. Ik zag hem ooit op de “Zoete Markt” en 
als trompettist in de plaatselijke harmonie. 
Myranda trouwde met Johan Degraeve en zij 
verblijven nu  in Watou. 
 

 
 
We vonden haar wonen in de Molenwalstraat 
13 en als naamgenote van Agnes was ze maar 
heel ver familie. Cyriel Dever en Agnes waren 
broers kinderen, dus nicht en kozijn terwijl 
Romanie de dochter was van de kozijn van 
papa’s grootvader werd ons verteld door 
Gilberte Dever. Zij houdt nauwgezet de  
samenstelling van de familie Dever bij. 
Romanie was geboortig van de Oosthoek in de 
Lindestrraat en haar ouders waren getrouwd in 
Beveren waar haar moeder Marie Theresia 
Beun afkomstig van was. De Molenwalstraat 
waar Romanie woonde is sinds de fusie met 
Krombeke bij Roesbrugge gevoegd en de band 
met dit ver afgelegen gebied was altijd wat 
losser met Proven. Gezien de nabijheid van 
Roesbrugge, werd toch hoofdzakelijk met deze 
gemeente geleefd. Men sprak mij van Richard 
Verhaeghe en ik vond hem wonen in de 
Molenwalstraat N° 15 dus nevens Romanie en 
ik vermoed dat hij een zoon van Romanie was. 
Of er andere kinderen waren uit de twee 
huwelijken van Romanie kon ik niet vinden. 
Dit zal wel het geval zijn gezien er sprake is 
van kinderen ( meervoud) op het doodsprentje. 

 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
09/04 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
16/04 Busschaert (Westouter)057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 7: vrijdagavond vrijdag 7 april tot 
vrijdagavond21 april : Adjt Lemahieu 
Marnix, Kpl. Vandromme Marnix, Kpl. 
Devooght Wim, Brw Ryckeboer Ward,  
Pannekoecke Luc, Desmyter Wout, 
Leeuwerck Yves, Regheere Geert en 
Vanbecelaere Kris 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
GEBOORTE 
Gelukwensen bij de geboorte van 
Dora, dochter van Fries Desomer en Lydie 
Derycke. Dora werd geboren op 23 maart. 
 
DATA OM TE NOTEREN. 
→ Vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 
april mosselweekend in de Bascule. 
→ Zaterdag 22 april om 20.00u : 
dubbelconcert De Volksvreugd en Harmonie 
van Bollezeele.  
→ Zaterdag 29 april om 19.00u: vormsel in 
de St.-Viktorkerk. 
→ Zondag 14 mei: etentje ten voordele van  
KBG Proven in De Croone. 
→ Donderdag 25 mei (Ons Heer 
Hemelvaart): Eerste communie in de St.-
Viktorkerk. 

→ Zaterdag 3 tot zondag 11 juni: Proven 
kermis met: 
    * zaterdag 3 juni om 19.30 “‘k wist et 
wel-kwis”  
   * maandag 5 juni minivoetbaltornooi op 
het terrein Eekhoute, organisatie TSC,  
   *  vrijdag 9 juni: 7de avondrit moto’s . 
   * zondag 11 juni 1ste  Rommelmarkt 
Proven centrum. 
→ Zaterdag 1 en zondag 2 juli: Eekhoute 
feesten (25 jaar Eekhoute). 
→ Vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 
augustus “TSC” voetbalfeesten. 
 
HUIFKARTOCHTEN 
Heb je zin om met familie of vrienden eens 
iets speciaals te doen tijdens de lente of 
zomermaanden? Een huifkartocht kan een 
goed idee zijn. Niet iedereen weet het 
misschien? Norbert Demuys uit de 
Obterrestraat kent ieder straatje van hier tot 
Vleteren en Abele. Wil je van de sfeer eens 
proeven: reserveer bij Norbert Demuys, 
Obterrestraat 61, tel. 057/30.06.73  
 
ZORG VOOR JE OUDE DAG 
1 april blijft een dag om op zijn te hoede te 
zijn. Het OCMW van Poperinge meldde ons 
nog niet dat de wachtlijsten korter worden. 
Jammer. 
 
GEZINSBOND 
Paaseierenraap gaat door op Paasmaandag 
17 april in Het Couthofpark van 10.30u tot 
12.00u. Leden betalen €1,50 en niet–leden 
€3,00, een drankje inbegrepen. Inschrijven 
doe je ten laatste op 14 april bij Rita Maes 
Eekhoute 14 of Angie Verbrigghe 
Alexisplein 18. Aangepaste kledij is 
aangeraden. 
 
HANDELSZAKEN  
→ Tijdens de paasdagen zijn er enkele 
wijzigingen van openingsuren 
* Paaszondag 16 april 
- Beenhouwerij Bart en Ann zijn open van 
7.30u tot 13.30u 
- Bokado is deze dag gans de dag open. 
* Paasmaandag 17 april.- Sako: de ganse 
dag gesloten 
- Bart en Ann:  de gewone openingsuren 
- Delhaize: open van 8.00u tot 12.00u 
- Au Petit Jardin: gans de dag open. 
- Doe het zelf Devos: open van 10.00u tot 
12.00u 
- Bokado: gans de dag open. 
→ opendeur bij ‘bokado’ 
Vanaf 7 april tot en met 17 april is er 
opendeur. 
Zondag 23 april met stand op de tuinbeurs te 
Roesbrugge. 
 

→ opendeur bij ‘au petit jardin’ 
Tijdens de week van zaterdag 8 april tot en 
met Paasmaandag 17 april is iedereen 
welkom. Op alle aankopen is tijdens deze 
opendeur week een korting van 10% aan de 
kassa en vanaf €15,00 krijg je een extra 
geschenk. De kinderen kunnen de clown 
begroeten op zondag 9 april, Paaszondag  en 
Paasmaandag telkens in de namiddag. 
 
→KBC gesloten 
Tijdens het paasweekend is vanaf vrijdag 14 
tot en met maandag 17 april het bankkantoor 
gesloten. 
 
RIJDT VOORZICHTIG  
De mooie lente- en zomerdagen komen er 
weer aan. Er zijn veel kinderen die op de 
straat spelen. Ze kennen niet altijd de 
gevaren die hieraan verbonden zijn. “30” is 
geen overbodige luxe bij scholen en in 
wijken. Zone “30” bestaat enkel bij de 
school, maar niet bij de wijken (Eekhoute, 
Blokweg, Baron Mazemanlaan). Pas aub 
jullie rijstijl aan in de straten van deze 
wijken. Maar niet enkel in de wijken, ook in 
het Provense dorp moeten wij denken aan de 
andere weggebruikers. Pas daar ook de 
snelheid aan: max. 50. En veiligheid komt 
niet van één kant, dus… laten we ook onze  
kinderen goed op het hart drukken dat de 
openbare weg een gevaarlijke plaats is. 
Bedankt. 
 
KBG PROVEN 
De volgende activiteiten zijn: 
→ Kaarting en scrabble op donderdag 13 en 
donderdag 27 april. 
→ Donderdag 20 april is er een daguitstap 
naar Antwerpen. 
→ Hobby gaat door op dinsdag 25 april. 
→ Petanque vindt plaats op donderdag 6 
april en donderdag 4 mei. 
 
ST ELOOI KAARTERSCLUB 
→ Uitslag kaarting 1 april 
1: Monique Durant  met  344 punten 
2: Roland Serreyn  met 334 punten 
3: Agnes Ridez   met  324 punten 
→ Eindstand: 
1: Monique Durant:  2290 punten 
2: Anneke Derkinderen  2280 punten 
3: Frans Hauspie  2257 punten 
Rode lantaren: Eric Hennon   1750 punten 
 
WIELRENNEN 
Zondag 26 maart reed Bart in Haringe. Er 
startten 92 renners. Bart had het moeilijk om 
vooraan aan te sluiten. Uiteindelijk lukte het 
hem toch en zo behaalde hij een 
verdienstelijke 16de plaats.  
 



 
 
Zaterdag 1 april werd er gestart in Anzegem 
met 143 deelnemers. Een niet al te 
gemakkelijke wedstrijd daar er zoals in 
Haringe veel gekoerst werd in kleine 
straatjes.  
Na  drie kwartier waren er reeds 90 renners 
huiswaarts getrokken. Bart eindigde 32ste. 
Volgende wedstrijden:  
* Zaterdag 8 april: 2-daagse van de 
Gaverstreek rit 1 Stasegem.  
* Zondag 9 april: 2-daagse van de 
Gaverstreek rit 2A St Eloois Vijve.  
* Zondag 9 april: 2-daagse van de 
Gaverstreek rit 2B Deerlijk.  
* Zaterdag 15 april: Torhout   
* Maandag 17 april: Boezinge-Pilkem. 
 
TSC PROVEN 
Uitslagen weekend 1-2 april 
Voormezele – Duiveltjes 1   4 – 7  
Poperinge – Duiveltjes 2    3 – 5  
Preminiemen 1 – Voormezele  0 – 2  
Preminiemen 2 - Hollebeke 11 – 3  
Zonnebeke – Miniemen   3 – 2  
Zonnebeke – Knapen   8 – 0  
Voormezele – Scholieren   7 – 1  
Elverdinge – Reserven A   1 – 1  
 Reserven B – Vlamertinge  1 – 1  
TSC – Ploegsteert  1 – 2  
 
TSC PROVEN 
Verleden week liep TSC een heel pijnlijke 
10 – 0 nederlaag op in Houthem. Deze week 
verloren zij opnieuw jammer genoeg tegen 
Ploegsteert. Voetbal is soms heel zonderling. 
Aan de supporters wordt gevraagd hun ploeg 
toch te blijven steunen. Want in moeilijke 
periodes heb je als speler nog meer nood aan 
positieve steun dan anders. TSC speelt zeker 
de eindronde en dan kunnen zij bewijzen dat 
zij de eventuele stap naar derde kunnen 
maken. 
Dus supporters: blijf op post en steun je 
ploeg op een positieve manier. 
 
EEN HUISNUMMER IS WETTELIJK 
VERPLICHT 
Het stadsbestuur stelt vast dat heel wat 
huisnummers op het hele grondgebied 
ontbreken. Een huisnummer is nochtans 
wettelijk verplicht. 
Heb je geen huisnummer of is dit 
beschadigd? Dan kun je jouw nummer gratis 
afhalen bij de stedelijke technische dienst, 
Veurnestraat 55, bij Daniël Boudry, tel 
057/34.62.90. 
 
69STE VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 
Zondag 23 april kun je weer naar het Vlaams 
Nationaal Zangfeest in het sportpaleis 
Antwerpen.  De deelname bedraagt € 25,00 
voor busreis en zangfeest op de 2de rang. 
Het programma is er heel boeiend, 
volksverbonden samenzang met duizenden; 
jeugd- en volksliederen van Jef Van Hoof tot 
Louis Neefs… Er zijn gastoptredens. uit 
Zuid-Afrika: duo. Jannie du Toit & Christa 
Steyn, uit Oekraïne: knapenkoor Dudaryk en 
nog zoveel meer. 
Voor meer info en reservatie kun je terecht 
bij Katlijn Gheysens, Blokweg 4 Gsm 
0476/76.40.71. Voor het volledig 
programma zie www.zangfeest.org. 
 

 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie zijn ideeën of berichten kwijt wil in het 
volgend Provenaertje op 20 april , bezorgt ze 
aan de redactie tegen zondag 16 april 
12.00u. 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 

 
 
Jules was evenals zijn vrouw Zulma 
afkomstig van Vlamertinge. 
Hij was “garde-chasse” voor het kasteel en 
zou nog gewoond hebben links in het bos 
langs de Gravendreef in het nu vervallen 
boswachtershuis dicht bij de grote eik. 
Deze eeuwenoude eik met respectabele 
afmetingen maakte vroeger het voorwerp uit 
van bewonderende bezoeken van de 
Provenaars en zomerse boswandelaars die nu 
jammer genoeg niet meer kunnen gebeuren. 
 

 
 
In de meeste bossen kreeg een zeer beperkt 
aantal goed gevormde eiken de kans om 
buitengewone afmetingen meer dan 3,5 
meter omtrek) te bereiken om later als staak 
te dienen in een houten windmolen. Alleen 
voor dit doeleinde konden eiken van 
dergelijke secties gebruikt worden 
  

 
 
Jules zou met strenge hand geleid zijn door 
Zulma die niet aarzelde hem efficiënt te 
corrigeren en desnoods de straat op te gooien 
als hij dronken thuis kwam en daarbij zou 
nagelaten hebben zijn weekgeld af te geven.  
Een bijnaam van “curacier” voor haar zou 
hier niet vreemd aan zijn. Naar verluid kon 
Jules zijn inkomsten wat aanvullen met een 
“commerce” in hazen. 
Ze kregen drie kinderen Maria die trouwde 
met Gerard Top ( hier gekend als boertje 
Top) en die de moeder is van Pierre Top, 
oud-brandweerman die onlangs moest 
verhuizen bij het sluiten van het Provense 
Ouderlingengesticht. Vastgeankerd in de 
Provense gemeenschap werd hij aldus 
weggerukt uit de warmte van zijn vertrouwd 
leefmilieu. 
De financieële aderlating die veroorzaakt 
wordt door het ouderlingengesticht in 
Proven werd ondraagbaar in het OCMW van 
de stad Poperinge terwijl dat wel mogelijk 
was gedurende 120 jaar in de kleine 
zelfstandige gemeente Proven. 
 
Maurice een zoon van Jules trouwde met 
Marie Dooghe en trok naar Krombeke. 
De jongste zoon Pierre hebben we gekend 
als brandweerman na de oorlog en was ooit 
nog wielrenner.  
Hij trouwde met Maria Rommens de dochter 
van Felix en trok later naar Adinkerke. 
We hadden enige moeite om hem te vinden 
gezien hij als Camiel geboren is in Frankrijk 
in 1917. Het gezin Bryon moet 
waarschijnlijk gedurende de oorlog daar 
gevlucht zijn.We vonden hen toegekomen in 
Proven op 20 juni 1924. 
Zulma verbleef op het einde van haar leven 
samen bij haar dochter Maria en Gerard in 
hun woning op een paar huizen over het 
gemeentehuis in de richting van Poperinge. 
Pierre is daar later gebleven als laatste telg 
van deze familie te Proven tot zijn opname 
in het ouderlingengesticht. 
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OVERLIJDEN 
Germaine Deturck, dochter van wijlen 
F.Deturck en G.Boone geboren te Proven op 
2 februari 1935 en overleden te Ieper op 5 
april 2006. De begrafenis had plaats in de St. 
Victorkerk te Proven op 11 april 2006. 
 
KOEDAN “Sfeer belangrijker dan geld” 
Bert Samyn en Stoffel Dumortier, 
organisatoren van het voorbije Koedan-
festival op vrijdag 7 en zaterdag 8 april in 
Proven, blikken tevreden terug op hun 
festival. “We hadden helemaal niet verwacht 
dat er zo een grote opkomst zou zijn. 
Hoeveel weten we niet helemaal precies, 
maar we schatten rond de 400 à 500 man. De 
promo is nogal laat op gang gekomen, maar 
blijkbaar was het toch voldoende. Ik geloof 
dat mond-aan-mond-reclame nog altijd de 
beste manier van reclame maken is. 

Sommigen kwamen uit Gent, naar ik hoorde 
waren er ook wat mensen uit Brussel, ook 
enkelen uit Antwerpen. Mechelen was ook 
vertegenwoordigd. Maar natuurlijk was het gros 
van het publiek nog altijd op en top West-
Vlaams: Poperinge, Diksmuide, Ieper, Veurne, 
Brugge, Kortrijk,... Niettegenstaande het 
vreselijk koud was om te kamperen, ik spreek uit 
ervaring, schat ik dat er toch ongeveer zo een 50 
tot 70 tentjes stonden. De locatie in Proven 
vonden we gewoonweg prachtig, vooral dankzij 
de huisbaas. Volgend jaar zal het normaal gezien 
dezelfde locatie worden. Het is niet onze 
bedoeling om nog verder te groeien, want het is 
een feit dat een festival het meeste van zijn sfeer 
en charme verliest naarmate het grote wordt. 
Denken we maar aan het Folkfestival Dranouter. 
Vandaar dat we niet van plan zijn om alsmaar 
groter te worden. De sfeer is ons belangrijker 
dan het geld.” Voor wie trouwens nog niet moest 
weten waar die rare naam vandaag komt: 
Koedan is Westvlaams voor ‘koude handen’! 
 
OPROEP 
De teksten van ”Proven in de nevelen der 
tijden” zijn ongeveer afgewerkt. Ik ben nu ten 
volle bezig met de illustraties te verzamelen. 
Heb je oude foto’s van Proven of familiefoto’s 
waar oude gebouwen te herkennen zijn, laat het 
me weten. Ik kom ernaar kijken om ze dan 
eventueel in te scannen. Heb je een grootvader 
of familielid die soldaat geweest is in de oorlog 
en heb je er een foto van, laat het me weten. 
Graag had ik het beeld van Proven, in het 
verleden, zo kompleet mogelijk gemaakt. 
Dank voor de medewerking 
Ivan Top  
GSM 0477 333274 
 
INTERNATIONAAL DUBBELCONCERT 
Op zaterdag 22 april om 19u. trekt de 
Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ voor 
haar lenteconcert de internationale kaart. In OC 
De Croone spelen de Provense muzikanten 
onder de deskundige leiding van Frank Markey 
een dubbelconcert met de harmonie uit het 
Franse Bollezeele. Deze laatste kende een 
heropleving sinds 1996 en telt momenteel een 
70-tal muzikanten. De muzikale leiding is in 
handen van Jean-Marie Mauwers. Op het 
programma staan een optreden van de Provense 
jeugdband met o.a. ‘Excalibur’ van James 
Swearlingen en ‘Hey Jude’ van Lennon en Mc 
Cartney. De Provense Harmonie brengt als mars 
‘Drumbo’ met het trommelkorps in volle actie. 
Daarnaast liggen ook ‘Firework’ van Jan Van 
der Roost en ‘Three Episodes for Band’ van 
John J. Morrissey op de pupiters. Na de aparte 
inbreng van de Franse muzikanten met een 
tiental titels volgt nog een gezamenlijk optreden 
met de stukken ‘Our Director’ en ‘YMCA’. 

Het wordt ongetwijfeld een spetterende 
muzikale avond waarbij het rijk gevulde 
podium ‘De Croone’ uit zijn voegen zal laten 
barsten. Wie dit uniek dubbelconcert wil 
meemaken betaalt 5 euro aan de ingang. 
Kaarten zijn in voorverkoop bij de leden van 
‘De Volksvreugd’. 
 
TSC PROVEN – EINDRONDE 
“TSC speelt eerst een voorronde voor de 
eindronde”. Ingewikkeld, maar het is nu 
eenmaal zo.  
Zaterdag 15 april was de eerste match TSC - 
Ploegsteert uitslag 3 - 1, woensdag 19 april is 
de tweede match Elverdinge - TSC en zondag 
23 mogen Ploegsteert en Elverdinge nog eens 
aantreden. 
De eindronde zelf: zondag 30 april om 15.00u 
Elverdinge – TSC  en Houthem – Ploegsteert. 
Op zondag 7 mei worden de terugwedstrijden 
gespeeld. Supporters op post! De 
finalewedstrijden gaan door op zondag 14 en 
zondag 21 mei.  
 
KVLV :  Opgelet wijziging 
Onze ochtendwandeling van zondag 30 april 
gaat niet door. Deze wordt verzet naar zondag 
21 mei om 9.00u. en het wordt een 
voormiddagwandeling met een drankje erbij! 
 
VINKEN 
Proefzetting Gewest proven 
36 vogels, 30 min gespeeld 

1. Lemahieu Sofie met Bert: 353 
2. Lemahieu Virginie met Dries: 323 
3. Carlé Caroline met Falko: 288 
4. Delanote Martine met Kamil: 283 
5. Gryson J.M. met Buille: 245 

 
KAARTING DE BASCULE 
Volgende kaarting op vrijdag 28 en zaterdag 
29 april 
Algemeen klassement 

1. Dequidt Gino 16 partijen 2071 
2. Boury Alfons 14 partijen 2007 
3. Logghe Marcel 13 partijen 1994 

 
Bij de vrouwen 
        1.   Derkinderen Anneke 13 partijen 1822 
 
BASCULE – PETANQUE 
Wie wil eens petanquen? Wie kent de 
spelregels zoals ze zijn in Frankrijk? De 
Bascule nodigt op maandag 8 mei iedereen uit  
op het petanque plein in de wijk Eekhoute. Zij 
nodigden een echte kenner uit om het jullie te 
leren. De bedoeling is om iedere tweede 
maandag van de maand dan eens samen te 
petanquen. 
 
 
 



KAMERBRAND 
Zaterdag 8 april was er een kamerbrand bij 
de familie Deleu – Hauspie, Eekhoute 15. 
Gino en Corine houden eraan de brandweer 
te danken voor hun snelle optreden. Zij 
willen ook iedereen danken die de zondag 
hielp bij het wassen van de kledij. Velen 
gaven een financieel steuntje, bedankt. 
Indien er mensen zijn die kasten in bruikleen 
willen geven, wil contact opnemen met hen; 
tel O57/30.18.42. Badhanddoeken zijn ook 
welkom. Wie een financieel steuntje wil 
geven, kan dit brengen naar Eekhoute 15. 
 
WIELRENNEN 
In Wevelgem eindigde Bart 16de op 54 
deelnemers. In de 1ste rit van de 2 daagse van 
de Gaverstreek behaalde hij een 62ste plaats 
op 170, ’s anderendaags was Bart tot opgave 
gedwongen. Zaterdag 15 april finishte Bart 
als 44ste op 85 deelnemers. 
Volgende wedstrijden, Zondag 23 april in 
Beselare, zaterdag 29 april ster van Zuid-
Westvlaanderen Anzegem en maandag 1 mei 
in Veldegem of Wielsbeke. 
 
BEDANKT 
Willy Elslander en Mariette Deroo willen 
iedereen danken voor de mooie attenties die 
zij mochten ontvagen ter gelegenheid van 
hun 50ste huwelijksverjaardag. 
 
KBG 
Volgende activiteiten: 
→ Op 20 april uitstap naar Antwerpen. 
→ kaarting en scrabble donderdag 27 april 
→ Hobby: dinsdag 25 april 
→ Petanque – Proven 6 april – Aantal 
spelers: 13 
Niemand won 3 spelletjes 
Voorlopig klassement: 1. Norbert Debeer 
19/278 – 2. André Soenen 16/296 - 3 Hilda 
Depeser 16/279 – 4. Willy Butaye 15/297 – 
Roger Demuys 15/270 
Volgende Petanque: donderdag 4 mei 
→ Hespfestijn in De Croone 
Zondag 14 mei 2006 vanaf 11.30uur 
Hesp aan het spit, met groenten en 
aardappelen in de pel 
Gratis aperitief 
Volwassenen € 13.00 
Kinderen -10jaar € 6.00 
 
HANDELSZAKEN 
Maandag 1 mei zijn er enkele wijzigingen 
van openingsuren:  
→ Doe het zelf Devos: open van 10.00u tot 
12.00u 
→ Delhaize: open van 8.00u tot 12.00u 
→ Bart en Ann: gewone openingsuren 
→ Bokado: gewone openingsuren 
→ Sako: gesloten 
→ Au Petit Jardin: gewone openingsuren, 
maandag 8 mei is deze handelszaak ook 
open. 
 
MOSSELWEEKEND ”DE BASCULE“ 
Vrijdag 21, zaterdag 22 april vanaf 19.00u 
en zondag 23 april doorlopend, mosselen 
met frieten aan € 13,00. Wie het wenst kan 
steak met frieten nemen. Reservatie 
noodzakelijk op het nr. 057/33.50.94. 
 

BEBLOEMINGSACTIE 
Vanaf 20 april kan men in Proven voor de eerste 
keer deelnemen aan een bebloemingsactie die 
loopt tot eind augustus. Het is de bedoeling dat 
de bewoners hun gevel, voortuintje, of hoeve 
opfleuren. Hiervoor kan men tot 31 mei 
inschrijven in 3 categorieën, en dit kan je met 
bijgevoegd inschrijvingsformulier. Dit formulier 
kun je deponeren in de dozen die staan bij 
Bakkerij Stefaan, Slagerij Bart & Ann, Delhaize 
en de Sako. 
Inschrijven doe je in één van de 3 categorieën nl.  
Voorgevelbebloeming, Voortuinbebloeming, en 
Hoeveverfraaing. Tijdens de maanden juli en 
augustus komt een onafhankelijke jury op 
onverwachte momenten een kijkje nemen, en 
een puntenpercentage toekennen. Per categorie 
zijn diverse mooie prijzen te winnen.  
 
QUIZ 
Het feestcomité richt voor de vierde keer op rij 
de 'k Wist et wel-quiz in voor verenigingen uit 
het Provense. De quiz gaat door op 3 juni vanaf 
19.30u in de zaal van St-Elooi, Proven. 
Deelname per vereniging is €10,00 te betalen bij 
inschrijving. Er is een prijzenpot van €210,00 
voorzien, aangevuld met een verassing voor alle 
deelnemende ploegen. Let wel, dit jaar staat de 
limiet van deelnemende ploegen op 16. Tijdig 
inschrijven is dus de boodschap ! Voor het 
ogenblik hebben we reeds 10 ingeschreven 
ploegen. Zoals andere jaren krijgen de 
deelnemers terug 2 ronden van 4x10 vragen en 3 
puzzelvragen in totaal voorgeschoteld. Op het 
einde volgt dan nog een spannende 'herexamen' 
waar ieder zijn eigen punten mag op 
voorspellen. Wie volgt de ploeg van TSC Proven 
op die vorig jaar de overwinning op haar 
palmares schreef ? Dat weten we op 3 Juni ! Van 
harte welkom !!! 
 
FOTOZOEKTOCHT 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de 
wijk Eekhoute, verplaatst het feestcomité dit jaar 
z'n jaarlijkse fotozoektocht tijdens de 
Sinksenkermis van de hoofdstraat naar de wijk. 
We gaan binnenkort op pad om jullie terug 
close-ups, en moeilijke foto's voor te schotelen, 
maar nu dus inderdaad in de Eekhoute ! Meer 
informatie op de affiche van Sinksenkermis die 
deze week wordt opgehangen in Proven. Ook tal 
van andere activiteiten vinden plaats ! Zie ook 
www.proven.be. 
 
VORMSELVIERING 
Op zaterdag 29 april 19.00u  St Victor Kerk 
1.Bouw Emilie Blasiusstraat 79 Krombeke 
2.Debaene Jens Eekhoute 81 Proven 
3.Dekervel Niels Couthoflaan 13 Proven 
4.Dessein Dries Gravendreef 15 Proven 
5.Lazeure Brian Obterrestraat 49 c Proven 
6.Overbergh Tom Roesbruggestraat 11 Proven 
7.Pacco Bryan baron Mazemanlaan 5 Proven 
8.Pannekoecke Melissa Eekhoute 1 Proven 
9.Scherpereel Logan Eekhoute 7 Proven 
10.Top Rachel Provnplein 53 Proven 
12.Vanbecelaere Kim Obterrestraat 10 Proven 
13.Vancriekinge Judith Canadaweg 40 Proven 
14.Vandermeulen Joery Eekhoute 42 Proven 
15.Vandromme Femke Eekhoute 103 Proven 
15.Vanhee Jens Eekhoute 59 Proven 
16.Vanmassenhove Julie Hoepelsnijderstr 7 Proven 
17.Verhille Amelie Uilegatstraat 11 Proven 
18.Veryepe Niels Uilegatstraat 5 Proven 
 

TCS  PROVEN 
Paasprogramma TSC-Jeugd 
Reningelst Duiveltjes2 6 4 
Duiveltjes2 Komen-Neerwaasten 3 8 
Duiveltjes1 Zonnebeke 8 1 
Reningelst Duiveltjes1 5 5 
    
Lo-Reninge Preminiemen2 0 2 
Preminiemen2 Vlamertinge 0 2 
Beselare Preminiemen2 1 1 
    
Preminiemen1 Langemark 1 3 
Boezinge Preminiemen1 2 4 
Preminiemen1 Rumbeke 1 3 
Preminiemen1 Boezinge 5 1 
    
Vlamertinge Miniemen 1 0 
Miniemen Dikkebus 1 3 
Miniemen Zonnebeke 3 3 
Eindplaats : 8    
    
Jonkershove Knapen 2 3 
Warcoing Knapen 6 1 
Knapen Vlamertinge 5 7 
Eindplaats : 4    
    
Vlamertinge Scholieren 2 3 
Scholieren Ieper 0 2 
Scholieren  3 2 
Eindplaats : 5    
    
TSC Senioren Ploegsteert 3 1 
 
INFORMATIEAVOND OVER  
DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON  
Op vrijdag 19 mei 2006 organiseert de  
Huntington Liga, de zelfhulpgroep van de  
ziekte van Huntington in IEPER een  
informatieavond over de ziekte van  
Huntington.  
Op deze informatieavond richt de Liga zich in  
de eerste plaats tot de families die betrokken  
zijn bij de ziekte van Huntington. Daarnaast  
wil ze ook huisartsen, familiale helpsters,  
maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en  
andere hulpverleners uitnodigen die 
professioneel te maken hebben met 
Huntingtonpatiënten en hun families, of die uit  
interesse informatie willen krijgen.  
De ziekte van Huntington is een ongeneeslijke  
erfelijke neurologische aandoening die een  
mentale en fysieke aftakeling tot gevolg heeft.  
Kinderen van een zieke ouder weten dat zij  
één kans op twee hebben om de ziekte ook te  
krijgen.  
Nog enkele praktische gegevens:  
De informatieavond wordt georganiseerd door  
de Huntington Liga. Deze heeft plaats op  
vrijdag 19 mei om 19u30 in Het Rozenhuis,  
D'Hondtstraat 37 in leper.  
Er zal gelegenheid zijn tot het stellen van  
vragen.  
Voor meer informatie kan u terecht bij de 
Sociale Dienst van de Huntington Liga:  
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek. 
Tel: 016/45.27.59  
socialedienst@huntingtonliga.be 
www.huntingtonliga.be  
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten kwijt wil in het volgend 
Provenaertje op 4 mei, bezorgt ze aan de 
redactie voor zondag 30 april 12.00u. 
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RECHTZETTING 
In het vorig Provenaertje sloop een fout, het 
was wel degelijk : 
Vanbecelaere Lynn Obterrestraat 10 Proven 
die haar Vormsel deed. 
Met onze excuses aan Lynn en familie. 
 
GOUDEN BRUILOFT 
Op 12 mei vieren Pierre Devos en Jeanne 
Theite hun 50ste huwelijksverjaardag. 
Proficiat! 
 
KVLV 
→ Donderdag 11 mei is er een 
bezinningsnamiddag om 14.00u in de Ghybe 
te Poperinge. 
→ Ochtendwandeling zondagmorgen 21 mei 
om 9.00u., een drankje wordt voorzien. 

OVERLIJDEN 
Zuster Maria ALOYSIA, (Godelieve 
DAVID), 
geboren te Wingene op 5 augustus 1908. 
Zij sprak haar religieuze geloften uit bij de 
Zusters Dienstmaagden van Maria te 
Wingene op 14 mei 1930. 
Zuster Aloysia was vele jaren directrice van 
de Meisjesschool te Proven. 
Op 13 april is ze overleden in het Sint-
Andriesziekenhuis te Tielt. 
De begrafenis had plaats in de parochiekerk 
van Sint-Amandus te Wingene op donderdag 
20 april 2006. 
 
TSC  
Eindstanden reserven en jeugd : 
- reserven B: 13e plaats 
- reserven A: 3e plaats, met nog één 
wedstrijd te goed, mits winst eindigen ze op 
de tweede plaats 
- scholieren: 3e plaats 
- knapen: 6e plaats 
- miniemen: 2e plaats, slechts op één punt 
van kampioen Passendale 
- preminiemen en duiveltjes: geen 
klassementen, maar er kan teruggeblikt 
worden op een meer dan degelijk seizoen 
van deze 4 ploegen. Speciale vermelding 
voor de tweedejaars - preminiemen die geen 
enkele competitiewedstrijd verloren ! 
→ TSC verloor de eerste wedstrijd in de 
eindronde met 1 – 0 tegen Elverdinge. 
Zaterdag 6 mei spelen ze de terugwedstrijd 
om 17.00u in hun eigen stadion. Kom hen 
aanmoedigen, alleen een zege brengt hen 
naar de finale. 
Supporters op post ! 
 
RUSTOORD 
Op 31 mei definitieve verhuis van de laatste 
bewoners van het Rustoord. 
 
BASCULE-PETANQUE 
Zoals reeds vermeld in het vorige ’t 
provenaertje kun je eens genieten van de 
sfeer en leren petanquen op maandag 8 mei. 
Het petanqueveld is gelegen in de wijk 
Eekhoute. Er wordt gestart om 19.00u. 
Iedere tweede maandag van de maand wordt 
er dan verder gespeeld met de 
geïnteresseerde petanquers. 
 
KBG 
Volgende activiteiten: 
→ Kaarting en scrabble: donderdag 11 mei 
om 14.00u 
→ Hobby: dinsdag 23 mei om 14.00u 
→ Petanque: donderdag 4 en donderdag 18 
mei om 13.45u 
→ Woensdag 31 mei: halve dag uitstap naar 
Veurne en de Moeren. 

→ Hespfestijn in de Croone. 
14 mei 2006 vanaf 11.30u. 
Hesp aan het spit, met groenten en 
aardappelen in de pel. 
Gratis aperitief 
Volwassenen € 13.00 
Kinderen -10jaar € 6.00 
 
Vooraf in te schrijven 
bij Rogette Devos Obterrestraat 71, tel 
057/30.06.20, 
bij Hilda Depeser, Provenplein 44, 
of bij andere bestuursleden. 
Liefst contante betaling. 
 
KORTERITTENCONTRACT 
Het stadsbestuur neemt deel aan het 
‘korterittencontract’ van de vzw Mobiel 21. 
Via dit contract wil de stad mensen 
stimuleren om  korte verplaatsingen te 
maken met de fiets of te voet, niet met de 
auto. De campagne richt zich tot 
verenigingen, organisaties of bedrijven en 
loopt nog tot 30 juni 2006. 
43% van onze autoverplaatsingen bedraagt 
maximum 5 km, zo blijkt uit een onderzoek  
van de Vlaamse Gemeenschap. Afstanden 
die je ook makkelijk kan stappen of fietsen! 
Een extra stimulans hierbij is het 
‘korterittencontract’. 
Een organisatie en haar leden, 
sympathisanten, medewerkers,… die 
dergelijk contract ondertekenen, engageren 
zich om 20% van hun korte autoritten (naar 
het werk, de sportclub, de school, de 
academie,…) door stap- of 
fietsverplaatsingen te vervangen. 
Gedurende de campagneperiode registreren 
de deelnemers hun dagelijks uitgespaarde 
autokilometers in een logboekje. 
De deelnemende organisaties en hun leden 
worden beloond voor hun inspanningen. 
Door te stappen of te trappen zorg je mee 
voor een leefbare, veilige en 
milieuvriendelijke gemeente. Bovendien is 
trappen of stappen gezond en je 
portemonnee vaart er wel bij. 
Het korterittencontract is een initiatief van 
Mobiel 21 vzw, gerealiseerd met de steun 
van het Electrabelfonds, beheerd door de 
Koning Boudewijnstichting. 
Voor inschrijvingen en info, contacteer de 
milieudienst van het stadsbestuur, tel. 
(057/34.62.95), milieudienst@poperinge.be). 
Ook meer info op www.mobiel21.be. Het 
stadsbestuur kon alsnog geen inschrijvingen 
noteren en doet met deze bekendmaking nog 
eens een warme oproep naar de 
verenigingen, organisaties of bedrijven om 
mee te werken aan dit initiatief. 



 
 
JONG KLJ 
Er is activiteit op zondag 7 mei voor de jong 
KLJ Proven. Dit is voor alle groepen van 
14.00u tot 17.00u. 
Er is ook activiteit voor de Muisjes en de 
Kadavs op zaterdag 13 mei. Dit zal 
waarschijnlijk vanaf 15.30u. zijn. Voor 
preciezere gegevens volgt nog een brief. 
 
BEBLOEMINGSACTIE 
Vanaf 20 april kan men in Proven voor de 
eerste keer deelnemen aan een 
bebloemingsactie die loopt tot eind augustus. 
 
ROMMELMARKT 
Zondag 11 juni wordt een rommelmarkt 
georganiseerd in een parkeer- en verkeersvrij 
centrum van Proven. Mensen die wensen 
deel te nemen aan de rommelmarkt worden 
gevraagd hun naam op te geven: tel 
057/30.18.34 of Gsm 0497/53.77.66. Wie 
zich aanmeldde kan dan zelf zijn plaats 
afbakenen op de dag zelf. Je kunt ook een 
briefje met je naam deponeren in de bus van 
Obterrestraat 53. 
 
QUIZ 
Het feestcomité richt voor de vierde keer op 
rij de 'k Wist et wel quiz in voor 
verenigingen uit het Provense. De quiz gaat 
door op 3 juni vanaf 19.30u. in de zaal van 
St-Elooi Proven. Deelname per vereniging is 
€10, te betalen bij inschrijving. 
 
WIELRENNEN  
Bart eindigde l6de op 43 deelnemers in  
Boezinge. Op 23 april startten er 80 renners  
in Beselare en hier werd Bart 29ste . Zondag  
30 april waren er in Wortegem Petegem 74  
renners en werd een l4de plaats behaald.  
Maandag 1 mei werd Bart in Veldegem tot  
opgave gedwongen. Volgende wedstrijden:  
zondag 7 mei Provinciaal kampioenschap in  
Bredene, dinsdag 9 mei in Hooglede, en  
voor zondag 14 mei is er nog niets beslist.  
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
23 april 
Lemahieu Sofie met BERT : 736  
Carlé Caroline met FOLLKOX :655 
Laplace Andy met CELINAX : 584 
Lemahieu Lesley met PIERRE : 537 
Degraeve Edith met GERT : 530 
 
30 april :51 vogels 
Lemahieu Sofie met BERT : 644 
Persoone Willy met JORGE : 614 
Deraeve Rafael met NIKKY : 609 
Inion Paul met MATTY : 577 
Beun Danny met DORUS : 512 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie zijn ideeën of berichten kwijt wil in het 
volgend Provenaertje op 18 mei, bezorgt ze 
aan de redactie tegen zondag 14 mei  12.00u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
Omer Bossuwe 

De familie Bossuwe is afkomstig van 
Haringe en de stamvader, overgrootvader 
van Omer staat genoteerd als kuiper. Dit oud 
beroep uitgeoefend door de voorouders van 
Omer, was de oorzaak waarom we Omer 
gekend hebben als “Mer Kuuper”. 
Zijn grootvader was Amandus Bossuwe en 
zijn vader Henri. Zijn vader Henri woonde 
aanvankelijk waar vroeger de hoppepers 
heeft gestaan. 
Dit gebouw eigendom van het O.C.M.W. 
“de kazerne” genoemd moest ontruimd 
worden voor het bouwen van de hoppepers. 
Henri had in 1900 reeds 9 kinderen in leven. 
Uiteindelijk ging hij wonen waar we Omer 
hebben gekend, in het kleine huisje dat 
gelegen is bij de huidige school en 
omgevormd werd tot kinderopvang. 
 

 
 
Spijts het zo dicht bij de kerk van Proven ligt 
is het toch op het grondgebied van 
Krombeke omdat de beek, overwelfd op die 
plaats, de grens uitmaakt. Die overwelving 
van de beek te herkennen aan een grote 
rooster, ligt inderdaad dichter bij de grot dan 
het huisje. Henri was op het eind van zijn 
leven zeer hardhorig en dit zou hem zijn 
leven kosten. De spoorweg aangelegd 
gedurende de eerste wereldoorlog kwam aan 
zijn deur voorbij. Hij was fier te kunnen 
zeggen dat hij de uren van de trein op zijn 
duimpje kende en wel oplette, maar toch 
kwam hij eronder terecht op 19 mei 1933 en 
was op slag dood. Omer verloor een broer 
Amand in de oorlog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hij bezweek aan zijn verwondingen in het 
veldhospitaal in Hoogstade in 1916. 
Sylvester (Veste Kuuper) en Blanche, broer 
en zuster van Omer werden foorkramers en 
startten de autoscooters Bossuwe die veel  
succes hadden na de oorlog. Sommige 
boeren waren zeer krenterig wanneer ze 
werkvolk moesten eten geven en die plaatsen 
waren gekend door de “bende” 
(seizoenarbeiders) te gast op de hoeve. 
Wanneer Omer ooit deel uitmaakte van die 
groep en men ’s middags één ei per persoon 
kreeg gaf hij dit terug aan de boerin en 
zegde; “ Clothilde spaart het tot volgend jaar 
en geef er dan twee”. Omer werd later ook 
foorkramer. Samen met Maria, zijn vrouw 
hebben we hen dikwijls kunnen zien op de 
Provense kermissen met “hun Kraam”. Ze 
kregen drie kinderen: Magriet, Maurice en 
Roger. Wanneer de twee zonen door de 
Duitsers afgehaald werden, in de laatste 
oorlog, om verplicht tewerk gesteld te 
worden, konden ze vluchten maar hun vader 
werd meegenomen. Gezien deze nadien door 
de Duitsers op een 
hardhandige manier aangepakt werd, 
besloten zij zich toch maar aan te geven om 
zo hun oude en halfblinde vader vrij te 
krijgen. 
Van Roger is nog het verhaal gekend dat hij 
als zoon van een foorkramer over niespoeder 
beschikte die in de klas gebruikt werd. 
Meester Muyssen wist onmiddellijk hoe de 
vork aan de steel zat. Roger vloog een week 
van de school en mocht thuis een ganse atlas 
kaarten tekenen gedurende zijn verplicht 
verlof. Maurice trouwde na de oorlog met 
een dochter van garde Veniere en trok naar 
Kortrijk. Jaren lang baatte hij een frituur uit 
aan het station van Kortrijk. Begonnen als 
een klein frietkotje werd het op de duur een 
ganse installatie. Provenaars werden door 
Maurice altijd heel hartelijk begroet. Als 
student op doorreis hebben we daar 
menigmaal frieten besteld. 
  

 
 
Omer en Maria ter gelegenheid van een 
ontvangst van de foorkramers op het 
Poperingse stadhuis. 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
21/05 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
25/05 Busschaert Westouter 057/44.53.63 
28/04 Goethals (Proven)057/30.02.67 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 8: vrijdagavond 19 mei tot vrijdag-
avond 2 juni : Adjt Top Wim, 1Sgt 
Vanbeveren Bart, Kpl Devooght Martine, 
Brw Sticker Rik ,Devos Rik, Demeester 
Adinda, Roelstraete Dina 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel-fax 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
 
OVERLIJDEN 
→ Roger Ghyselen, echtgenoot van Gerarda 
Regheere, geboren te Roesbrugge -Haringe 
op 24 aug. 1928 en overleden in de St.-
Augustinuskliniek te Veurne op 3 mei 2006. 
De begrafenis vond plaats in de St.-
Victorkerk te Proven op dinsdag 9 mei om 
10.00u. 
→ Eric Laseure, zoon van wijlen Gery en 
Alice Dequidt, geboren te Watou op 10 juni 
1945 en overleden te Proven op vrijdag 12 
mei.  De begrafenis heeft plaats op zaterdag 
20 mei om 10.00u in de St. Victorkerk te 
Proven.  
 
JONG KLJ 
 Vrijdag 19 mei is er activiteit voor de 
kadavs. We verzamelen om 18.00u aan het 
lokaal. Voor verdere informatie wordt er nog 

een brief verstuurd. Voor de muisjes en krab-
uiltjes is er activiteit op zondag 21 mei van 
14.00u tot 17.00u. 
Op zondag 4 juni is er geen officiële activiteit, 
maar we houden wel Vlaamse kermis voor 
iedereen die wil komen. 
 
BEDANKING 
De families Dehaene en Marchand willen de 
Koninklijke Harmonie de Volksvreugd danken 
voor het opluisteren van de huwelijksmis van 
Inge en Pieter. 
 
BASISSCHOOL DE KASTANJE : Eerste 
Communie 
Op donderdag 25 mei 10.30u  St.-Victorkerk 
1.Bisschop Zita, Blekerijweg Proven 
2.Boudry Joëlle, St-jan ter Biezen 12 Watou 
3.Camerlynck Ines, Montefoulstraat 2 Proven 
4.Debaene Lana, Eekhoute 81 Proven 
5.Deblock Arno, Switspapendreef 3 Proven 
6.Decaesteker Tibo, Provenplein 12 Proven 
7.Dekervel Lauren, Couthoflaan 13 Proven 
8.Delanote Sarah, Couthoflaan 23 Proven 
9.Delporte Marilyn, Reningestraat 3 Proven 
10.Lefevere Jonathan, B.Mazemanlaan 33 Proven 
11.Parrein Idris, Molendreef 16 Proven 
12.Six Maïte, Hoepelsnijdersstraat 8 Proven 
13.Vandenberghe Arend, Blokstraat 17 Proven 
14.Vandermeulen Michiel, Eekhoute 42 Proven 
15.Vermeersch Bram, Blekerijweg 35 Proven 
16.Verstraete Eline, Uilegatstraat 2 Proven 
 
HANDELSZAKEN 
Donderdag 25 mei zijn er enkele wijzigingen in 
verband met de openingsuren 
→ Delhaize: open 8.00u – 12.00u 
→ Sako: gesloten 
→ Bart en Ann: open 8.00u – 13.00u 
→ Doe Het Zelf Devos: gesloten 
→ Bokado: gans de dag open 
→ Au Petit Jardin: gans de dag open 
→ Verzekering- en zakenkantoor Prinzie bvba 
Provenplein 39a zal gesloten zijn op 26 en 27 
mei. Voor dringende zaken is er wel iemand 
bereikbaar op het gekende nummer : 
057/30.09.01 
 
KVLV  
→ Ochtendwandeling op zondag 21 mei om 
9.00u. en het wordt een voormiddagwandeling in 
’t Couthof met een drankje erbij! 
→ Dinsdag 23 mei mis voor de Vruchten der 
Aarde bij Paul Verhaeghe in Proven om 19.00u. 
→ Dit jaar organiseert KVLV en de Landelijke 
Gilde Proven op 26 mei om 20.00u. de 
“Meibedevaart” aan de grot van de Sint 
Sixtusabdij te West-Vleteren. 
 
AFSCHEID 
Donderdag 11 mei werd een afscheidsfeestje 
gehouden voor de bewoners en personeelsleden 

van het rusthuis in Proven. Het werd een mooi 
feestje. De kleuters uit de basisschool “De 
Kastanje” brachten eerst enkele dansjes ten 
beste. Nadien werd de aperitief rijkelijk 
geserveerd. Een overheerlijke barbecue zorgde 
dat niemand nog honger moest lijden. De 
koffie en de taart liet de mensen nog even in 
spanning om dan Paul Bruna samen met  
Mieke De Backer   de apotheose van de dag te 
laten  brengen. Zij zongen liedjes  uit de oude 
doos, waaronder “twee ogen zo blauw”, 
“daarbij die molen” enz.  De personeelsleden 
kregen een kleine attentie uit de handen van de 
bewoners, wat  bij sommige personeelsleden 
een traantje deed vloeien.  
 

 
 
GEZOCHT 
Wie bezit een kinderpark met verstelbare 
hoogte in goede staat? Wie heeft dit niet meer 
nodig? Wie wil dit verkopen? Telefoneer naar 
057/30.03.46.   
 
K.B.G. 
→ Petanque  Proven  4 mei 2006   
Aantal spelers: 15 
3 spelers wonnen 3 spelletjes: Eugène 
Demuynck, Rogette Devos, Hilda Depeser 
Voorlopig klassement: 1. Hilda Depeser 
19/318, 2. Norbert Debeer 19/304, 3. André 
Soenen 18/328, 4. Rogette Devos 17/294,  
5. Eugène Demuynck 17/287 
Volgende petanque donderdag 18 mei en 1 
juni om 13.45u. 
→ Kaarting en scrabble donderdag 8 juni om 
14.00u. 
→ Hobby: dinsdag 23 mei om 14.00u. 
 
WIELRENNEN 
Zondag 7 mei viel Bart waardoor het kader 
van zijn fiets gebroken is. Hij moet nu met een 
reservefiets rijden wat, door het verschil van 
kader, hem rugpijn bezorgt. Vrijdag 12 mei 
moest hij in Vlamertinge opgeven, alsook 
zondag 14 mei kon hij de wedstrijd in 
Moerbeke niet uitrijden. 
 
DE BASCULE 
Door het heel slechte weer op maandag 8 mei 
wordt het petanquen verplaatst naar maandag 
22 mei om 19.00u. Een echte kenner geeft er 
uitleg. Iedereen van harte welkom 



GEZINSBOND 
Bloemschikken : Lenteschikking 
Zaterdag 20 mei 2006 om 15.00u bij 
Gilberte in organisatie van de Gezinsbond 
Proven. 
Materiaal: u hoeft niets mee te brengen 
Prijs: € 20,00 
Iedereen mag het zelfgemaakte lentestuk; 
zeker ter waarde van € 30,00; mee naar huis 
nemen  
Inschrijven bij Rita Maes (Eekhoute 8) –  
A. Verbrigghe (Alexisplein 18) 
Er wordt betaald bij inschrijving. 
 
ROMMELMARKT 
Zondag 11 juni wordt een rommelmarkt 
georganiseerd in een parkeer- en verkeersvrij 
centrum van Proven. Mensen die wensen 
deel te nemen aan de rommelmarkt worden 
gevraagd hun naam op te geven: tel 
057/30.18.34 of Gsm 0497/53.77.66. Wie 
zich aanmeldde kan dan zelf zijn plaats 
afbakenen op de dag zelf. Je kunt ook een 
briefje met je naam deponeren in de bus van 
Obterrestraat 53. 
 
ELECTRICITEITSVOORZIENING 
Het centrum van Poperinge werd dit voorjaar 
door een aantal ernstige elektriciteitspannes 
getroffen. Naar aanleiding hiervan heeft het 
stadsbestuur met distributienetbeheerder 
Gaselwest overleg gepleegd.  
De maatschappij liet weten in de loop van 
deze maand aanpassingswerken aan het 
elektriciteitsnet uit te voeren, in de vorm van 
het inbouwen van meer beveiligingspunten. 
Hierdoor zullen bij eventuele nieuwe pannes 
minder klanten met problemen worden 
geconfronteerd. 
 
DE VEERMAN VAN ROESBRUGGE 
Dit jaar organiseren het Regionaal 
Landschap West-Vlaamse Heuvels, de stad 
Poperinge en de provincie West-Vlaanderen 
(met Europese 5B-Phasing Out-steun) een 
tweede reeks theaterwandelingen onder de 
titel ‘De Veerman van Roesbrugge’. 
De voorstellingen zijn gepland van 22 tot en 
met 27 augustus maar de voorverkoop start 
vanaf 27 en 28 mei (met een evocatie van De 
Veerman tijdens de Dag van het Park). 
 
TSC-PROVEN 
Het mocht niet zijn. TSC won zaterdag 6 
mei met 2 - 1 van Elverdinge, maar dit was 
niet voldoende om verder door te gaan. Alle 
supporters worden bedankt voor hun trouwe 
steun en volgend jaar.... kampioen!!!!!!! 
 
PROVEN SINKSENKERMIS 2006 
Doorlopend 
Nieuw : Bebloemingsactie voor alle 
geïnteresseerden, vanaf 20/4.  Inschrijving 
tot 31/5. Diverse categorieën, keuring juli – 
augustus.  Prijsuitreiking tijdens oktober- 
kermis.  Org. Bebloemingscomité i.s.m. 
Feestcomité.  Voor verdere info en 
inschrijving : zie ’t Provenaertje en 
www.proven.be .   
 
Zaterdag 20 mei 
20.30u. Jupiler 1/2e liter fuif in OC De 
Croone met DJ Mister J en DJ Sr.Quantaz.  
  

Vrijdag  26 mei 
Doorlopend   Inschrijven fotozoektocht. 
Inschrijven (2,5 € p.p.) in St.-Elooi, bakkerij 
Stefaan of Petraver (A. Vermeersch). 
Geldprijzen voor de winnaars.   
Inschrijven kan de ganse week. Inr. Feestcomité. 
 
Woensdag 31 mei 
Jaarlijkse rondrit en blusoefening voor de 
bewoners van De Lovie. Org. Brandweer Proven 
i.s.m. de andere Brandweerdiensten van Groot-
Poperinge en Brandweer Stad Mesen. 
  
Vrijdag 2 juni 
19.30u. Schieting op de liggende wip in 
café/zaal St.-Elooi. 
 
Zaterdag 3 juni 
19.30u. “k Wist et Wel” - quiz voor Provenaars 
in ploegverband (van 3 tot 6 per ploeg) in zaal 
St.-Elooi. Inleg € 10,00  per ploeg, prijzengeld  
€ 210,00, max. 16 ploegen.  Inlichtingen  en 
inschrijvingen via danny@proven.be. Inr. 
Feestcomité. 
 
Zondag 4 juni 
15.00u. Eiersmijting bij café De Bascule. 
Geschikt voor iedereen.  Inschrijven (individueel 
of per groep) ter plaatse. 
15.00u. Vlaamse Kermis en kinder-
spelprogramma op de markt (verkeersvrij) met 
diverse springkastelen, hindernispistes en 
randanimatie voor de kleinen en de minder 
kleinen.  Inr. Feestcomité i.s.m. Jong-KLJ. 
16.30u. Wandelconcert in de dorpskom door 
Kon. Harmonie De Volksvreugd. 
20.00u. Kermisbal met DJ Babystar in OC De 
Croone. Inkom gratis. Inr. KLJ Proven. Zie afz. 
affiche. 
 
Maandag 5 juni 
9.00u. Vinkenzetting bij lokaal St.-Elooi. 2 
reeksen, 50 € vooruit, 2 trofeeën en prijs voor 
“blootspelers”.  Inr. De Ware Vinkeniers Proven. 
13.00u. Minivoetbaltornooi op terrein Eekhoute.  
Inr. De Eekhoutevrienden & TSC Proven. 
15.00-17.00u. Ballonwedstrijd met naturaprijzen 
in café St.-Elooi. 1 gratis ballon + gratis rit op de 
paardenmolen voor ieder kind.. 
18.00u. Hespen aan ’t spit in Gasthof ’t 
Rozenhof. Iedereen welkom, reservatie niet 
noodzakelijk. 
19.00 u. Prijsuitreiking fotozoektocht in café St.-
Elooi. 
 
Vrijdag 9 juni 
18.00u. 7e Avondrit (mototreffen). Inschrijving 
18.30u. tot 19.30u. in café De Bascule : 5 € p.p. 
(1 worst en 2 consumpties inbegrepen). Ca. 80 
km. met halte  halverwege.  Aankomst om ca. 
22.00 uur in café De Bascule.Inr. en inlichtingen 
:Eddy Cayzeele (057/30.10.04 of 
0477/55.08.17). Zie afz. affiche. 
 
Zondag 11 juni 
6.00u.-18.00u. : Rommelmarkt in centrum 
Proven. Max. 300 standen, deelname gratis 
zonder inschrijving.  Inlichtingen : 057/30.18.34 
of 0497/53.77.66 . 
 
Dinsdag 13 juni 
14.00u. Kermiskoffietafel met spreekbeurt, 
ontspanning en tombola voor gepensioneerden 
in zaal St.-Elooi. Inr. KBG Proven. 
19.00u. Kermiskaarting in café De Bascule. 

OPENLUCHTTENTOONSTELLING  
DE KLEINE KUNSTENAAR 
Van zondag 28 mei tot en met zondag 11 juni, 
met officiële opening ter gelegenheid van de 
Dag van het Park, loopt het kunstproject “De 
kleine kunstenaar”.  
Als toonmoment voor hun jaarthema plaatsen 
kinderen uit de lagere graad (6 tot 11 jaar) van 
de stedelijke academie voor beeldende kunst 
Poperinge een 200 tal kleine kunstobjecten in 
het Burggraaf Frimoutpark en geven hiermee 
het park een extra allure. Het zijn objecten die 
in relatie staan met de aanwezige 
natuurelementen uit het stadspark en zoals van 
een kunstacademie mag worden verwacht, 
biedt deze openluchttentoonstelling een brede 
waaier aan interpretaties. 
De doelstelling om “ De kleine kunstenaar “ te 
integreren in de Dag van het Park is 
een meerwaarde te bieden aan dit evenement. 
Het is een verrijking van de belevings- en 
gebruikswaarde voor de bezoekers van het 
stadspark. 
 
DAG VAN HET PARK 
Op zondag 28 mei is er van 10.30 tot 22.00u. 
een uitgebreid animatieprogramma in het 
Burggraaf Frimoutpark. 
Het begint met een mis in openlucht (10.30u.), 
opgeluisterd door de drie Poperingse 
kerkkoren onder leiding van Roger Deraedt. 
Bij al te slecht weer verhuist de plechtigheid 
naar de St.-Bertinuskerk.  
Om 11.30u. is er een openingshappening: de 
dansgroep rond Ilse Devos (o.a. Funky Pops) 
brengt boeiende choreografieën en zet het 
publiek zelf aan het dansen.  
Ook de gloednieuwe bibliotheek gooit van 
14.00u tot 18.00u. haar deuren open voor het 
brede publiek. 
 
DE NAMIDDAG 
De namiddag staat vooral in het teken van live 
muziek en een bloemenmarkt. Van 14.00u tot 
16.00u. treedt de folkrockgroep Kandoris op, 
ambiance verzekerd. Uiteraard is de bar naast 
de kiosk (met de optredens) al vanaf 11.30u. 
open.  
’s Namiddags is er opnieuw een zoektocht 
voor kinderen (met een leuke prijzenpot), zijn 
er om 14.00u en 15.30u. kabouterwandelingen 
en treedt een mimespeler (gekko) op.  
Van 14.00u tot 18.00u. is er een uitgebreide 
bloemenmarkt met tientallen standhouders, 
ideaal voor alle lenteaankopen voor de tuin.  
 
Van 16.30u tot 18.30u. treedt de Poperingse 
harmonie St.-Cecilia op naar aanleiding van 
haar 175ste verjaardag.  
 
Na de proclamatie van de zoektocht rond 18u. 
is er als apotheose van 20.00u tot 22.00u. een 
optreden van de coverband The Acrolls.  
 
Het wordt dus een swingende en op en top 
muzikale Dag van het Park, mét aandacht voor 
het groen. Wat wil je meer? Info: dienst voor 
toerisme, 057 34 66 76. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten kwijt wil in het volgend 
Provenaertje op 1 juni, bezorgt ze aan de 
redactie voor zondag 28 mei 12.00u. 
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OVERLIJDEN 
→ Raphaël Neuville, weduwnaar van Maria 
Dejonckheere, geboren te Proven op 14 feb. 
1913 en overleden in het Mariaziekenhuis te 
Poperinge op 21 mei 2006. De begrafenis 
vond plaats in de St.-Victorkerk te Proven op 
vrijdag 26 mei om 10.30u. 
→ Simona Deprez, weduwe van André 
Deboutte, geboren te Abele-Watou op 2 april 
1912 en overleden in het rusthuis Heilig Hart 
te Proven op 29 mei 2006. De begrafenis 
vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk 
in Abele op zaterdag 3 juni om 10.00u. 
 
ROMMELMARKT 
Zondag 11 juni wordt een rommelmarkt 
georganiseerd in het parkeer- en 
verkeersvrije centrum van het dorp. 
Diegenen die willen deelnemen moeten hun 

naam mededelen op het nummer 057/30.18.34 of 
0497/53.77.66 of Obterrestraat 53. De 
deelnemers moeten wel hun voorgevel op tijd 
afbakenen met onder andere een lint of met krijt 
“voorbehouden”  schrijven op het voetpad 
(duidelijk leesbaar) en dit zo vroeg mogelijk of 
beter nog de avond voordien. 
Veel rommelgenot. 
 
BAKKERIJ STEFAAN 
Aandacht  voor zondag 11 juni 2006 (vaderdag ). 
Naar aanleiding van de  rommelmarkt zal de 
dorpskern autovrij zijn. 
De winkel zal open zijn vanaf 5.00 uur voor 
koeken en pistolets. 
Er zal enkel op bestelling taarten gebakken 
worden. 
Stefaan en Bea 
 
ELECTRICITEIT 
Maandag 29 mei 2006 start Eandis met een 
aantal projecten om de leverbetrouwbaarheid 
van het hoogspanningsnet van de stad Poperinge 
te verbeteren. Eandis - het vroegere Electrabel, 
later Netmanagement -  is de nieuwe naam van 
het bedrijf dat exploitatietaken voor de lokale 
distributienetbeheerder Gaselwest uitvoert, 
alsook de elektriciteit bij nieuwbouw plaatst.  
De continuïteit van de elektriciteitstoevoer 
tijdens de werken is verzekerd. Enkel en alleen 
als er zich een defect op het net voordoet, kan dit 
op dinsdag 30 mei tot een tijdelijke plaatselijke 
stroomonderbreking aanleiding geven. De kans 
dat dit gebeurt is echter klein. 
Aanleiding van deze werken zijn de diverse 
ernstige stroompannes waar het centrum van de 
stad in het voorjaar mee had af te rekenen. 
In eerste instantie worden de bovengrondse 
hoogspanningsnetten in de regio Poperinge 
ondergronds gebracht waardoor het aantal 
onderbrekingen met grote hersteltijden tot een 
minimum worden beperkt. 
Daarnaast heeft Eandis bijkomende 
beveiligingen in de cabine Boeschepestraat 
geplaatst waardoor bij een incident het aantal 
getroffen cabines wordt gehalveerd. 
In een derde fase voert de maatschappij 
aanpassingen uit in de schakelcabine in de 
Europalaan.  
De werken starten op maandag 29 mei en duren 
de hele week.  
 
OMHALING VOOR DE KVG 
Op zaterdag 10 juni en zondag 11 juni is er 
omhaling aan de kerkdeur voor de Katholieke 
Vereniging voor Gehandicapten. 
 
HANDELSZAKEN 
Maandag 5 juni zijn er enkele wijzigingen in 
verband met de openingsuren. 
Delhaize: open 8.00u – 12.00u. 
Sako: gesloten. 

Bart en Ann: gewone openingsuren. 
Doe Het Zelf Devos: gesloten. 
Bokado: gans de dag open. 
Au Petit jardin: gans de dag open. 
 
BELGERINKEL 
Alle handelszaken in Proven doen mee aan de 
actie “met belgerinkel naar de winkel”. De 
volle kaarten kunnen in iedere handelszaak 
gedeponeerd worden. 
 
SPECIAL OLYMPICS 
Woensdag 24 mei werden de Special 
Olympics officieel geopend. Zaterdag 27 mei 
waren de atleten terug thuis. Christophe 
Rubben was als Provenaar één van de 
deelnemers. Christophe kwam naar huis met 
een zilveren medaille in de discipline  
badminton. Van harte proficiat.  
 

 
 
NOBODY 
Op 1 juli 2006 zwaait Petra de deuren van 
NOBODY opnieuw wijd open voor een 
feestelijke heropening met een hapje en een 
drankje!!!! 
IEDEREEN WELKOM vanaf 19.00u!! 
Openingsuren: maandag, woensdag, 
donderdag vanaf 14.00u. 
Vrijdag vanaf 16.00u, zaterdag en zondag 
vanaf 10.00u  
Vanaf vrijdag 7 juli is er keuze uit een 
uitgebreide kaart met verzorgde hapjes & 
snacks! 
Bedankt op voorhand en groetjes 
Petra 
 
WIELRENNEN 
Zaterdag 27 mei kon Bart eindelijk terug 
koersen met zijn vertrouwde fiets. De conditie 
was nog niet denderend door gebrek aan 
wedstrijdritme. Bart eindigde 38ste op 55 
deelnemers. 
Volgende wedstrijden: 
Zaterdag 3 juni Zwevezele, Maandag 5 juni 
Beselare, Zondag 11 juni Pittem 
Dinsdag 13 juni Lovendegem of Wakken. 



K.B.G. - PROVEN  
Petanque - Proven - 18 mei.2006  
Aantal spelers: 14  
3 spelers wonnen 3 spelletjes: Roger  
Demuys, Eugène Demuynck, André Soenen 
Voorlopig klassement 
:1. André Soenen 21/356, 
2. Hilda Depeser 21/348,  
3. Eugène Demuynck 20/326, 
4. Norbert Debeer 19/206,  
5. Willy Butaye 18/347.  
→ Volgende petanque: donderdag 1 juni en  
donderdag 15 juni.  
→ Volgende kaarting en scrabble 
donderdag: 8 juni.  
→ Volgende hobby: dinsdag 27 juni.  
 
ALLES WENT ? 
Het zal moeilijk wennen dat ons rusthuis niet 
meer bewoond zal zijn door bejaarden van 
Proven en omliggende. Voor elke bejaarde 
die er terecht kon was het een geruststelling 
van nog in het eigen dorp te kunnen blijven 
en zo de band met de familie, de omgeving 
en het dorpsleven te bewaren. Het was zo 
vertrouwd om te zien dat er dag en nacht 
iemand was om zorg te dragen voor onze 
bejaarden. ‘s Morgens gingen de rolluiken 
omhoog en zag je wel eens een verzorgster 
moeite doen om iemand in zijn of haar 
kleren te helpen na de wasbeurt. Het was zo 
vertrouwd om mensen in de dagzaal te zien 
zitten die het leven buiten het rusthuis 
gadesloegen of zo maar voor zich uit zaten te 
staren. Af en toe ging de voordeur open en 
stapte een bejaarde die nog goed te been was 
naar winkel of apotheek voor enkele 
boodschappen. De laatste jaren zagen we 
sporen van wat de animatie aan verstrooiing 
bracht : feestjes, uitstapjes, versieringen 
binnen en buiten. En elke middag vanaf 11u. 
een paar claxonstootjes die aankondigden : 
de warme maaltijden vanuit Poperinge zijn 
er ! Het was zo vertrouwd om in de avond 
hier en daar een tv-scherm te zien oplichten 
in de richting van een gemakkelijke zetel. In 
ons dagritme vrij vroeg gingen de eerste 
rolluiken terug naar beneden : de start van 
een hopelijk rustige nacht. Vooraan in de 
dagzaal bleven de fitste bejaarden samen met 
de inslapende verzorgster nog wat tv  kijken. 
Ook zo vertrouwd was het bezoek dat 
langskwam : dezelfde fietsen en auto’s op 
dezelfde tijdstippen brachten steeds dezelfde 
bezoekers die trouw vader, moeder, oom, 
tante, grootvader, grootmoeder of een ander 
familielid opzochten. Bijna elke dag 
kwamen ook kinesisten en dokters langs : 
haastig met hun tas via het hellend vlak naar 
de voordeur. Even vertrouwd was het komen 
en gaan van een ziekenwagen die in alle 
stilte een bewoner naar het ziekenhuis bracht 
voor een tijdelijk verblijf of voor een laatste 
poging om een ziekte te overwinnen. Helaas 
ook vertrouwd was de komst van een 
lijkwagen : een jarenlange of soms een 
recente bewoner verdween uit de huiselijke 
kring van ons rusthuis. Het rusthuis was echt 
een huis waarin geleefd werd en meegeleefd 
werd met het dorp : de verzorgenden 
brachten de hartslag van Proven en 
omstreken elke dag mee naar binnen en de 
bejaarden werden mee betrokken in de 
kerkelijke feesten, maar ook in de kermis, 
Sint-Maarten en andere vieringen. Het zal 

moeilijk wennen om dit alles te moeten missen, 
in de eerste plaats voor de bejaarden en het 
personeel, maar ook voor de omwonenden en 
alle Provenaars.  Met het verdwijnen van ons 
rusthuis verdwijnt het zoveelste stukje 
dienstverlening van ons dorp en zoals iedere 
keer zal het moeilijk wennen… 
 
MUZIEK KUN JE LEREN 
In september 2006 kunnen kinderen vanaf het 
derde leerjaar starten met een eerste jaar 
notenleer te Proven. Deze lessen worden 
gegeven door de Stedelijke Academie voor 
Muziek en Woord Poperinge in het 
muzieklokaal nabij OC ‘De Croone’. De lessen 
van het eerste jaar bestaan uit  twee uren 
notenleer en een halfuur samenzang per week. 
Vanaf het tweede jaar kiest de leerling dan een 
instrument. Binnenkort starten de 
voorinschrijvingen voor deze lessen. Dankzij 
voldoende deelnemers kunnen deze lessen te 
Proven behouden blijven. De voorinschrijvingen 
hebben plaats in de SAMW, ingang Sint-
Annastraat op woensdagen 14 en 21 juni van 
15u. tot 18.45u. en op zaterdagen 10, 17 en 24 
juni van 11u. tot 15.30u. De normale prijs 
bedraagt 52 euro. Als een ander gezinslid les 
volgt in het deeltijds kunstonderwijs betaalt u 34 
euro. Nieuwe leerlingen nemen hun SIS-kaart 
mee. 
 
SINKSENKERMIS 
Fotozoektocht 
Naar aanleiding van de jaarlijkse Sinksenkermis 
houden we terug onze jaarlijkse fotozoektocht. 
Dit jaar zijn de foto's genomen op de Eekhoute-
wijk en dit omdat de wijk dit jaar 25 jaar bestaat. 
Inschrijven kun je bij Bakkerij Stefaan, café St-
Elooi, en bij Petraver (Andy Vermeersch), voor 
de democratische prijs van € 2,50. Nieuw dit jaar 
is dat U voor de eerste keer de foto's ook op 
internet kunt opzoeken. Ze staan in de zelfde 
volgorde en zijn op dezelfde wijze genummerd 
zoals op het deelnemersformulier. Zie 
www.proven.be.  
Als het slecht weer blijft, wordt de fotozoektocht 
met een week verlengd!!. 
De winnaars worden bekend gemaakt in de 
volgende editie van ’t Provenaertje. Ze krijgen 
hun gewonnen prijs thuis afgeleverd. 
 
Vrijdag 2 juni  
19.30 u schieting op de liggende wip in café/zaal  
St. Elooi.  
Zaterdag 3 juni  
De kwissers kunnen dit jaar voor de vierde keer 
hun hersenen pijnigen voor de 'k wist et wel-
kwis in St-Elooi. Deelnemende ploegen worden 
om 19.30 u (!) verwacht.  Sympathisanten zijn 
ook welkom ! 
Zondag 4 juni 
15.00u De jeugd kan  zich amuseren op het 
Provenplein. Daar staan een springkasteel, en 
een hindernisbaan (11x4m) opgesteld.  Jong  
KLJ zorgt deze middag ook voor animatie en 
spel in de omgeving. 
15.00u. Eiersmijting bij café De Bascule.  
Geschikt voor iedereen. Inschrijven (individueel  
of per groep) ter plaatse.  
16.30u. Wandelconcert in de dorpskom door  
Kon. Harmonie De Volksvreugd.  
20.00u. Kermisbal met DJ Babystar in OC De  
Croone. Inkom gratis. Inr. KLJ Proven. Zie afz.  
affiche.  
 

Maandag 5 juni  
9.00u. Vinkenzetting bij lokaal St.-Elooi. 2  
reeksen. 50 € vooruit. 2 trofeeën en prijs voor  
“blootspelers”. Inr. De Ware Vinkeniers  
Proven.  
13.00u. Minivoetbaltornooi op terrein  
Eekhoute. Inr. De Eekhoutvrienden & TSC  
Proven.  
15.00-17.00u. Ballonwedstrijd met  
naturaprijzen in café St.-Elooi. 1 gratis ballon  
+ gratis rit op de paardenmolen voor ieder  
kind..  
18.00u. Hespen aan 't spit in Gasthof 't  
Rozenhof. Iedereen welkom, reservatie niet  
noodzakelijk.  
Vrijdag 9 juni  
18.00u. 7e Avondrit (mototreffen). Inschrijving  
18.30u. tot 19.30u. in café De Bascule : 5 €  
p.p. (1 worst en 2 consumpties inbegrepen).  
Ca. 80 km. met halte halverwege. Aankomst  
om ca. 22.00 uur in café De Bascule.Inr. en  
inlichtingen Eddy Cayzeele (057/30.10.04 of  
0477/55.08.17). Zie afz. affiche.  
Zondag 11 juni  
6.00u.-18.00u. : Rommelmarkt in centrum  
Proven. Max. 300 standen, deelname gratis  
zonder inschrijving.  
Inlichtingen: 057/30.18.34 of 0497/53.77.66.  
Dinsdag 13 juni  
14.00u. Kermiskoffietafel met spreekbeurt,  
ontspanning en tombola voor gepensioneerden  
in zaal St.-Elooi. Inr. KBG Proven.  
19.00u. Kermiskaarting in café De Bascule.  
 
BEBLOEMINGSWEDSTRIJD 
De inschrijvingen voor de  
bebloemingswedstrijd komen vlot binnen.  
Vrijdag 2 juni worden de dozen in de diverse  
handelszaken opgehaald. Meer nieuws rond de  
wedstrijd en de te winnen prijzen volgen in  
één van de volgende edities.  
 
KAMPIOEN KAARTING DE BASCULE 
1. Gino Dequidt 19 partijen 2572 punten  
2. Alfons Boury 17 partijen 2466 punten  
3. Roger Denys 16 partijen 2417 punten 
→ Bij de vrouwen  
1. Gabriël Albrecht 16 partijen 2330 punten 
2. Simonne Rommens 15 partijen 2365 punten  
3. Anneke Derkinderen 15 partijen 2339  
Vrijdagavond 2 juni is er omstreeks 19.00u  
een maaltijd als afsluit van ons kaartersjaar.  
Wij hopen allen terug te zien op vrijdag 29  
september voor 'een nieuw seizoen.  
 
DE VOLKSVREUGD TROMMELKORPS 
Volgende zaterdagrepetities worden nog 
gehouden vóór het verlof, 10 en 24 juni, en 8 
juli. Allen welkom ! 
  
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
Uitslag van 28 mei, vierde rit Gewest-
kampioenschap : 58 vogels. 
Persoone Willy met Jorge : 721 
Deroo Raphaël met Frank : 585 
Union Paul met Matti* : 569 
Carlé Caroline met Sergio:510 
Lemahieu Sofie met Bert* :508 
* = eigen kweek 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten kwijt wil in het volgend 
Provenaertje op 15 juni, bezorgt ze aan de 
redactie voor zondag 11 juni 12.00u. 
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HERDENKINGSMIS 
Halewijn Cambron  24.02.83 -15.06.2003 
Er vindt een herdenkingsmis plaats op 
zondag 18 juni om 10.30u. in de 
St.Victorskerk te Proven. 
 
HUWELIJK 
Proficiat aan Laheye Orlando en Denys 
Ellen 
 
WINNENDE LOTEN SOLIDARITEITS-
ACTIE ZIEKENZORG CM 
Het omslaglot eindigend op: 62 
Het gewone lot nr. K187270 wint een 
aankoopcheque Supreme Award van 50,00 
EURO 
Het gewone lot nr. K187054 wint een 
aankoopcheque Supreme Award van 25,00 
EURO 

Omslagloten dienen te worden afgehaald vóór 
30 juni 2006 in Ieper in het CM-kantoor op het 
Vandenpeereboomplein. 
De gewone loten dienen te worden ingevuld en 
vóór 30 juni te worden opgestuurd naar: 
Ziekenzorg CM-tombola, Haachtsesteenweg 
579, Postbus 40, 1031 Brussel onder gesloten 
omslag met naam en adres erop vermeld. 
 
BALLONWEDSTRIJD 
Volgende prijzen moeten nog afgehaald worden 
in St. Elooi: 
Lahoutte Goran 
Dever Emma 
Scherpereel Naomi 
 
KVLV 
Dit jaar organiseert KVLV West-Vlaanderen 
“Kunst op het hof” in het hinterland van 
Middelkerke. 
Dit is een kunst-en plattelandsroute in een weids 
polderland. Eeuwen geleden hebben Tempeliers 
en andere geestelijke orden en abdijen het 
heroverd op de zee. 
Imposante abdijhoeven houden die 
herinneringen levend. Die typische hoeves 
liggen op de route van “Kunst op het hof”.De 
route vertrekt in Slijpe en loopt langs Schore en 
Mannekensvere. 
De route is ideaal voor fietsers maar ook met de 
wagen. Dit jaar volgen we het spoor van het 
water. Dat water vertaalt zich in beelden, 
schilderijen, grafiek, foto’s, textiel, installaties, 
bloemsierkunst, poëzie, objecten in natuurlijk 
materiaal. 
Her en der verlevendigen demonstraties de route. 
Verschillende bekende en minder bekende 
kunstenaars werken mee. 
Wie zin heeft om deze kunstroute te gaan 
bekijken kan dit met het gezin of samen met 
vrienden, familie,… 
Dit gaat door op 8,9,10 en 11 juli 2006 van 
10.00u tot 18.00u. 
Kaarten moet je vooraf bestellen : 
Voorverkoop KVLV leden, LG, KBC-personeel, 
Davidsfonds € 6,00. Niet leden € 8,00. 
Dit alles en hoe je de kaarten kan bestellen vind 
je terug in het KVLV maandboekje van mei op 
pagina 65 of juni pagina 12.  
 
SPECIAL OLYMPICS 
Christophe Rubben en zijn familie willen 
iedereen danken voor de attenties, met in het 
bijzonder de Koninklijke Harmonie de 
Volksvreugd die een deuntje speelden voor zijn 
deur. Christophe  behaalde een zilveren medaille 
tijdens de badminton wedstrijden    
 
HUIZE PROVENTIER 
Zaterdag 24 juni en zondag 25 juni is er tussen 
14.00u en 18.00u opendeur in Huize Proventier. 
Wil je weten waar en hoe onze provenaars nu 

gehuisvest zijn? Dit is het moment om eens 
binnen te springen. Een bezoekje op andere 
momenten zal hen ook deugd doen. 
 
EEKHOUTE 25 JAAR JONG 
Zaterdag 1 en zondag 2 juli Eekhoutefeesten. 
25 jaar wordt meestal geassocieerd met een 
jubileum.  De eerste bewoners van Eekhoute 
verhuisden in december 1980 en januari 1981. 
Ondertussen is de wijk volledig bebouwd en 
werd er aan een jubileum gedacht. Vanaf de 
begin jaren werd een bestuur opgericht om in 
eerste instantie de bewoners te helpen bij  
klachten in verband met de woningen en de 
straat. De straat was een jaarlang een 
modderpoel… Geleidelijk aan groeide dit tot 
het inrichten van allerhande festiviteiten, zoals 
St Maarten, paashaas en ….de 
Eekhoutefeesten. Deze laatste zijn de laatste 
jaren gegroeid tot een waar volksgebeuren in 
Proven. Dit jaar probeerden de 
Eekhoutvrienden opnieuw een programma 
samen te stellen waar iedereen iets aan heeft 
en een jubileum waardig is. 
→ Een heuse kindernamiddag start op 
zaterdag 1 juli gevolgd met de viering van de 
jongste en de oudste bewoner.  De Koninklijke 
Harmonie De Volksvreugd luisteren dit op met 
een optreden op hun kiosk. Nadien volgt de 
gewone kip aan ’t spit, met zoals het bij een 
jubileum past, een gratis drankje en een gratis 
deelnemen  aan de ballonwedstrijd op zondag. 
Nieuw is het optreden van de “Nobody Line 
Dancers” gevolgd door een fuif met dj M Pire. 
→ Zondagmorgen 2 juli mogen alle 
wijkbewoners gratis aanschuiven aan ons 
gesponsord ontbijt. Stad Poperinge en vele 
zelfstandigen steunden ons om dit mogelijk te 
maken, waarvoor onze oprechte dank. 
Het aperitiefconcert brengt de mensen in de 
sfeer om in de namiddag het volleybaltoernooi 
opnieuw tot een succes te leiden. ’s Middags 
zijn er pistolets met een barbecueworst 
voorzien. De kinderen kunnen voor het eerst 
kennismaken met gekke kapsels terwijl de 
gewone ingrediënten zoals schminken en de 
ballonwedstrijd terug van de partij zijn. 
De avond kan niet stuk: Hot Stufff, een cover 
groep, die muziek brengt van Eddy Wally tot 
AC/DC, is van plan om de tent in lichter laaie 
te zetten in voorbereiding van studio Dream 
die dan de sfeer op een hoogte punt zal 
brengen. 
 
DE WARE VINKENIERS PROVEN 
Zitting Pinkstermaandag 5 juni 64 vogels 
1.Logie Wim 730; 2.Persoone Willy 714  
3.Deraeve Rafaël 660; 4.Deroo Rafaël 547 
5.Carron Jeroen 536. Koning Gewest Proven: 
Persoone Willy met Jorge 
Koningin van de Maatschappij: Dieusaert 
Jenny 



BRANDWEERRONDRIT 
De bewoners van de Lovie mochten weer 
eens een rondrit maken met de 
brandweerwagens van Proven, Poperinge, 
Watou en Roesbrugge. Het klinkt misschien 
ongelofelijk maar na al de jaren genieten zij 
nog steeds meer en meer van dit gebeuren. 
De brandweerwagens, de bluswerken en het 
drankje met de chips konden de avond niet 
meer stuk maken.  
 
KBG 
→ Petanque: donderdag 15 juni en 
donderdag 6 juli om 13.45u. 
→ Kaarting en scrabble: donderdag 22 juni 
en donderdag 13 juli om 14.00u. 
→ Hobby: dinsdag 27 juni om14.00u. 
 
WIELRENNEN 
Op woensdag 31 mei kreeg Bart krampen in 
Ruien-Kluisbergen en werd zo tot opgave 
gedwongen. Zaterdag 3 juni vlotte het iets 
beter en eindigde Bart als 46ste op 88 
deelnemers in Zwevezele. Tenslotte 
behaalde Bart nog een 22ste plaats op 34 
deelnemers in Beselare op maandag 5 juni. 
Volgende wedstrijden: zaterdag 17 juni in 
Moorslede en zaterdag 24 juni in Elverdinge. 
 
MINIVOETBALTOERNOOI 
Jacobins - TSC        0-2 
Reserven TSC - Obterrestraat    2-4 
Tramstatie - M-Team    0-9 
KLJ - Petraver    O-3 
TSC - Total Sport    3-0 
Jacobins - Obterrestraat    3-3 (0-2) 
Petraver - Reserven TSC    3-2 
Total Sport - Tramstatie    4-0 
KLJ - M-Team    0-3 
plaats 7 en 8 : Reserven TSC - KLJ    0-0  
(4-5) 
plaats 5 en 6 : Jacobins - Total Sport    3-0 
plaats 3 en 4 : Obterrestraat - Petraver    1-2 
plaats 1 en 2 : TSC - M-Team    1-5 
 
O.K.R.A. - Proven 
Petanque – 01.06.2006 – Aantal spelers: 17 
Niemand won 3 partijen. 
Voorlopig klassement: 
1. Hilda Depeser 23/378  
2. André Soenen 22/383   
3. Eugène Demuynck 22/363  
4. Norbert Debeer 21/336  
5. Willy Butaye 19/375 
 
FOTOZOEKTOCHT: UITSLAG 
1. Lena Swynghedauw 
2. Yannick Neyrinck 
 
‘K WIST ET WEL KWIS: UITSLAG 
1. De Leenpikkers 
2. Puta Madre’s 
 
ZOMERFEESTEN DE LOVIE IN EEN 
NIEUW KLEEDJE 
ZONDAG 25 JUNI 
WANDELEN A LA CARTE 
Prachtig uitgestippelde themawandelingen 
tussen natuur en cultuur in en rond het 
kasteeldomein De Lovie. 
→ Op stap in het kasteeldomein: 5 km. 
Langs verharde wegen (rolwagen-
toegankelijk) ontdek je de typische 
kenmerken van het kasteelpark in Engelse 
landschapsstijl. Maak kennis met de 

vroegere en huidige functies van het 
kasteeldomein en laat je verrassen door haar 
schoonheid en veelzijdigheid. 
→ Boskanterstocht: 13 km. Boskanters leefden 
niet alleen aan de rand van het bos maar ook aan 
de rand van de maatschappij. Wandel dwars 
door het bosrijke gebied rond De Lovie en het 
typische weidelandschap van de Westhoek. Her 
en der zul je kleine boerderijen ontdekken die 
getuigen van het harde leven van de ‘menschen 
van te lande’ tijdens de 19e eeuw. 
→ Van kasteelheer tot molenaar: 22 km 
Deze tocht brengt je van het kasteeldomein naar 
de uitlopers van de IJzervallei tussen Krombeke 
en Vleteren. Ga op zoek naar de molens en 
beleef de avonturen van Don Quichote. Speciaal 
voor de deelnemers aan de wandeltocht is de 
molen in Oostvleteren gratis te bezoeken tussen 
10.00u en 14.00u ! 
→ Broekenwandeling: 28 km. Hier kom je 
volledig in de laaggelegen gebieden van de Ijzer 
en de Vleterbeek terecht. Het natuurgebied “De 
Puydebroeken” vormt bij hevige regenval of 
plotse dooi het natuurlijke winterbed van de 
IJzer. Dit laaggelegen gebied is ontstaan door 
turfontginning rond 1500. Tot in de 18de eeuw 
werd het gewonnen turf door de omwonenden 
als brandstof gebruikt. Terug op het 
kasteeldomein kun je nog de Drogenbroodberg 
beklimmen en het pas gerestaureerd prieel 
bewonderen. Van daaruit heb je ook een prachtig 
zicht op het kasteelpark. start tussen 8.00u en 
15.00u. Inschrijving feestzaal De Lovie ten 
laatste aankomst om 18.00u. 
 
TERUG NAAR 25 JUNI 1866 OP HET 
KASTEEL 
Met toneel op het kasteel keren we terug in de 
tijd naar 25 juni 1866. Kasteelheer Jules van 
Merris geeft die avond een diner en groot 
volksfeest. Het hele kasteel wordt koortsachtig 
in gereedheid gebracht om de eerste gasten te 
ontvangen. De moeder van Jules van Merris 
heeft duidelijk de touwtjes in handen, de butler 
en het keukenmeisje werken zich uit de naad om 
alles op tijd klaar te hebben en de muzikanten 
laten veel te lang op zich wachten,… 
GRATIS KINDERPARK | PONY’S EN 
PEDALO’S 
Voor de allerkleinsten is er het gratis kinderpark, 
uitgewerkt in het thema piraten. Naast het gratis 
kinderpark zijn er ook opnieuw ponyritten en 
kun je pedalo varen op de vijver (1 euro per 
persoon). 
OPEN DEUREN 
In de Open Deuren kom je meer te weten over 
de werking van De Lovie. Dit jaar verwelkomen 
we je graag in de medische dienst, de 
mediatheek en de leefgroepen Zonhove en 
Waterkant. 
HOEZO? HANDGEMAAKT! 
In Hoezo? handgemaakt! vind je de lekkerste 
confituren en mooiste ambachtelijke 
decoratieartikelen: kaarsen, zomerse 
natuurdecoraties, keramiek, kaartjes en foto-
albums in handgeschept papier,… Laat je 
verleiden door deze huisgemaakte 
geschenkideeën of gun jezelf een kadootje! 
DORST OF HONGER? 
Volg de weg naar het smulplein! Maak je keuze 
uit het groot aanbod snacks uit het vuistje : 
frietjes (met brochette of frikandel), 
barbecueworst, verse belegde broodjes, croques 
monsieurs, Biki-burgers, … of eet je liever pita ? 
 

LIVE-MUZIEK IN HET PARK 
Om 11.30u is er een openlucht aperitiefconcert 
van de The New York streetparadeband en 
vanaf 15.00u kun je achtereenvolgens genieten 
van Alfabet Quartet (stijl Norah Jones), Rude 
Roots (blues) en covergroep The Art Factory. 
Frisse verschijning Barbara Dex zorgt om 19u 
voor een spetterend rock-country optreden. 
Naast deze optredens op het groot podium 
zorgen Rik Rabaey and Friends voor de 
muziek op Het Terras aan de Waterkant. 
 
ZON BRENGEN in uw eigen omgeving: het 
kan ! 
U kan concreet heel wat doen voor mensen die 
thuis verzorgd worden: zorgende aandacht en 
gezelschap bieden, kleine zorgtaken als hulp 
bij het eten, bij in en uit bed of zetel, 
toiletbegeleiding, begeleid wandelen, … 
nachthulp indien u dit zelf verlangt. 
Door uw solidaire inzet kan de zieke, bejaarde 
of persoon met een handicap comfortabel thuis 
blijven en de familie even op adem komen ter 
aflossing in de soms zware zorg.  
Een soepel engagement op uw maat! U bepaalt 
zelf wanneer, hoeveel en waar u zich wilt 
inzetten. Als vrijwilliger bent u verzekerd en 
ontvangt u voor elke oppasbeurt een passende 
kostenvergoeding (fiscaal vrijgesteld tot 
1116,71 eur/jaar). U kunt altijd terecht bij uw 
verantwoordelijke en u krijgt de kans om 
vorming te volgen. U geregeld eens extra 
verwennen of verrassen doen we graag ! 
Aanvullende Thuiszorg van Familiezorg W.Vl. 
is een door de Vlaamse Gemeenschap en het 
Provinciebestuur erkende dienst voor 
oppashulp. 
Hebt u interesse? Neem contact op met het 
regiohuis  057/20.12.14 – Ieper, Deken 
Debrouwerstraat 4 - Bernadette Demeyere – 
www.familiezorg 
OEF.  
Zegt het u iets… in uw eigen omgeving 
thuisoppas en assistentie te bieden bij een 
thuisverblijvend zorgbehoevend kind of 
volwassene met een handicap ?  
Werk mee met OEF!, vernieuwend 
zorginitiatief in de regio. Vrijwilligers bieden 
thuisassistentie aan zorgbehoevende kinderen 
en volwassenen met een beperking 
We zoeken vrijwilligers die even de taak van 
de ouders of centrale verzorger kunnen 
overnemen of ondersteunen door het instaan 
voor thuiswacht of het helpen in de zorg, het 
samen spelen of bezig zijn. 
Een boeiende opdracht en engagement om 
ouders of centrale verzorger op een dergelijke 
wijze bij te staan ! Als vrijwilliger kunt u 
rekenen op een gepaste introductie, 
ondersteuning en vorming. U ontvangt een 
fiscaal vrijgestelde kostenvergoeding en 
verzekering. 
Spreekt u dit aan, wenst u mee te werken aan 
OEF !? Misschien neemt u reeds in eigen kring 
een dergelijk engagement op ?   
Neem gerust met ons contact op:  
057/20.12.14 – Ieper, Deken Debrouwerstraat 
4 - Bernadette Demeyere – www.familiezorg-
wvl.be. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten kwijt wil in het volgend 
Provenaertje op 29 juni, bezorgt ze aan de 
redactie voor zondag  25 juni 12.00u. 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
02/07 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
09/07 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63   
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 7: vrijdagavond 30 juni tot 
vrijdagavond 14 juli : Adjt Lemahieu 
Marnix, Sgt Lelieur Bart, Kpl Vandromme 
Marnix, Brw  Ryckeboer Eduard, Regheere 
Geert, Desmyter Wout, Leeuwerck Yves, 
Vanbecelaere Kris en Pannekoecke Luc 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
OVERLEDEN 
Robertus Verhulle, echtgenoot van Elisabeth 
Delboo, gestorven te Poperinge op 17 juni in 
de leeftijd van 93 jaar. 
 
KALENDER 
1 en 2 juli : eekhoutefeesten 
4 juli : voordracht ziekenzorg 
6 juli : petanque OKRA 
12 juli : halve daguitstap ziekenzorg 
13 juli : kaarting en scrabbel OKRA 
11, 12, 13 augustus : TSC Feesten 
 
VAKANTIE 
Radio en TV Zaak Raf Lamaire-Baes is in 
vakantie van 21 juli tot en met 7 augustus. 
De Sako bij Nadine Verdonck is enkel in de 
voormiddag van 6.30u tot 12u open en dit  
van 16 juli tot en met 16 augustus. 
 

JUBILEUMFEESTEN EEKHOUTE 
Zaterdag 1 juli   
14.30u : kindernamiddag: “bodyfit dansers” en 
les, huifkartocht, brandweeranimatie 
17u : huldiging jongste en oudste bewoner. De 
Koninklijke Harmonie  de Volksvreugd geeft 
een optreden op hun kiosk. 
19u : kip aan ’t spit met frites en groenten. Alle 
eters doen gratis mee aan de ballonwedstrijd op 
zondag 2 juli. 
21.30u : optreden “Nobody Line Dancers”. 
22u :  disco M pire. 
Zondag 2 juli  
8.30u : gesponsord ontbijt voor de 
wijkbewoners.  
11u : aperitief concert met ‘Pass par tout’. 
12u : barbecue: pistolet en worst. 
13.30u : volleybaltoernooi met veertien ploegen 
in samenwerking met Bloso. 
14.30u : ballonwedstrijd, schminken en gekke 
kapsels. 
16.30u : ballonnen oplaten. 
20.30u : live optreden groep “Hot Stufff”. 
23u : ambiance met studio ‘Dream’. 
 
VOLKSVREUGD OP EEKHOUTE 
Op zaterdag 1 juli starten de jubileumfeesten op 
de wijk Eekhoute te Proven. Dit jaar is het 25 
jaar geleden dat de eerste bewoners hun huis 
betrokken op de wijk. Om dit zilveren jubileum 
extra in de verf te zetten werd de Koninklijke 
Harmonie ‘De Volksvreugd’ Proven gevraagd 
voor een bijzonder optreden. Voor de huldiging 
van de oudste, de jongste en elke inwoner van 
Eekhoute haalt het bestuur de tachtigjarige kiosk 
van stal. De kiosk werd indertijd vervaardigd 
door plaatselijke ambachtslieden en jaarlijks 
opgeslagen ter gelegenheid van de kermis. 
Omdat het een intensieve bezigheid is om de 
kiosk volgens de regels van de kunst op te slaan 
en ook wegens tijds- en plaatsgebrek bleef ze 
gedurende jaren opgeborgen. In 1996 werd de 
overdekte podiumruimte volledig gerestaureerd 
en in ere hersteld naar aanleiding van het 75-
jarig bestaan van de harmonie. Tijdens de 
feestelijkheden voor 25 jaar Eekhoute zal de 
kiosk in midden van de wijk prijken. Op 
zaterdag 1 juli om 17u. wordt er gemusiceerd 
door de muzikanten van ‘De Volksvreugd’, 
waarvan er trouwens een aantal 
Eekhoutebewoners zijn, op en rond de kiosk. De 
Volksvreugders brengen er een selectie uit hun 
rijk repertorium en zorgen met feestelijke 
klanken voor een gezellige sfeer. 
 
TSC NIEUWS 
Bekerwedstrijden:  zon 30/07 : TSC - Dadizele 

zon 06/08 : Rekkem - TSC 
zon 13/08 : TSC - Menen 
zon 20/08 : Keiem - TSC 

De competitie 2006-2007 start op zaterdag 2 en 
zondag 3 september. 

VAKANTIEOPVANG DE LOVIE 
Ben je 16 jaar of ouder? 
Ga je graag om met kinderen? 
Ben je nog op zoek naar een toffe 
vakantieactiviteit? 
De Lovie zoekt nog enkele vrijwilligers (tegen 
vergoeding) voor de vakantieopvang voor 
kinderen van haar personeel tijdens de 
vakantiemaanden juli en augustus. 
De opvang gebeurt op het domein van de 
Lovie.  
Kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen er elke 
dag terecht tijdens de diensturen van hun 
ouders (7u – 20u).  
Als begeleider kan je samen met de kinderen 
spelen op het volledige domein, gebruik 
maken van de sportruimten, de mediatheek, 
knutsel- en spelmateriaal, gocarts, pedalo, …   
Kortom alle ingrediënten voor een boeiende 
vakantie zijn aanwezig.  
Wil jij meewerken aan een onvergetelijke 
vakantie voor de kinderen.  Neem dan contact 
op met Johan Nuytten, personeelschef, 
057/33.49.65. 
 
MUZIEKSCHOOL VANAF SEPTEMBER 
De Stedelijke Academie  voor Muziek en 
Woord organiseert vanaf september een eerste 
jaar met Algemene Muzikale Vorming en 
Samenzang te Proven op maandag van 16.15u. 
tot 17.45u. en op donderdag van 16.15u. tot 
17.15u. Inschrijven kan nog in de 
Duinkerkestraat 22 te Poperinge, 
tel. 057/33.39.51. 
De leerlingen van het derde jaar worden in de 
les verwacht op maandag van 17.15u. tot 
18.45u. en op donderdag van 17.15u. tot 
18.15u. 
 
DE VERKEERSBRIGADIERS 
De grote vakantie gaat weldra van start! De 
schoolgaande kinderen kunnen dan genieten 
van een welverdiende rust. Met hen 
verdwijnen ook twee maanden lang de mensen 
die het voorbije schooljaar een vertrouwd 
beeld waren aan het zebrapad van de drukke 
Obterrestraat en aan het hoekje van de 
Delhaize : de verkeersbrigadiers. 
Langs deze weg wil de ouderraad “De 
Kastanje” dan ook de volgende mensen van 
harte bedanken voor hun vrijwillige inzet : 
Katrien Bertin, Anja Cools en Peter Coene, 
Agnes Deblonde, Marc Delee, Anja Goethals 
en Mario Therssen, Vera Maes, Albert Saint-
machin, Dorette Scharre, Sabine Spenninck en 
Eddy Buseyne, Katrien Tack, Mia Veniere en 
Geert Vandaele. Vanaf volgend schooljaar 
vervolledigen volgende vrijwilligers ons 
brigadiersteam : Linda Devroedt en Danny 
Scharre, Johan Malbrancke, Bernadette 
Vandenbroucke, Mia Vandewalle. 
Van harte welkom en tot in september. 



O.K.R.A. PROVEN PETANQUE 
Wonnen elk 3 spelletjes op 15 juni :  
Willy Butaye, Paul Coene en André Soenen. 
Voorlopig klassement: 

1. André Soenen 25/423 
2.Eugène Demuynck 24/401 
3.Hilda Depeser 23/397 
4.Willy Butaye 22/414  
5.Norbert Debeer 22/357 

Volgende speeldag: 6 juli. 
 
ZIEKENZORG 
Voordracht 
Op dinsdag 4 juli om 14u, komt dhr. Kurt 
Kindt ons een heel interessante voordracht 
geven over : “RUGKLACHTEN, WAT 
DOE IK ER ZELF AAN?” 
Dit gaat door in de St. Jozefszaal, 
Alexisplein 15. 
In de pauze wordt er gezorgd voor een 
smakelijke koffietafel. 
We bieden U dit interessante programma aan 
voor € 2,00. 
Inschrijven en betalen aan het bestuurslid, 
dat bij U langskomt. 
Uitstap 
Op woensdag 12 juli maken we een halve 
daguitstap naar Maldegem - Adegem. 
We vertrekken om 12.30u aan de enige 
opstapplaats op de markt te Proven (voor de 
Delhaize). 
Onze eerste halte is het Bedevaartkerkje 
Kleit bij Maldegem. 
Om 14.45u worden we verwacht in “Zaal De 
Canadees” voor koffie met gebak. 
Hierna bezoeken we om 15.30u de Tuinen 
van Adegem : Gilbert van Landschoot of 
zijn dochter, leidt ons rond in een 
romantische Franse tuin met duizenden 
rozen, een Engelse landschapstuin met 
vijvers en watervallen, een Japanse tuin met 
een pracht aan rotsblokken. 
Rond 16.45u beginnen we aan een rondrit in 
de streek van Maldegem. 
De avondstop (belegde boterham, DRANK 
NIET INBEGREPEN) is voorzien om 19u. 
in “Potje Paté” in Alveringem. 
Dit alles bieden wij aan voor € 29,00. 
U kunt inschrijven, mits betaling, bij Rogette 
Devos, uiterlijk tegen 7 juli, of aan het 
bestuurslid dat bij U langskomt. 
 
PARKCONCERTEN OP 4 EN 10 JULI 
Na de geslaagde experimenten tijdens de 
voorbije edities van de Dag van het Park, 
pakt de stad Poperinge (dienst cultuur) deze 
zomer voor het eerst uit met heuse 
parkconcerten in het eigen Burggraaf 
Frimoutpark. 
De twee concertavonden kaderen in de 
kermisweek en in de elfdaagse Vlaanderen 
Feest! (n.a.v. de 11 juli-viering).  
Op dinsdag 4 juli treden twee coverbands 
op: lokaal talent uit Stavele met Crystal 
Moon (vanaf 19.30u.) en Oost-Vlaamse pop 
en rock met The Vicious (21u tot 23u.). 
Een kleine week later, op maandag 10 juli 
vanaf 20u., de vooravond van de Vlaamse 
feestdag, is Vos & Wezel aan de beurt met 
Nederlandstalige liedjes en cabaret. 
Alle optredens zijn gratis en Scouting 
Poperinge baat de bar (met terras) uit. 
 
 

EET- EN SFEERCAFÉ NOBODY 
Op 1 juli vanaf 19u. heropent Petra het eet- en 
sfeercafé Nobody, Provenplein 54. 
Iedereen is er dan welkom voor een gratis hapje 
en drankje! 
Openingsuren : 
Maandag vanaf 14u (met maandagspintje!) 
Dinsdag rustdag. 
Woensdag en donderdag vanaf 14u. 
Vrijdag vanaf 16u. 
Zaterdag en zondag vanaf 10u. 
Om het weekend gezellig af te sluiten zijn er op 
zondagavond gratis hapjes. 
Vanaf vrijdag 7 juli kun je bij Petra ook terecht 
voor een verzorgde snack of een hapje. 
Jong en oud : iedereen WELKOM! 
 
DE WARE VINKENIERS 
Uitslag van de zetting van 25 juni in lokaal St-
Elooi : 42 vogels. 
1. Persoone Willy met Jorge : 693 
2. Indevuyst Gilbert met Niki : 628 
3. Vandenberghe Danny met Turbo : 562 
4. Wyckaert Robert met Kurt : 561 
5. Jacques Raphael met Tornado : 502 
 
VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 
Van 10 juli tot 24 augustus, elke weekdag van 
13.30u tot 17u, kunnen kinderen van 3 tot en 
met 14 jaar (vanaf 15 jaar mogelijkheid tot 
moni) weer terecht bij vakantiespeelplein De 
Pleute, Provenplein 29A. 
Het speelplein, eigendom van Stad Poperinge, 
omvat een grote zandbak, glijbaan, speelhuisje, 
wippen, veerbijen, ploeterbad, heuvel met 
tunnel, palendorp, basketbalnet, graspleintje met 
doelen, klimpiramide en tuinhuis. Bij regenweer 
wordt gespeeld in de grote zaal OC De Croone, 
vlakbij het speelplein.  De kinderen kunnen er 
vrij spelen en hebben de keuze uit een 
gevarieerd aanbod van activiteiten, verschillend 
van dag tot dag en aangepast aan de leeftijd. 
Enkele voorbeelden: knutselen, fantasiespelen, 
sport en spel, muzikale activiteiten, 
verkleedpartijen, ‘ravot’-spelen,… kortom voor 
elk wat wils. 
Prijs: € 1,00 per namiddag (inschrijving per dag 
tot 14.00) (vrijblijvend drankje: chocomelk, 
fruitsap, cola of fanta aan € 0,50 en/of wafel aan 
€ 0,20 - wie dit wenst kan ook zelf een vieruurtje 
meenemen) 
Bij het begin van de werking worden de ouders 
gevraagd een individuele medische fiche over 
hun kind ingevuld terug te geven. Zo zijn 
eventuele problemen gekend bij de 
speelbegeleiders en kan hiermee rekening 
gehouden worden. Bij ongeval passen de daartoe 
bevoegde personen eerste hulp toe. Bij twijfel 
wordt steeds gespecialiseerde hulp geroepen. 
Contactpersonen: 
 Sophie Peperstraete 
 Deken de Bolaan 15, 8970 Poperinge 
 Tel.: 0496/60.34.83 

e-mail: sophie_pep@hotmail.com 
Lobke Desomer 
Eekhoute 6, 8972 Proven 
Tel.: 057/30.01.35 
e-mail: lobke_desomer@hotmail.com 

Webstek : http://groups.msn.com/depleute 
 
GEVONDEN 
Twee sleutels: Börkey 251 en KIS. Terug te 
bekomen, Eekhoute 9. 
 
 

APOTHEEK REGHEERE 
- Jaarlijks verlof van 21 juli t.e.m. 30 juli 
2006. Gedurende deze periode is de apotheek 
in Roesbrugge wel open. 
- In juli en augustus zijn wij de 
zaterdagnamiddag gesloten. 
 
WEGAFSLUITING 
Vanaf donderdag 29 juni tot en met dinsdag 4 
juli zal de doorgangsweg tussen de 
Blekerijweg en de Blokweg voor het 
doorgaand verkeer afgesloten worden. De 
muziekmaatschappij plaatst er hun kiosk 
waarop ze zaterdag 1 juli een concert geven ter 
gelegenheid van de Eekhoutefeesten. 
 
WIELRENNEN 
Zaterdag 17 juni reed Bart in Bertem een 
interclubkampioenschap. Ondanks krampen en 
een heel zwaar parkoer finishte Bart als 29ste 
op 170 deelnemers. In Elverdinge werd er 
ondanks de hitte heel duchtig doorgekoerst 
met een gemiddelde van 45 km/uur. Hier 
eindigde hij 38ste op 72 deelnemers. 
De volgende twee weken zal Bart bij trainen in 
Frankrijk. 
  
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in het volgend 
Provenaertje op 13 juli, bezorgt ze aan de 
redactie ten laatste op zondag 9 juli om 12u. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
16/07 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
21/07 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
23/07 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 8: vrijdagavond 14 juli tot vrijdag 
28 juli : Adjt Top Wim, 1Sgt Vanbeveren 
Bart, Kpl Devooght Martine, Brw Sticker 
Rik, Devos Rik, Demeester Adinda, 
Roelstraete Dina 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
KALENDER 
13 juli : kaarting en scrabble OKRA 
20 juli : petanque OKRA 
25 juli : hobby OKRA 
27 juli : kaarting en scrabble OKRA 
30 JULI : BARBECUE FEESTCOMITÉ 
3 augustus : halvedaguitstap OKRA 
11, 12, 13 augustus : TSC feesten 
 
GEBOORTES 
-Charlize Vansevenant, dochter van Frederic 
en Sabrina Pecqueux, geboren op 3 juli. 
-Jolien Adriaens, dochter van Jos en Silvie 
Coene, geboren op 6 juli. 
 
DONDERDAG 21 JULI : FEESTDAG 
Delhaize : open van 8u tot 12u. 
Sako : open van 7u tot 12u. 
Beenhouwerij Bart en Ann : gewoon open. 
Au Petit Jardin : gewoon open. 

VAKANTIE 
Radio en TV Zaak Raf Lamaire-Baes is in 
vakantie van 21 juli tem 7 augustus. 
De Sako bij Nadine Verdonck is enkel in de 
voormiddag van 6.30u tot 12u open en dit  van 
16 juli tem 16 augustus. Breng op tijd je 
Lottospel binnen. 
Apotheek Regheere in vakantie van 21 juli tem 
30 juli en tot eind augustus de zaterdagnamiddag 
gesloten. 
Hair Desigh Ronny Vandromme in vakantie van 
25 juli tem 8 augustus. Enkel open op zaterdag 
29 juli en 5 augustus na afspraak! 
Bakker Stefaan in vakantie van 13 juli tem 
2 augustus. 
 
WERKEN DOORTOCHT BEGIN 2007? 
De bevoegde provinciale dienst heeft het 
voorstel van nieuwe wegenis in het kader van de 
geplande renovatie van de doortocht Proven 
goedgekeurd. 
Nu dient ook nog een ambtelijke commissie van 
het Vlaamse Gewest, de bouwheer van deze 
omvangrijke dorpskernvernieuwing, haar fiat te 
geven. Nadien wordt de aanbesteding gehouden. 
Eenmaal de aannemer bekend, komt een 
infovergadering voor het ruime publiek. Daar 
worden de precieze werken, hun timing/fasering 
en de daarmee gepaard gaande wegomleggingen 
duidelijk gemaakt. 
Volgens voorzichtige prognoses starten de 
werken aan de doortocht in het voorjaar (maart-
april) 2007. 
 
VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 
Tot 24 augustus, elke weekdag van 13.30u tot 
17u, kunnen kinderen van 3 tot en met 14 jaar 
terecht bij vakantiespeelplein De Pleute, 
Provenplein 29A. Er is echter geen werking op 
21 juli en 15 augustus. 
Prijs: € 1,00 per namiddag (inschrijving per dag 
tot 14.00) 
(vrijblijvend drankje: chocomelk, fruitsap, cola 
of fanta aan € 0,50 en/of wafel aan € 0,20 - wie 
dit wenst kan ook zelf een vieruurtje 
meenemen). 
Als iemand nog dekens of lakens teveel heeft, 
kan hij die steeds bij ons kwijt. 
Contactpersonen: 
Sophie Peperstraete (Tel.: 0496/60.34.83) en 
Lobke Desomer (Tel.: 057/30.01.35). 
 
LANDELIJKE GILDE 
Dit jaar gaat de fietshapping ’t Vijfde Wiel van 
de Landelijke Gilde door in onze eigen streek 
Poperinge – Watou - Reningelst op dinsdag 
15 augustus. 
We voorzien om vanuit Proven in groep te 
vertrekken naar de startplaats in Poperinge. 
Inschrijvingen kunnen doorgegeven worden via 
het bestuur of in het KBC-bankkantoor. 
 

LET OP VOOR OVERSTEKEND WILD 
Deze en volgende maand zijn de bokken of 
mannelijke reeën ook in de bossen rond 
Proven weer bijzonder actief. 
Voor dit groot wild is het immers bronstijd. 
Hierdoor kunnen de bokken een reëel gevaar 
vormen bij het onverwacht oversteken van de 
rijweg. 
Sinds het begin van het jaar werden reeds acht 
aanrijdingen met reewild bij de 
Wildbeheerseenheid Hoppeland vzw gemeld. 
Vaak gaat het om ongevallen met heel  zware 
stoffelijke schade als gevolg voor de 
voertuigen, zoals enkele weken geleden bij het 
bos nabij café Jagershof in Krombeke. 
De reeën komen in eerste instantie voor in en 
rond enerzijds het Helleketelbos en anderzijds 
de Sixtusbossen, dit is de verzamelnaam van 
de bossen nabij ’t Couthof,  Theet,  
Bardelenbos, de Canada, Dozinghem en de 
abdij St.-Sixtus in Westvleteren. 
Maar ook in de velden met hoge 
landbouwvruchten, waar ze dekking, voedsel, 
rust en veiligheid vinden, vertoeven reeën 
graag en geregeld.  
De kans tot aanrijdingen vergroot enerzijds in 
de lente omdat tussen de bokken dan de 
territoriumgevechten plaatsvinden. Het 
vluchtende dier trekt dan soms ijlings weg, 
achternagezeten door de winnaar, en betekent 
zo een gevaar  voor het verkeer. 
Anderzijds hebben de bokken in de 
zomermaanden een tweede activiteitsperiode 
wegens de bronstijd. 
Vooral bij zwoel en onweerachtig weer neemt 
de agressiviteit van de bokken, die op zoek 
zijn naar een gezellin, toe. Vinden ze die, dan 
draven en galopperen ze kriskras doorheen hun 
territorium waarbij ze soms onbesuisd de 
rijweg oversteken… 
Om dergelijke bruuske oversteken te 
vermijden, namen de Wildbeheerseenheid 
Hoppeland, het Regionaal Landschap 
West-Vlaamse Heuvels en de Provincie 
West-Vlaanderen een tweetal jaar geleden het 
initiatief om reewildreflectoren te plaatsen. Dit 
zijn houten paaltjes met roodwitte spiegeltjes 
die ’s avonds in het licht van gemotoriseerde 
weggebruikers oplichten. Dit licht reflecteert 
richting bos en zo worden reeën in de 
onmiddellijke omgeving afgeschrikt om over 
te steken.  Deze reflectoren werden geplaatst 
bij de bossen van De Lovie, ‘t Jagershof en 
’t Couthof, met een daling van het aantal 
ongevallen tot gevolg. 
Er kwamen ook verkeersborden om de 
weggebruikers attent te maken op de 
aanwezigheid van reewild. Hierdoor kunnen 
bestuurders alert gemaakt worden en hun 
snelheid  aanpassen om zo mogelijke zware 
aanrijdingen te voorkomen. 
 



NIEUWE WAPENWET 
De nieuwe wapenwet werd laatst van kracht 
op 9 juni. De wet geeft eigenaars van 
wapens zes maanden tijd om zich in regel te 
stellen. Maar wat moet je doen voor 
9 december? 
-Als je een jachtwapen bezit, moet je je 
opnieuw aanmelden voor een nieuwe 
registratie en aanvraag voor een vergunning 
voor dit wapen. 
-Als je een niet geregistreerd vuurwapen 
bezit, moet je je aanmelden bij de 
politiezone arro Ieper voor registratie. Die 
registratie staat gelijk met een aanvraag voor 
vergunning. Omdat dit een 
amnestiemaatregel is, gebeurt dit zonder 
strafvervolging. 
-Als je houder bent van een 
wapenvergunning (model 4 of 
immatriculatieattest) ouder dan vijf jaar, 
moet je je aanmelden bij de politiezone arro 
Ieper voor de hernieuwing van deze 
vergunning. 
-Als je houder bent van een 
wapenvergunning (model 4) jonger dan vijf 
jaar, moet je op eigen initiatief een 
hernieuwing van deze vergunning aanvragen 
bij de gouverneur van West-Vlaanderen en 
dit vóór de vervaldatum van vijf jaar. 
-Als je een vuurwapen of een verboden 
wapen bezit, kan je hiervan gratis en 
anoniem afstand doen bij de politiezone arro 
Ieper. Ook dit is een amnestiemaatregel 
zonder strafvervolging. 
-Als je munitie bezit zonder hiervoor een 
wettige reden te hebben, moet je munitie 
vrijwillig afstaan aan de politiezone arro 
Ieper. 
Voor meer info, afstand en regularisatie van 
vuurwapens kan je terecht bij de dienst 
wapens van de politiezone arro Ieper, 
Rijselstraat 133 te Ieper (Hoofdinspecteur 
Marc Seys). Vanaf juli 2006, enkel op 
afspraak, iedere maandag tussen 8u en 19u, 
iedere derde zaterdag van de maand tussen 
8u en 16u. 
Voor meer info kan je ook terecht bij de 
diensten van de gouverneur: federale dienst 
politionele veiligheid, dienst wapens, 
Riddersstraat 13, 8000 Brugge, tel. 
050/44.06.30, fax 050/44.06.34. 
E-mail: wapens@west-vlaanderen.be 
website: www.west-vlaanderen.be/federaal 
 
DE WARE VINKENIERS 
Uitslag van de zetting van 1 juli in lokaal 
St-Elooi : 39 vogels. 
1. Bustraen Berna met Snoepie : 773 
2. Dieusaert Jenny met Jojo : 508 
3. Wyckaert Robert met Kurt : 475 
4. Wybo Jean-Pierre met Pitoetje : 472 
5. Verbeke Gilbert met Kastaar : 470 
Uitslag van de zetting van 9 juli in lokaal 
St-Elooi : 53 vogels. 
1. Persoone Willy met Jorge : 717 
2. Logie Wim met Orkaan : 624 
3. Inion Paul met Mally : 597 
4. Lemahieu Sofie met Bert : 581 
5. Deraeve Rafaël met Nikki : 531 
 
WIELRENNEN 
Bart reed “La Marmotte” in Frankrijk uit. Er 
waren 4 zware cols waaronder le Calibier. 
Volgende wedstrijden dinsdag 18 juli 
Westkapelle en zondag 23 juli Boezinge. 

“BARBECUE” FEESTCOMITE 
Op zondag 30 juli vanaf 12.30u kun je terug 
smullen van de barbecue van het feestcomité. 
Het festijn gaat door op de koer voor 'De 
Croone', en voor €12 (€7,5 voor -12 jaar) kun je 
er genieten van 3 soorten vlees! Afhalen is 
eveneens mogelijk. Kaarten bij de leden van het 
feestcomité, St-Elooi, en Petraver. 
 
OMHALING KVG 
De omhaling aan de kerkdeur in het weekend 
van 11 juni bracht een mooie som op van 
€ 183,81 voor de Katholieke Vereniging voor 
Gehandicapten, waarvoor dank. 
 
PROVEN IN DE NEVELEN DER TIJDEN 
Het is eindelijk zover. De redactie van het boek 
“Proven in de nevelen der tijden” krijgt de 
eindfase in zicht. 
Het boek zal ongeveer 304 bladzijden tellen, 
volledig in 4 kleuren gedrukt, gebonden in 
linnenband met stofwissel, kortom een luxueuze 
uitgave met een paar honderd kleuren en zwart-
wit-illustraties. 
De voorinschrijving loopt tot uiterlijk 20 oktober 
bij Ivan Top, Obterrestraat 67, tel. 
0477/33.32.74 (ivan.top@archito.be) en door 
storting op rekening ING n° 385-0057432-71 
van het bedrag van € 50,00.   Nadien kost het 
boek € 60,00. Er worden nog promotiefolders 
verdeeld. 
Voorintekenaars zijn bovendien uitgenodigd op 
de officiële voorstelling van het boek op vrijdag 
27 oktober om 19.00u. in CC de Croone. 
Prof. Dr. Paul Trio (K.U. Leuven) zal het boek 
voorstellen. Aansluitend wordt een drink 
aangeboden. 
Omwille van het formaat (24 x 34cm) en het 
gewicht (± 1 kg) zullen géén boeken verstuurd 
worden. Nadien kan afgehaald worden na 
afspraak met Ivan Top. 
 
25 JAAR EEKHOUTE 
De weergoden waren ons in het weekend van 
1 en 2 juli gunstig gezind. Een stralende zon 
zorgde ervoor dat het jubileum van de wijk 
Eekhoute een geslaagd evenement werd. Niet 
alleen de zon straalde maar ook de vele 
bezoekers toverden hun mooiste glimlach boven 
tijdens de twee daagse.  
Hierbij willen de Eekhoutvrienden iedereen 
bedanken die meehielpen tot het welslagen van 
de feesten. De helpers, de bezoekers en in het 
bijzonder de vele sponsors die ervoor zorgden 
dat de bewoners een onvolprezen ontbijt 
voorgeschoteld kregen op zondagmorgen. 
 
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG 
De gemeenteraad gaf onlangs zijn goedkeuring 
om vanaf het komende schooljaar buitenschoolse 
kinderopvang in Proven te organiseren. Dit 
gebeurt in de vroegere klusklas (kleuterhuisje), 
gelegen schuin tegenover de schoolgebouwen, 
naast de fietsstalling. 
Dit gebouwtje van de klusklas wordt aangepast 
aan de voorschriften en normen van Kind & 
Gezin en de brandweer om er buitenschoolse 
kinderopvang in te kunnen organiseren.  De 
aanpassingen gebeuren door de technische dienst 
van Poperinge. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten kwijt wil in het volgend 
Provenaertje op 27 juli, bezorgt ze aan de 
redactie voor zondag  23 juli 12u. 

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Jerome Doise was eerst getrouwd geweest met 
Marie Vermeersch en woonde in het laatste 
huis van de dorpskom in de richting van 
Poperinge waar Willy Vandromme nu woont. 
Dit huis werd door Jerome herbouwd na de 
oorlog omdat zijn oorspronkelijke woning 
gebombardeerd werd in de meidagen van 
1940. 
Het is in dat bombardement dat Cyriel 
Derycke en Henri Debeer de dood vonden in 
de kelder van het huis ernevens. Moeder 
Camerlynck en twee van haar kinderen, aan 
het werk op het veld daar dichtbij, werden er 
ook het slachtoffer van. 
Jerome en Marie kwamen als bij wonder gered 
uit dit voorval. 
Marie stierf in de loop van 1946. Ze was de 
zuster van Lucie Vermeersch “ sietje” in de 
volksmond, die een winkel had in het centrum 
van het dorp waar later Maurice Dewickere en 
Rogette Devos hun zaak hebben gehad. 
Martha zou naar verluid de herberg “’t 
Molentje” hebben uitgebaat in Langemark 
waar Jerome haar vond en naar Proven bracht. 
Uit beide huwelijken werden geen kinderen 
geboren. 

 

 
 

Het huis van Jerome Doise in 1936 
Bij de misdienaars draagt Camiel Camerlynck 
het kruis op enkele stappen van de plaats waar 
hij de dood zou vinden in mei 1940. 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
30/07 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
06/08 Goethals (Proven) 057/30.02.67  
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 7: vrijdagavond 28 juli tot 
vrijdagavond 11 augustus : Adjt Lemahieu 
Marnix, Sgt Lelieur Bart, Kpl Vandromme 
Marnix, Brw  Ryckeboer Eduard, Regheere 
Geert, Desmyter Wout, Leeuwerck Yves, 
Vanbecelaere Kris en Pannekoecke Luc 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
 
KALENDER 
27 juli : kaarting en scrabble OKRA 
30 juli : barbecue feestcomité 
30 juli : bekerwedstrijd TSC-Dadizele 
3 augustus : halvedaguitstap OKRA 
5 augustus : wandeling KVLV 
6 augustus : bekerwedstrijd Rekkem -TSC 
10 augustus : kaarting en scrabble OKRA 
12, 13 augustus : voetbalfeesten 
15 augustus : Landelijke Gilde 5deWiel 
17 augustus : petanque OKRA 
19 augustus : Beach Party KLJ 
 
VERLOREN GELOPEN 
Een bruin dwergkonijntje is ontsnapt uit zijn 
hokje. Indien men het ergens zou opmerken, 
gelieve contact op te nemen met Miguel 
Deleu, Eekhoute 15. 
 

VAKANTIE 
Radio en TV Zaak Raf Lamaire-Baes is in 
vakantie tem 7 augustus. 
De Sako bij Nadine Verdonck is enkel in de 
voormiddag van 6.30u tot 12u open en dit tem 
16 augustus. Breng op tijd je Lottospel binnen. 
Apotheek Regheere in vakantie tem 30 juli en tot 
eind augustus de zaterdagnamiddag gesloten. 
Hair Desigh Ronny Vandromme in vakantie tem 
8 augustus. Enkel open op zaterdag 29 juli en 5 
augustus na afspraak! 
Bakker Stefaan in vakantie tem 2 augustus. 
Bankkantoor Argenta is gesloten op woensdag 
tot eind augustus. 
 
BARBECUE FEESTCOMITÉ 
Zondag 30 juli vanaf 12.30u kan er weer 
gesmuld worden van de barbecuekunsten van het 
feestcomité. Voor €12,00 krijg je drie 
vleessoorten of voor €7,50 (voor de kinderen) 
twee. Dit aangevuld met verse groentjes en 
aardappelen in de pel. Afhalen is eveneens 
mogelijk. Dit evenement gaat door op de koer 
voor  OC De Croone waar uiteraard schaduw 
wordt voorzien! Gelieve wel vooraf te 
reserveren, kaarten zijn te verkrijgen bij de leden 
van het feestcomité, St-Elooi, en bij Petraver. 
Reserveren kan tot en met vrijdagavond 28 juli. 
 
BEBLOEMINGSAKTIE 
De mensen die zich hebben ingeschreven voor 
de bebloemingsaktie van het feestcomité zullen 
in de maand augustus geëvalueerd worden. Dan 
wordt door 2 'kenners' punten toegekend die dan 
zullen leiden naar een klassement per categorie. 
De winnaars worden in de loop van de maand 
september via dit krantje bekend gemaakt. 
Uiteraard zijn talrijke prijzen voorzien. De 
uitreikingsdatum wordt ook in die editie 
meegegeven. Onze dank alvast aan de talrijke 
gezinnen die zich hebben ingeschreven voor 
deze aktie. 
 
TWEEDAAGSE VOETBALFEESTEN 
TSC Proven nodigt iedereen uit op de 
Tweedaagse Voetbalfeesten : 
Vrijdag 11 augustus  
19u: TSC Scholieren – KSK Vlamertinge 
Zaterdag 12 augustus 
09.15u: duiveltjesvoormiddag met deelname van 
8 ploegen. 
Van 12.45u tot 18u : 17e Jeugdtornooi voor 
preminiemen, miniemen en knapen 
21u: Bonanza fuif in de feesttent. 
Zondag 13 augustus 
11u : opening aperitiefbar op de tonen van 
DJ M-Pire 
12.30u : grandioze barbecue, kaarten in 
voorverkoop bij spelers en bestuur 
17u: Bekerwedstrijd seniores 
19u: grandioze barbecue met afsluitbal met DJ 
M-Pire 

DE WARE VINKENIERS 
Uitslag van de zetting van 21 juli in lokaal 
St-Elooi : 40 vogels, wegens de warmte slechts 
een half uur gezet. 
1. Logie Wim met Juniora : 410 
2. Indevuyst G. met Kurt : 317 
3. Logie Wim met Orkaan : 294 
4. Keygnaert Mia met Keppe : 285 
5. Jacques Rafaël met Renato : 253 
 
OKRA PETANQUE 
Wonnen elk 3 spelletjes op 6 juli : Norbert 
Debeer, Denise Vandenbussche, Joël 
Monkerhey en Agnes Devos. 
Op 20 juli wonnen Roger Demuys, Eugène 
Demuynck en Joël Monkerhey 3 spelletjes. 
Voorlopig klassement: 

1. André Soenen 28/482 
2. Eugène Demuynck 28/473 
3. Hilda Depeser 27/467 
4. Joël Monkerhey 26/489 
5. Willy Butaye 25/485 

Volgende speeldag: 17 augustus. 
 
OKRA 
→ De dansnamiddag (Canada) op vrijdag 25 
augustus gaat niet door! 
→ Voor de muziekuitstap op dinsdag 17 
oktober zijn nog slechts 3 kaarten beschikbaar. 
Dringend inschrijven!  (€ 32.00) 
 
KVLV 
Op zaterdagavond 5 augustus gaan we op stap. 
Met de mooie avondzon trekken we naar De 
Panne en maken we daar een 
gezinsstrandwandeling. Om 22.30u is er daar 
vuurwerk te zien. We verzamelen om 20u bij 
OC De Croone en vertrekken er dan 
gezamenlijk met de auto’s richting De Panne. 
We kijken alvast uit naar jullie opkomst van 
groot en klein. 
 
KAJAKKEN OP DE IJZER 
Op 31 juli gaat café De Bascule kajakken op 
de IJzer. Vertrek om 10u en terug rond 15u. 
Picknick en drank zijn inbegrepen.  
 
WIELRENNEN 
Bart reed enkel zaterdag 22 juli in Geluveld. 
Tijdens  een deugddoende vakantie werd er 
wat minder getraind. Het was heel warm en 
Bart haalde het wedstrijdeinde niet. Volgende 
wedstrijden: donderdag 27 juli internatie in 
Reningelst, woensdag 2 augusutus Zillebeke-
Westouter-Zillebeke en dinsdagdag 8 augustus 
Dadizele. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in het volgend 
Provenaertje van 10 augustus, bezorgt ze aan 
de redactie ten laatste op zondag 6 augustus 
om 12u. 



MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Om uitleg te weten te komen over “metje 
Julia” trokken we naar Simonne Deprey. 
Simonne woont nu in de boerderij waar 
grootvader Camiel Deprey geboren werd, 
langs de Couthoflaan op de ouderlijke hoeve 
van haar man Frans Ganne. Dat lijkt op het 
eerste zicht een heel complexe zaak te zijn 
omdat het precies allemaal door elkaar loopt. 
Daarom eerst het verhaal van de Adam’s. 
Julia werd geboren in Winnezeele alsmede 
haar moeder Marie Leonie Bauden terwijl 
haar vader Carel Louis Adam van Herzeele 
afkomstig was. Er sproten drie kinderen uit 
dit huwelijk: Henri die naar Westvleteren 
trok, Lucie Julie waarover we het hier 
hebben en Marie Louise (gekend als Louise 
Adam’s) die later trouwde met Alfons Van 
Doolaeghe en waarvan we de zoon Albert 
gekend hebben. 
Moeder Marie Bauden stierf en vader 
hertrouwde met Ida Missie (afkomstig van 
Stavele) maar die intussen reeds in Proven 
verbleef. Ze hebben gewoond in de 
Poperinghestraat N°80 ( nu Couthoflaan 
“zonneark”). 
Uit dit huwelijk werd nog een dochter 
geboren, Marcellina die later in de 
Watoustraat (nu Blekerijweg) woonde. 
 
Later bleef Marie Adam (een natuurlijke 
dochter van Louise) op de hoeve, die daarna 
trouwde met Floris Sergie (de ouders van 
Jozef Sergie). 
Niet zover daar vandaan woonde Camiel 
Deprey, op de eerste hoeve links voorbij de 
bocht bij de Naaldooghe, als men naar het 
Couthof toe rijdt. Deze hoeve, eigendom van 
het kasteel (zoals men hier zegt als men 
bedoelt eigendom van baron Mazeman of nu 
d’Udekem) werd herbouwd in 1883, het jaar 
dat Camiel geboren werd. Vader Petrus kon 
aldus de nieuwe woning betrekken die veel 
dichter bij de grote weg gelegen was dan de 
vroegere nederzetting, die dieper achteruit en 
meer naar het bos toe. 

Julia en Camiel waren aldus “dichte buren” en 
trouwden op 2 december 1911. 
In 1920 wanneer Camiel reeds de boerderij had 
overgenomen, moesten ze daar echter 
vertrekken, door een beslissing van het kasteel. 
Ze gingen wonen in de Klyttestraat ( nu 
Canadaweg) waar Wilfried Deprey nu nog 
woont. 
Ze kregen drie kinderen: Gerard die naar West-
vleteren trok, André die op de hoeve bleef (vader 
van Wilfried) en Maurice die introuwde bij 
Pacco’s in de Reningestraat. 
We hebben Maurice gekend als boer die ook 
dagelijks zijn melkronde deed in Proven met zijn 
hondenkar. 
 
Wanneer de Deprey’s vertrokken waren van de 
hoeve werd de plaats ingenomen door Emeri 
Ganne afkomstig van Krombeke. Hij kreeg drie 
zonen: Marcel, Sylvere en Frans. 
Sylvere trok naar Wervik. Marcel bleef jong en 
woont nu nog bij zijn jongste broer Frans op de 
ouderlijke hoeve. We kenden hem zolang als 
secretaris van het O.C.M.W. en “schrijver” van 
Mr. Henri op het kasteel. Wanneer Frans 
trouwde met Simonne Deprey, de oudste dochter 
van Maurice, was het toertje rond en waren de 
Deprey’s uiteindelijk weer op dezelfde hoeve 
beland. 
 

 
 
Julia samen met Maria Pacco de vrouw van 
Maurice Deprey 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie : Marc Debergh, Wim Devooght,  
Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
e-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst geneesheren 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
13/08 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
15/08 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
20/08 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 8: vrijdagavond 11 augustus tot 
vrijdag 25 augustus : Adjt Top Wim, 
1Sgt Vanbeveren Bart, Kpl Devooght 
Martine, Brw Sticker Rik, Devos Rik, 
Demeester Adinda, Roelstraete Dina 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
 
KALENDER 
10 augustus: kaarting en scrabble OKRA 
11, 12, 13 augustus: voetbalfeesten 
15 augustus: 5deWiel Landelijke Gilde 
17 augustus: petanque OKRA 
19 augustus: Beach Party KLJ 
20 augustus: bekerwedstrijd Keiem – TSC 
24 augustus: kaarting en scrabble OKRA 
27 augustus: fietstocht gezinsbond 
24, 25 en 26 november: sfeerbeurs 
 
DINSDAG 15 AUGUSTUS : FEESTDAG 
Delhaize: open van 8u tot 12u. 
Sako: open van 7u tot 12u. 
Bakker Stefaan: gewoon open 
Doe-het-zelf Devos: gesloten 
Bokado: gewoon open 
Beenhouwerij Bart en Ann: vakantie 
 

VAKANTIE 
De Sako bij Nadine Verdonck is enkel in de 
voormiddag van 6.30u tot 12u open tem 
16 augustus. Breng op tijd je Lottospel binnen. 
Apotheek Regheere is tot eind augustus op 
zaterdag enkel in de voormiddag open. 
Bankkantoor Argenta is gesloten op woensdag 
en dit tot eind augustus. 
Beenhouwerij Bart en Ann is op zondag 
13 augustus  en maandag 14 augustus enkel in 
de voormiddag open en van dan af gesloten tem 
vrijdag 25 augustus. 
 
LANDELIJKE GILDE : ’T VIJFDE WIEL 
‘t 5de Wiel is een fietshappening voor alle West-
Vlaamse leden van de Landelijke Gilden, maar 
beoogt ook de sportverenigingen en individuele 
fietsrecreanten uit de regio. 
Dit jaar heeft de fietshappening voor de 14de 
keer plaats, ditmaal in onze eigen streek 
Poperinge, Watou en Reningelst op dinsdag 
15 augustus. 
Er is keuze tussen 3 tochten. Een tocht van 29 
km voor jonge gezinnen met kleinere kinderen 
of voor zij die liever een klein eind fietsen en 
daarna nog wat nagenieten. De route van 45 km, 
speciaal voor de echte liefhebbers van een dagje 
ontspannend fietsen in een prachtig decor. En 
tenslotte de rit van 65 km: voor de geoefende 
amateur of voor zij die hun conditie grondig 
willen testen. 
De 3 tochten zijn volledig bewegwijzerd en 
worden allemaal 2 keer onderbroken. Je kan er 
dan wat uitrusten en genieten van een drankje, 
een lekkere braadworst, belegd broodje, ijsje, 
gebak, een stuk fruit of zelfs een sint-
bernardstripel, rechtstreeks uit de brouwerij van 
Watou. 
In Watou houden we een eerste keer halt op het 
akkerbouw- en varkensbedrijf van de familie 
Igodt in de Groene Dreef. De tweede stop is 
voorzien in Reningelst. De familie Roose uit de 
Kriekstraat verwelkomt ons daar. In het 
dagelijkse leven worden op dit tuinbouwbedrijf 
heel wat soorten groenten voor de verse markt 
geproduceerd. Rony en Marleen verkopen hun 
groenten ook rechtstreeks op de hoeve.  
De tochten eindigen tenslotte allemaal aan hun 
startpunt, nl. Afcowest in Poperinge. Hier kan je 
vanaf 16.30u aansluiten voor de afsluitende 
barbecue mits inschrijving door overschrijving 
op het rekeningnummer 738-3190001-81. 
Vermeld duidelijk uw naam + het aantal kaarten 
voor volwassenen (€11,00) en/of kinderen (tot 
12 jaar : €6.00). Graag storten vóór 13 augustus. 
We voorzien om vanuit Proven (verzamelplaats 
aan de oude pastorie op het Alexisplein om 10u) 
in groep per fiets te vertrekken naar de 
startplaats in Poperinge. Inschrijven en/of 
informatie inwinnen kan bij het bestuur van de 
Landelijke Gilde/KVLV of in het KBC-
bankkantoor. 

 
DE WARE VINKENIERS 
Uitslag van de laatste zetting van het seizoen 
op 6 augustus in lokaal St-Elooi. 
1. Vannieuwekerke Eddy met Piewie : 543 
2. Carlé Caroline met Segis : 530 
3. Ginon Paul met Pico : 513 
4. Durant Jean-Pierre met Jefje : 478 
5. Maes Filip met Pascal : 469 
 
PROVEN IN DE NEVELEN DER TIJDEN 
De voorinschrijving voor het boek over de 
geschiedenis van Proven loopt tot uiterlijk 
20 oktober bij Ivan Top, Obterrestraat 67, tel. 
0477/33.32.74 (ivan.top@archito.be) en door 
storting op rekeningnummer 385-0057432-71 
van € 50,00. 
Nadien kost het boek € 60,00. 
 
TWEEDAAGSE VOETBALFEESTEN 
TSC Proven nodigt iedereen uit op de 
Tweedaagse Voetbalfeesten : 
Vrijdag 11 augustus  
19u: TSC Scholieren – KSK Vlamertinge 
Zaterdag 12 augustus 
09.15u: duiveltjesvoormiddag met deelname 
van 8 ploegen. 
Van 12.45u tot 18u: 17de Jeugdtornooi voor 
preminiemen, miniemen en knapen 
21u: Bonanza fuif in de feesttent. 
Zondag 13 augustus 
11u: opening aperitiefbar op de tonen van 
DJ M-Pire 
12.30u: grandioze barbecue, kaarten in 
voorverkoop bij spelers en bestuur 
17u: Bekerwedstrijd seniores 
19u: grandioze barbecue met afsluitbal met DJ 
M-Pire 
 
BEACH PARTY 
KLJ Proven presenteert hun 17de Beach Party 
op zaterdag 19 augustus op het voetbalterrein 
met : 
*reuzentent met 40 ton zand. 
*500 gratis Hawaislingers en gezellig 
buitenpleintje met palmbomen! Binnen- én 
buitenbar! 
*jouw foto op Partyghost.be! 
*The Vedett Bros en B&B! 
*spetterende klank en lichtshow door Stage 
System! 
*cocktail, breezer en smirnoffbar! Nieuw: 
beachcocktail! 
*vvk: € 4,00 add: € 6,00 
*vvkpunten: leden KLJ Proven / den Tram 
(Proven) / Muziekshop Delbaere (Poperinge) / 
San Diego (Poperinge) 
 
GOUDEN HUWELIJK 
Op 11 augustus vieren Robert Devos en Leona 
Borteel hun gouden huwelijksjubileum. 
Proficiat! 



 
NIEUWE DIRIGENT 
Frank Markey nam onlangs ontslag als 
dirigent van de Volksvreugd. 
We vermelden hier dat "het Provens muziek" 
een plaatsvervanger gevonden heeft. De 
nieuwe "chef van het muziek" is Pieter 
Meersseman. 
Pieter wordt op 2 september 26 jaar en 
woont in Wijtschate. Hij is gespecialiseerd 
in slagwerk en bastrombone en studeerde 
aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium 
te Antwerpen. Momenteel studeert hij nog 
directie harmonie en fanfare te Tilburg. 
Maar hij volgde eerder al twee jaar 
dirigentencursus bij Vlamo. 
Hij is lid van het Golden Symphonic 
Orchestra (vast begeleidingsorkest van 
Helmut Lotti) en is trommelinstructeur te 
Dikkebus. Daarnaast heeft hij al wat 
ervaring in harmonies en als freelance 
muzikant (The Watermelon Dixie Band, 
Meningate Brass Ensemble). Hij bewerkt 
graag muziekstukken en schreef al heel wat 
arrangementen. 
De Koninklijke Harmonie De Volksvreugd 
heet hem van harte welkom en vertrouwen 
op een aangename en deugddoende 
samenwerking. 
 
FIETSTOCHT GEZINSBOND 
Op zondag 27 augustus gaat de Gezinsbond 
opnieuw de sportieve toer op. Haal dus de 
fietsen van het hele gezin van stal en trap 
met ons mee. Afspraak is om 14.15u aan het 
OC De Croone waar de start wordt gegeven 
om 14.30u. 
Onderweg is een halte voorzien waar alle 
leden van een gratis drankje kunnen 
genieten. Omstreeks 17.00u komen we aan 
op de hoeve van Marc Vulsteke. Een 
drankje (€1,00) en een broodje met 
worst (€2,00) zullen er ongetwijfeld lekker 
smaken. 
Deze fietstocht is geschikt voor het hele 
gezin. 
Inschrijven kan tot ten laatste 22 augustus bij 
Rita Maes, Eekhoute 8 of Angie Verbrigghe, 
Alexisplein 18. Er hoeft niet vooraf betaald 
te worden. 
P.S. Voor alle info over onze 
kinderoppasdienst kan men steeds terecht bij 
Katrien Bertin, tel. 057/30.19.25 
 
WIELRENNEN 
Bart deed mee in de pelotonspurt voor de 
19de plaats tijdens de internatie te Reningelst. 
Hij eindigde er 57ste op 132 deelnemers. In 
Zillebeke-Westouter-Zillebeke wilden de 
benen niet mee. Bij de tweede doortocht in 
Zillebeke stapte hij dan ook van de fiets. 
Zondag laatst waren er dan 41 renners in 
Oostnieuwkerke en Bart eindigde er 21ste. 
Volgende wedstrijden: Zaterdag 12 augustus 
in Luse, Dinsdag 15 augustus in Veurne of 
Beselare, zondag 20 augustus Langemark-
Madonna of BK Charleroi en dinsdag 22 
augustus tenslotte in Wervik (omloop van de 
grensstreek. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Het volgend ’t Provenaertje verschijnt op 
donderdag 24 augustus. Mededelingen 
dienen de redactie te bereiken vóór  
zondagmiddag 20 augustus. 

 
MENSEN VAN BIJ ONS 

VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
De familie Soenen is in Proven aangekomen in 
november 1894. 
Charles Soenen kwam met M. Th. Lievens en 
hun kinderen van Staden. Constant was de 
oudste en enige zoon uit een vorig huwelijk met 
Pelagie Decorte terwijl Floribert de oudste 
halfbroer was van Constant. 
Ze vestigden zich op een hoeve in de Blokstraat 
N° 19 waar de Soenen ‘s tot op heden nog 
verblijven. 
Deze hoeve werd vóór hun aankomst uitgebaat 
door Carel Vulsteke die dan naar het dorp trok 
om te rentenieren (waar Denise Decrock nu 
woont in de Obterrestraat N° 20). Hij was 
afkomstig van Langemark en vermoedelijk de 
broer van Petrus Vulsteke, de stamvader van de 
Vulsteke’s, op de hoeve bij “t Ramtje” op de 
weg naar Roesbrugge. 
Vader Soenen stierf op 9 september 1895 en 
moeder moest de boerderij verder runnen met 8 
kinderen. 
In 1896 werd een nieuwe schuur gebouwd en er 
werd hard gewerkt waarbij de Soenen’s zich in 
de opeenvolgende generaties een reputatie van 
flinke boeren wisten op te bouwen. De jongste 
zoon van Charles, Emiel, bleef op deze hoeve. 
De kleinzoon van Emiel, Paul zet het bedrijf na 
zijn vader André nu verder. 
Floribert ging wonen en werken in de 
Reningestraat waar hij de hoeve uitbaatte die 
later door Gouwy’s werd gebruikt. 
Maria Soenen (de dochter van Cyriel Soenen 
weduwe van André Desmyttere) weet nog heel 
goed te vertellen dat nonkel Floribert een huis 
bouwde langs de Couthoflaan in “de jaren 20”. 
Dit huis is gelegen rechtover de hoeve van 
Eduard Ryckeboer  tussen de op-en afritten van 
het bedrijf van Eddy Devos. 
Het is daar dat de meeste oude Provenaars zich 
“Flori Soenen” zich nog zullen herinneren. 
 

Floribert is tweemaal getrouwd geweest maar 
stierf kinderloos. 
Naar verluidt zou hij absoluut niet ongevoelig 
geweest zijn voor vrouwelijk schoon. 
Op oudere leeftijd vond hij zelf  met zijn “ 
cane-stok” een afdoend instrument om deze 
natuurlijke aanleg kracht bij te zetten... 
Hij kwam “in de wet” bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 1926 waar hij, 
genoteerd als rentenier, verkozen werd met 
137 naamstemmen na Valère Lefebvre die er 
142 behaalde op lijst N°1. Dit was echter toch 
minder dan de 151 stemmen die Julien 
Bustraen kon vergaren op de eenmanslijst N°3 
(deze stemming werd later wel bestempeld als 
een pintestemming). 
Na de schorsing van burgemeester d’Udekem 
in maart 1945 werd Floribert dd. burgemeester 
van Proven. 
Als Emiel Lermytte daarna dd. burgemeester 
werd in maart 1946 werd hij schepen waarmee 
zijn politieke carrière afgesloten werd op het 
einde van dat jaar. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Flori Soenen vooraan links met zijn “ klakke” 
op een foto genomen ter gelegenheid van de 
inhuldiging van pastoor Comeyne in 1926 
 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
27/08 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
03/09 Busschaert(Westouter)  057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 7: wachtdienst van vrijdagavond 25 
augustus tot vrijdag 8 september: Adjt 
Lemahieu Marnix, Sgt Lelieur Bart, Kpl 
Vandromme Marnix, Brw Ryckeboer 
Eduard, Regheere Geert, Desmyter Wout, 
Leeuwerck Yves, Vanbecelaere Kris en 
Pannekoecke Luc 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
KALENDER 
24 augustus: kaarting en scrabble OKRA 
24 augustus: Jonkershove – TSC (19.30u) 
26 augustus: Westouter – TSC (17.00u) 
27 augustus: fietstocht gezinsbond 
31 augustus: petanque OKRA 
2 september: start kaartersclub St-Elooi 
3 september: SK Reningelst – TSC 
10 september: TSC - KFC Woesten 
14 september: kaarting en scrabble OKRA 
17 september: gezinsdag gezinsbond 
24 september: schoolfeest De Kastanje 
25 september: bloedgeven 
24, 25 en 26 november: sfeerbeurs 
 
GEBOREN 
Sieta Worm, dochter van Kristof en Dorien 
Lannoo, geboren op 7 augustus. 

OVERLEDEN 
René Jacques, echtgenoot van Agnes 
Vermeersch, geboren te Poperinge op 28 
september 1926 en er gestorven op 12 augustus. 
René werd te Proven begraven zaterdag 
laatstleden. 
 
HUWELIJK 
Op vrijdag 25 augustus om 10.30u in de Sint-
Viktorkerk stappen Tine Top en Dieter 
Vanderhaeghe in het huwelijksbootje. 
 
VAKANTIE 
Apotheek Regheere is zaterdagnamiddag 26 
augustus gesloten. 
Bankkantoor Argenta is gesloten op woensdag 
30 augustus. 
Beenhouwerij Bart en Ann is gesloten t.e.m. 
vrijdag 25 augustus. 
 
GEVONDEN 
In het grasperkje vóór het rusthuis op het 
Provenplein werd een deursleutel nr. 8 met 
metalen sleutelhanger gevonden. Af te halen in 
Provenplein 26. 
 
HET NIEUWE SCHOOLJAAR 
De Kastanje maakt zich op voor de start van het 
nieuwe schooljaar. Op vrijdagmorgen 
1 september verwelkomt het team alle 
schoolkinderen. De lagere klassen starten 
’s morgens al met zwemles! 
Voor de nieuwe leerlingen, kleuters en peuters 
zal het even wennen zijn, maar de 
schoolgenootjes zullen hen graag wegwijs 
maken in onze school. In het team wordt meester 
Frederik Mahieu vervangen door Ellen Grilliet, 
leerkracht lichamelijke opvoeding. Samen met 
Linda Dezitter neemt ze de vrijdagse 
zwemlessen voor haar rekening. 
In de vakantie werden er verbeteringswerken aan 
het Provens schoolgebouw uitgevoerd. In de 
klassen van het tweede en vijfde leerjaar werden 
er nieuwe ramen geplaatst met superisolerend 
glas. Over de hele school werden nieuwe 
dakgoten gehangen. Dit project werd deels door 
Agion gesubsidieerd.  
In Krombeke werd in samenwerking met het 
team, de ouderraad en met steun van de Cera-
foundation de refter uitgebreid en verfraaid. 
Zoals in een vorig ‘t Provenaertje aangekondigd, 
start het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) 
onder leiding van Katrien Boucneau op vrijdag 
1  september in de vroegere Klusklas. Vanaf 
7.00u ’s morgens kan men er terecht. De 
naschoolse opvang is voorzien tot 19.00u. Voor 
inlichtingen en inschrijvingen neemt u best 
contact op met Sarah Vandenberghe, coördinator 
van het IBO, tel.057/30.08.68. 
Naast het IBO organiseert ook de school zelf 
opvang voor de kinderen die slechts vanaf 7.45u 
moeten opgevangen worden. Deze heeft plaats 

door in de Sint-Jozefszaal onder leiding van 
Rita Maes. 
Voor Krombeke blijft de opvang lopen zoals 
vorig jaar. 
Het komende schooljaar werken we het MOS-
project (Milieuzorg Op School) uit met de 
bedoeling een eerste logo binnen te halen. 
Het leerplan muzische opvoeding wordt 
gerealiseerd tijdens de schoolfeesten en tijdens 
het zesjaarlijks spektakel in Proven. De 
schooltijd wordt over alle andere leerplannen 
evenwichtig verdeeld, zodat de 
totaalontwikkeling van onze leerlingen 
gegarandeerd is. 
Graag nog even het schoolteam voorstellen: 
 
LAGERE KLASSEN  

 PROVEN KROMBEKE 
6de Stef Denecker en 

Lien Dewilde Geert Dequeker 
en 
Lien Dewilde 5de Piet Lesage en 

Lien Dewilde 
4de Katrien Herpelinck Rita Flamand 3de Saskia Dewulf 
2de Sibylle Berquin Krista Goussey 1ste Marleen Baes 
Lichamelijke Opvoeding: 
Zwemmen: Linda Dezitter en Ellen Grilliet 
(vrijdagvoormiddag). 
Turnen: Linda Dezitter (maandag en dinsdag). 
KLEUTERKLASSEN 

 PROVEN KROMBEKE 
3de Marleen Dehaene  Marijke 

Deweerdt 2de Brigitte Vermeulen 
Marijke Boucneau 

1ste Liliane Malfait Ingrid Desaever 
BELEID 
GOK-leerkracht: Lien Dewilde voor beide 
vestigingen. 
Beleidsondersteuning: Stef Denecker voor 
Proven en Geert Dequeker voor Krombeke. 
Directie en zorg: Marleen Recour. 
 
FEEST  
Door verscheidene onvoorziene 
omstandigheden vinden er geen Canadafeesten 
plaats tijdens het laatste weekend van 
augustus. 
Volgend jaar echter worden deze feesten met 
vol enthousiasme opnieuw ingericht. Noteer 
alvast het laatste weekend van augustus 2007 
in uw agenda. 
 
WIELRENNEN 
In Luse behaalde Bart een 22ste plaats op 84 
deelnemers. In Beselare was er pech met de 
fiets maar de dag nadien werd Bart 17de op 83 
renners in Grimbergen. In Langemark waren 
er 31 renners en Bart was er 14de. Volgende 
wedstrijden zijn op zondag 27 augustus in 
Hoves, vrijdag 1 september in Kemmel en 
zaterdag 9 september in Moerbeke. 



JEUGDTOERNOOI TOMBOLA 
Volgende prijzen van de tombola van het 
jeugdtornooi kunnen nog tot 1 september 
afgehaald worden in café Hoppeland bij 
Agnes en Antoon. 

241211 Deken 
241236 Fruitpers 
241459 Dekbed 
241524 Radiowekker 
241539 Fruitpers 
241610 Keukenset 
241675 Barbecueset 

 
JEUGDTORNOOI UITSLAGEN 
Duiveltjes 
TSC A - Lo-Reninge A 3-5 
FC Westouter - KBS Poperinge 8-3 
TSC B - Lo-Reninge B 2-3 
KFC Poperinge - TSC A 16-1 
Lo-Reninge A - KFC Poperinge 0-9 
KSK Vlamertinge - KBS Poperinge 0-9 
TSC B - FC Westouter 2-6 
 Lo-Reninge B - KSK Vlamertinge 9-0 
            
Preminiemen 
KSK Vlamertinge - TSC B 6-3 
SK Langemark - KFC Poperinge 3-3 
SK Langemark - TSC A 2-5 
KSK Vlamertinge - SK Reningelst 10-0 
TSC B - SK Reningelst 6-1 
TSC A - KFC Poperinge 0-4 
  
Miniemen 
TSC  - KFC Poperinge 3-2 
GS Voormezele- KSK Vlamertinge 0-6 
    
Knapen  
TSC - KSK Vlamertinge 1-4 
KFC Poperinge - GS Voormezele 3-0 
  
Miniemen 
Finale TSC – KSK Vlamertinge 2-1 
Troost KFC Poperinge – Voormezele 6-1 
 
Knapen 
Finale KFC Poperinge - Vlamertinge 3-1 
Troost TSC - GS Voormezele 4-2 
 
SFEERBEURS 
Wij vieren ons 5-jarig bestaan van de 
sfeerbeurs tijdens het weekend van 24, 25 en 
26 november. We werken nu al hard om van 
deze jubileumeditie iets speciaals te maken. 
Indien er nog handelaars zijn die mee willen 
werken, kunnen zij nog altijd hun naam 
opgeven aan iemand van de handelsraad 
Proven tot begin september. We geven wel 
voorrang aan mensen die al eens deelnamen 
aan de beurs want twee dezelfde producten 
worden niet aangenomen. 
Handelsraad Proven: Bokado 057/30.05.66, 
’t Rozenhof 057/30.03.35, Hair Design 
Ronny 057/30.02.12 en Petraver 
057/30.04.13. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in het 
volgend Provenaertje van 7 september, 
bezorgt ze op het redactieadres ten laatste op 
zondagmiddag 3 september. 
 
 
 

MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Emiel was het vierde kind in het gezin van Carel 
Louis Rommens ( gekend als Louis) die de 
herberg heeft uit gebaat “ In ’t Rozendael” waar 
later eerst Cyriel Rappelet en daarna Camiel en 
Frans Declerck hebben gewoond. (nu 
Obterrestraat N°23) 
Een jongere broer van hem was Felix Rommens 
uitbater van “ Het Boldershof” vroeger gevestigd 
waar Mevr Verfaillie nog een tijd heeft gewoond 
in haar laatste jaren. 
miel trouwde in Krombeke met Maria Looten in 
1901 en werd stamvader van een talrijk gezin 
want er waren 10 kinderen uit dit eerste 
huwelijk. 
 

 
Weduwnaar Emiel samen met zijn tien kinderen 
op de plechtige kommunie van de jongste zoon 
Marcel 
Nadien hertrouwde hij met Zulma Lamaire en 
kreeg nog twee dochters erbij. 
Simonne Rommens een van die dochters, 
echtgenote Denis Dever verblijft als enige 
afstammeling nog in Proven terwijl haar zus 
Denise reeds overleden is. 
Het merendeel van de andere kinderen trok naar 
Poperinge. 
Provense boeren hebben heel goed Henri 
Rommens, de oudste zoon ( tweede van rechte 
achteraan op de foto), gekend die op de 
Hapjeshoek in Krombeke woonde. Hij was chef 
van de kepermannen, de groep seizoenarbeiders 
die hoppevelden oprichtten en jaarlijks het 
onderhoud verzekerden. 

Emiel baatte een hoeve uit in de Reningestraat, 
de eerste hoeve over de beek dus op het 
grondgebied van Krombeke. Het is daar waar 
Omer Rosseeuw hem opvolgde en nu Patrick 
Deschrevel woont. Een hoeve van ”een peerd” 
zoals men vroeger zegde. (de grootte van een 
hoeve van 10 20 of 30 ha. waren de normen 
voor aanduiding van een” hof van1 2 of 3 
peerden”. 
Zijn werk vulde hij aan met seizoenarbeid in 
de bieten, vlas en hoppe. 
Het is in dit verband dat de volgende verhaal 
zich situeert. 
Na de middag werd er “te boere” een beetje 
gerust en Emiel zag bij deze gelegenheid dat 
de man nevens hem een brandende pijp in zijn 
jas had gestopt. Deze was echter onbewust van 
dit feit en Miel vroeg hem, langs zijn neus 
weg, of hij het zou zeggen moest hij zien dat 
een buur zijn vest in brand kwam door het 
domweg erin opbergen van een brandende 
pijp. De buurman antwoordde ontkennend en 
Miel zei “ ik ook niet”. Enige tijd later sprong 
die buur echter verschrikt recht door de hitte 
en rook van zijn aangestoken vest en verweet 
Miel vloekend : “en ge zoe gie mie nog laten 
opbranden ook”. 
De raad die Miel had ingewonnen leek dan 
plots van geen tel meer. Dit alles tot groot 
jolijt van de metgezellen en een vertelling die 
meer dan 70 jaar later nog gekend is. 
Zulma Lamaire was de dochter van Henri 
Lamaire en Emiel vond ze ook in de 
Reningestraat. Het betreft het huis dat heel 
mooi gerestaureerd werd “in plak en stak” met 
een strooien dak ( voorbij de hoeve van 
Deprey). Heel typisch is dat er achteraan een 
ovenkot aangebouwd is dat ook in stro gedekt 
is, iets dat niet zoveel gedaan is geweest. 
 

 
Emiel en Zulma trouwden in 1934 waarbij hij 
59 jaar was en zij 22. 
Later hebben ze gewoond op Provendorp in de 
woning die later omgebouwd werd door Gery 
Nouwinck. (nu Provenplein N° 65) 
Het is ook daar dat we Zulma gekend hebben 
die nadien hertrouwde met Gery Peperstraete. 
 

 
Achterkant van de woning van Henri Lamaire 
in de Reningestraat (getekend door Luc 
Ameel) 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
03/09 Busschaert (Westouter) 057 /44.53.63 
10/09 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
17/09 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 8: vrijdagavond 8 september tot 
vrijdag 22 september: Adjt Top Wim, 
1Sgt Vanbeveren Bart, Kpl Devooght 
Martine, Brw Sticker Rik, Devos Rik, 
Demeester Adinda, Roelstraete Dina 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
KALENDER 
7 september: petanque OKRA 
10 september: TSC - KFC Woesten 
14 september: kaarting en scrabble OKRA 
17 september: gezinsdag gezinsbond 
21 september: petanque OKRA 
24 september: schoolfeest De Kastanje 
25 september: bloedgeven 
7 oktober: caféspelen 
8 oktober: Fata Provana (onder voorbehoud) 
21 oktober: Jupiler 33cl-fuif in De Croone 
Proven in de nevelen der tijden 
 27 oktober: voorstelling 
 28 & 29 oktober: tentoonstelling 
10 november: Sint-Maarten komt op bezoek 
17 & 18 november: kippenbillenkaarting tvv. 
Bart Blanckaert 
24, 25 en 26 november: sfeerbeurs 
 

GOUDEN HUWELIJK 
Op 6 september vierden Roger Dewippe en 
Georgette Saelens hun gouden huwelijks- 
jubileum.  Proficiat! 
 
OVERLEDEN 
→ Gerard Gesquiere, weduwnaar van Marie-
Jeanne Pattyn, geboren te Poperinge op 
5/12/1925 en overleden op 8/8/2006 in RVT 
Proventier te Poperinge.  Gerard verbleef 
gedurende 4 jaar in het rusthuis te Proven. Hij 
werd begraven te Abele op zaterdag 12/08/2006. 
Onze verontschuldigingen dat dit bericht niet in 
de vorige editie vermeld werd. 
→ Stefaan Claerbout, echtegenoot van Friedl 
Soubry, geboren op 18 januari 1970 en 
overleden op 3 september. De begrafenis vindt 
plaats op zaterdag 9 september om 10.00u in de 
Sint Victorkerk te Proven 
 
KAARTING ST.-ELOOI 
1e: Passchesoone Fr. 324 p. 3 p. 
2e: Serryn Roland 311 p. 2 p. 
3e: Lozie Dries 309 p. 3p. 
Laatste: Cools Ingrid 143 p. 1p. 
 
O.K.R.A. PETANQUE 31 AUGUSTUS 
Er waren 15 deelnemers.  Wonnen elk 3 
spelletjes:  
Denise Vandenbussche, Eugène Demuynck, 
Paul Coene, Gerarda Regheere, Willy Butaye, 
Joel Monkerhey, Denis Dever. 
Voorlopig klassement: 1. Eugène Demuynck 
31/512 – 2. Joel Monkerhey 29/528 – 3. Willy 
Butaye 28/524 – 4. André Soenen 28/503 – 5. 
Hilda Depeser 27/483 
 
BLOED GEVEN 25 SEPTEMBER 
Elke dag zijn er mensen die bloed nodig hebben: 
na een operatie, een bevalling, een 
verkeersongeval of omwille van een ernstig 
bloedtekort, dat ontstaan is door een ziekte. 
Spijtig genoeg kunnen we geen grote voorraden 
van bloed aanleggen omdat bloed slechts beperkt 
kan bewaard worden. Daarom hebben we 
dagelijks mensen nodig die bloed geven. 
Dankzij deze duizenden vrijwillige donoren 
kunnen we elke dag opnieuw aan de vraag naar 
bloed beantwoorden.  Kom bloed geven op 
maandag 25 september van 17.30 u. tot 20.00 u. 
in OC De Croone.  Een veel voorkomende 
vraag: Mag ik eten of drinken vóór ik bloed 
geef?  Een lichte maaltijd, twee uur voor de 
donatie, is ideaal. Als het meer dan zes uur 
geleden is dat je iets gegeten hebt of als je kort 
voor de donatie een zware maaltijd hebt 
genomen, is het mogelijk dat je je onwel voelt na 
de donatie. Water drinken voor de donatie mag 
en is zelfs goed: zo is je vochtbalans ideaal om 
in goede conditie bloed te geven. Alleen alcohol 
laat je beter achterwege. Dronken donoren 

worden tijdens de donorselectie resoluut 
geweigerd. 
 
FLUOJASJES VERPLICHT 
Vanaf 1 september worden alle leerlingen van 
de Scholengemeenschap Poperinge verplicht 
het fluojasje  te dragen om naar school te gaan. 
Ook bij klasuitstappen wordt het 
aangetrokken. De Politie Arro Ieper-Poperinge 
en het Stadsbestuur sponsorden het hele 
project dat 1400 jasjes voor de kinderen en 
150 jassen voor de leerkrachten omvat. 
 
FIETS GESTOLEN 
In de nacht van 19 op 20 augustus werd een 
fiets gestolen.  Het betreft een fiets in de 
kleuren zwart en paars. Achteraan was er een 
donkerpaars kinderzitje geplaatst. Gelieve de 
fiets terug te plaatsen bij Provenplein nr. 12 of 
contact op te nemen met 0478/50.37.54. 
 
DANK 
Albert Dekersgieter dankt de Provense 
brandweer voor de vlugge hulp op donderdag 
17 augustus. 
 
RUSTHUIS 
Het rusthuis te Proven werd verkocht aan De 
Lovie. 
 
CAFE SINT-ELOOI 
Vanaf 1 oktober zijn we eveneens gesloten op 
dinsdagmorgen.  We verwelkomen jullie 
opnieuw vanaf donderdagmorgen. 
 
GEZINSBOND 
15 september: "Te gast bij Jules van Merris" in 
De Lovie. 
Keer terug in de tijd en wandel mee met Jules 
van Merris doorheen het Engels 
landschapspark.  Bezoek het kasteel en ontdek 
de rijke geschiedenis van de beschermde 
parkelementen met onder andere: jagersgrot, 
schuilhuisje, gerestaureerde ijskelder, prieel op 
de Drogenbroodberg. 
Praktisch: De wandeling duurt 2 uur. 
Verzamelen om 19u15 op de parking feestzaal 
De Lovie. 
Kostprijs 5 euro, kinderen onder 12 jaar gratis. 
Achteraf biedt de Gezinsbond een drankje aan 
in café 't Jagershof. 
Inschrijven bij Rita Maes (Eekhoute 8) of bij 
Angie Verbrigghe (Alexisplein 18) tegen ten 
laatste 11 september.  Er wordt betaald bij 
inschrijving. 
 
CAFÉ DE BASCULE 
De eerste maandelijkse kaarting van het 
nieuwe seizoen: op vrijdag 29 en zaterdag 30 
oktober om 20u.  Inschrijven kost 15 EUR 
voor 9 maanden, nieuwjaarskotelet en maaltijd 
inbegrepen. Allen welkom. 



 
 
 
UITSLAGEN TSC PROVEN 
 

Reningelst - Seniores 1 - 3 
Boezinge - Reserven A  2 - 0 
Reserven B - Ploegsteert 4 - 1 
Ploegsteert - Juniores 3 - 3 
Vlamertinge - Scholieren 6 - 5 
Vlamertinge - Knapen 2 - 9 
Woesten - Miniemen 1 - 6 
Preminiemen 2 - Houthem 1 - 10 
Preminiemen 1 - Elverdinge 2 - 4 
Wijtschate - Duiveltjes 1 4 -15 
KBS Poperinge - Duiveltjes 2 1 - 9 

 
ZIEKENZORG 
Mevr. Carine Coeman, van het Wit-Gele 
Kruis, Afdeling Poperinge, komt ons op 
woensdag 20 september om 14.00 u. in “De 
Croone” een interessante voordracht geven 
over E.H.B.O., meer bepaald over het thema: 
“Wat te doen bij ongevallen binnen- en 
buitenshuis?” 
In de pauze wordt er een smakelijke 
koffietafel aangeboden. De toegang is gratis.  
U kunt zich inschrijven bij Rogette Devos of 
bij Monique Maes. 
 
KAV: KOKEN,BOWLEN EN BREIEN 
KAV start zijn nieuwe werkjaar op 
7 september met een kookdemonstratie: 
“Koken met bier”. Afspraak om 19u30 in de 
Croone. Marleen Demuynck leert ons 3 
gerechten met bier klaarmaken. Breng 
proefgerei mee. 
Ons jaarlijks herfstfeest heeft plaats op 
vrijdag 6 oktober. We gaan weer bowlen in 
combinatie met een etentje op de steengrill 
in Atlantis te Ieper. Prijs is 32 euro. Gelieve 
in te schrijven voor uiterlijk 1 oktober bij 
Carine Boone (tel 057 30 11 55). 
Nieuw !!! We organiseren dit jaar ook een 5-
delige cursus : “Breien met 4 of 5 naalden”. 
Deze heeft plaats bij Gilberte Dever om de 
14 dagen, telkens om 19u30 vanaf maandag 
16 oktober. Deze reeks van 5 x 3 uur kost 15 
euro voor de leden en 18 euro voor niet-
leden. Je leert er alle technieken om sokken 
en handschoenen te breien. Alle info en 
inschrijvingen bij Carine Boone (tel. 057 30 
11 55). Wil wel inschrijven ten laatste op 5 
oktober. 
 
NIEUWSBRIEF HANDEL & 
INDUSTRIE 
De werkgroep lokale economie bij het 
stadsbestuur brengt vanaf volgende maand 
een nieuwsbrief uit over lopende projecten 
en regelgeving in verband met de handel en 
industrie. Ook voor die sector belangrijke 
nieuwtjes, in de eerste plaats van lokaal 
belang maar ook van hogere 
bestuursniveaus, zullen er worden 
aangekondigd. De nieuwsbrief zal een viertal 
keer per jaar verschijnen en uitsluitend 
elektronisch worden verspreid. De 
nieuwsbrief is ook te vinden op 
www.poperinge.be, onder de rubriek 
“economie & werk”. 
 
 
 

 
 
 
VEILIGHEID 
Voor de veiligheid van de schoolkinderen 
vragen wij om tijdens het schooljaar het 
éénrichtingsverkeer op het Alexisplein te 
respecteren: inrijden met de auto aan de bakkerij 
en uitrijden aan het café. Dit éénrichtingsverkeer 
is voor de fietsende kinderen of  voetgangertjes 
veel veiliger. 
 
K.M. “DE WARE VINKENIERS” 
Uitslag steunkaarten van 27 augustus: 
600040 600755 601475 602457 
600120 600788 601499 602569 
600127 600853 601678 602581 
600142 600893 601690 602624 
600279 600914 601718 602764 
600435 600928 601752 602770 
600480 601001 602019 602807 
600491 601013 602103 602863 
600545 601221 602226 602931 
600641 601332 602338 602961 
600654 601395 602383 602985 
603012 603651 604248 
603089 603792 604287 
603136 603811 604437 
603165 603823 604547 
603208 603829 604622 
603210 603849 604700 
603246 603917 604865 
603462 603934 Reservenumer 1e prijs:  
603486 604102 604638 
603525 604104  
603582 604243  
 
Prijzen af te halen t.e.m. zondag 22 oktober in 
lokaal Sint-Elooi.   
Sluitingsdag dinsdagnamiddag en woensdag. 
 
KVLV 
 startvergadering 
Iedereen is van harte welkom op onze 
startvergadering, die plaats heeft op donderdag 
21 september in ’t Rozenhof. Brigitte Druwé laat 
ons kennis maken met het nieuwe jaarthema “Zit 
van binnen”. Bewegen is niet alleen 
noodzakelijk voor een goede gezondheid, je 
voelt je er ook beter door, je hebt meer energie 
en je ziet er beter uit! Op deze samenkomst 
willen we vrouwen motiveren om meer te 
bewegen, en daarbij die bewegingsactiviteiten te 
doen die hen liggen, die ze leuk vinden.   
Dit jaar worden er 3 belegde broodjes en een 
aperitief aangeboden voor de prijs van 
6,80 EUR. Gelieve vooraf in te schrijven tegen 
maandag 18 september bij Rita: 057 30 15 54. 
 feestelijke namiddag 
Op dinsdag 26 september om 14.00 u. in Gasthof 
De Kring te Poperinge is er een feestelijke 
namiddag voor de leden 3 x 20.  Eerst komt 
Pedro Nollet van preventiedienst politie Ieper er 
spreken over inbraakpreventie.  Daarna is er 
animatie voorzien met De Zeekanters die voor 
zang en humor zorgen.  Kaarten van € 7 zijn te 
verkrijgen bij KVLV, voor 22 september,  op 
telefoonnummer 057 30 04 39. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
WIELRENNEN 
Het seizoen zit er bijna op. In Bissegem waren 
er 63 deelnemers; Bart eindige 31ste. In 
Zonnebeke reed hij een 18de plaats op 47 
renners. Koersen in Kemmel wil zeggen een 
lastige omloop. Bart kon er op 34 deelnemers 
een 25ste plaats behalen. Volgende 
wedstrijden: zaterdag 9 september Moerbeke, 
dinsdag 12 september in Gits, zondag 17 
september in Passendale en woensdag 20 
september in Adinkerke of Maldegem. 
 
INTERIMKANTOREN HOUDEN 
ZITDAG  
9 interimkantoren uit Ieper houden vanaf 4 
september een zitdag in een kantoor te 
Poperinge, Burg. Bertenplein 11.  

 voormiddag namiddag 
Ma Adecco 9-12u. Randstad 14-17u. 
Di Creyf’s 9-12u. Randstad 14-17u. 
Wo (1e + 3e van de 

maand) 
CVK 17-20u. 

Do T-Interim 8.30-
12u. 

Unique 14-16u. 
Vedior 17-19u. 
(1e+3e van de 
maand) 

Vr AGO 9-12u. Accent 14-16.30u. 
 
PROVEN IN DE NEVELEN DER TIJDEN 
De voorinschrijving voor het boek over de 
geschiedenis van Proven loopt tot uiterlijk 
20 oktober bij Ivan Top, Obterrestraat 67, tel. 
0477 33 32 74 (ivan.top@archito.be) en door 
storting op rekeningnummer 385-0057432-71 
van € 50,00. 
Nadien kost het boek € 60,00. 
 
GESCHIEDKUNDIGE BOEKEN OVER 
DE POPERINGSE HOPPETEELT 
 “De kroniek van de Poperingse hoppeteelt - 
1850 - 1868”; 240 blz.; 16 EUR. 
 “Reynold Scot en de Poperingse hoppeteelt, 
een handleiding uit 1578”;  100 blz.; 12 EUR. 
Info: Annemie Declerck 057 36 02 79. 
 
  
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in het volgend 
Provenaertje van 21 september, bezorgt ze op 
het redactieadres ten laatste op zondagmiddag 
17 september. 



 

 
Verantw. Uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057/30.08.96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: tel. 057/ 30.01.49 
Wachtdienst veearts 
17/09 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
24/09 Vandenberghe (Watou) 057/38.81.60 
01/10 Goethals (Proven) 057/30.02.67 
08/10 Busschaert (Westouter) 057/44.53.63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900/ 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478/ 23.35.98 
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 
Nicole Dhaenens: 057/ 30.04.50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057/ 33.31.16 
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 
Sectie 7: wachtdienst van vrijdagavond 22 
september tot vrijdag 6 oktober: Adjt 
Lemahieu Marnix, Sgt Lelieur Bart, Kpl 
Vandromme Marnix, Brw Ryckeboer 
Eduard, Regheere Geert, Desmyter Wout, 
Leeuwerck Yves, Vanbecelaere Kris en 
Pannekoecke Luc 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel 057/ 30.03.74, GSM 0472/ 77.01.22 
Politie 057/ 33.40.00 
 
KALENDER 
21 september: petanque OKRA 
24 september: schoolfeest De Kastanje 
25 september: bloed geven 
26 september: hobby OKRA 
28 september: kaarting en scrabble OKRA 
5 oktober: petanque OKRA 
7 oktober: caféspelen 
8 oktober: Fata Provana 
15 oktober: loopwedstrijden 
21 oktober: Jupiler 33cl-fuif in De Croone 
27 oktober: start herfstvakantie 
Proven in de nevelen der tijden 
 27 oktober: voorstelling 
 28 & 29 oktober: tentoonstelling 
29 oktober: aperitiefconcert 

4 november: pannenkoekenverkoop TSC 
6 november: terug naar school 
10 november: Sint-Maarten komt op bezoek 
17 & 18 november: truffelverkoop school 
17 & 18 november: kippenbillenkaarting tvv. 
Bart Blanckaert 
24, 25 en 26 november: sfeerbeurs 
 
HUWELIJK 
Op 30 september stappen Joke Busschaert en 
Koen De Ridder in het huwelijksbootje in de St.-
Victorkerk om 13.30 u. 
 
OCMW-AANBOD: ROOKMELDER 
Met de winter in het vooruitzicht start het 
OCMW-bestuur een preventiecampagne om de 
woningen van onze oudere bevolking uit te 
rusten met een degelijke rookmelder.  In 
principe ontvingen de 70-plussers eind augustus 
een folder waarin het nieuwe OCMW-aanbod 
wordt toegelicht. Via het OCMW kan elk 
huishouden met een 70-plusser 1 heel degelijke 
rookmelder aankopen met batterijen waarvan de 
levensduur 5 jaar bedraagt.  Daarvoor betaalt U 
slechts 9 euro.  Deze kwaliteitsrookmelder (die 
bij de Belgische Brandwondenstichting voor 
14,50 euro kan aangekocht worden) is eenvoudig 
te plaatsen.  Indien u de montage niet zelf kan, 
of niet meteen buren of familie hebt om dit voor 
U te doen, kan U hiervoor uitzonderlijk gratis 
beroep doen op de klusjesdienst van het OCMW. 
Maak gebruik van het aanbod en stuur de 
antwoordstrook van de ontvangen folder voor 
eind september terug.  Indien U de folder niet 
zou ontvangen hebben of U vindt het 
antwoordstrookje niet meer terug, neem contact 
op met de klusjesdienst van het OCMW, t.a.v. 
mevr. Rita Doom op het telefoonnummer 
057/30. 98.62. 
 
K.M. “DE WARE VINKENIERS” 
Prijzen af te halen t.e.m. zondag 22 oktober in 
lokaal Sint-Elooi. Sluitingsdag dinsdagnamiddag 
en woensdag. 
 
CAFE SINT-ELOOI 
Vanaf 1 oktober zijn we eveneens gesloten op 
dinsdagmorgen.  We verwelkomen jullie 
opnieuw vanaf donderdagmorgen. 
 
CAFE NOBODY 
Beste klant, door een spijtige val heb ik mijn 
pols gebroken en zit ik enkele weken in het gips!  
Daarom zijn de openingsuren van nobody 
aangepast als volgt: 
maandag - woensdag - donderdag van 16.00u tot 
22.00u. 
vrijdag - zaterdag van 16.00u tot ??? 
zondag:  van 10.00u tot 12.00u  
 van 17.00u tot ??? 
Van zodra mogelijk weer gewone openingsuren! 
 

O.K.R.A PETANQUE 7 SEPTEMBER 
Er waren 13 deelnemers. 
Wonnen elk 3 spelletjes:  
Roger Demuys, Denise Vandenbussche, Hilda 
Depeser. 
Voorlopig klassement: 1. Eugène Demuynck 
32/534 – 2. Joel Monkerhey 31/565 – 3. André 
Soenen 30/540 – 4. Hilda Depeser 30/522 –  
5. Willy Butaye 28/544. 
Volgende speeldag: 21 september. 
 
UITSLAGEN TSC PROVEN 
Weekend 16/17 09 

Duiveltjes 1 - Heuvelland 6 - 6 
Duiveltjes 2 - Brielen 11 - 5 
Boezinge - Preminiemen 1 5 - 3 
Preminiemen 2 - Nieuwkerke 5 - 3 
Houthulst - Miniemen 3 - 2 
Knapen bye 
Westouter - Scholieren 3 - 1 
KBS Poperinge - Juniores 1 - 2 
Reserven B - Brielen 1 - 0 
Merkem - Reserven A 4 - 3  
Beselare - Seniores 1 - 1 

 
APERITIEFCONCERT 
Naar jaarlijkse gewoonte nodigt de 
Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ van 
Proven het publiek uit op een aperitiefconcert. 
Dit vindt plaats in OC ‘De Croone’ op zondag 
29 oktober. Vanaf 11.00u. spelen de leden van 
de jeugdband composities zoals ‘Fever’, 
‘Fiddler on a roof’ en ‘Watermelon Man’.  Bij 
een aperitiefje kan verder genoten worden van 
‘Antonin’s New World’, ‘Twins’, ‘Diamond’, 
‘Alexander’s Ragtime Band’, ‘Legend of 
Knife River’ of ‘Tribute to Ray Charles’, 
stukken die gebracht worden door de 
harmonie. Beide groepen staan sinds kort 
onder leiding van dirigent Pieter Meersseman. 
Deze jonge Heuvellandse musicus verdiende 
reeds zijn strepen in diverse gerenommeerde 
gezelschappen, waaronder het vaste 
begeleidingsorkest van Helmut Lotti. Naast 
een gedegen opleiding als bastrombonist kan 
de nieuwe dirigent ook referenties als 
slagwerkinstructeur en ervaring in het 
buitenland voorleggen. Deze nieuwe etappe in 
de geschiedenis van ‘De Volksvreugd’ mag u 
zeker niet missen! 
 
DIEFSTAL AANHANGFIETS 
In het weekend van 2 en 3 september werd 
onze donkerblauwe aanhangfiets met opdruk 
‘Flyke’ gestolen uit de fietsenstalling van de 
school.  De fiets is voorzien van een 
registratienummer (gegraveerd). Willen 
mensen die iets verdachts merkten ons bellen 
op 057/360.458?  Chris Vandenberghe. 
 
 
 



OPENING HOPMUSEUM OP 20 
OKTOBER 2006 
De opening van het vernieuwde hopmuseum 
in het stadscentrum werd op vrijdag 20 
oktober vastgelegd. Het stadsbestuur diende 
de datum  enkele weken te verlaten door een 
vertraging van de levering van de 
parketvloer en ook om de opening niet in de 
periode van de verkiezingen te laten 
plaatsvinden.  
Dit project is een initiatief van de stad 
Poperinge (bouwheer) met de financiële 
steun van de Europese Unie (5b-Phasing 
out), de provincie West-Vlaanderen en 
Toerisme Vlaanderen, alsook met 
restauratiepremies van het Vlaamse Gewest 
en de provincie West-Vlaanderen. 
 
DOORLOPENDE FOTO- 
TENTOONSTELLING 
Tijdens de hele kermis worden in café Sint-
Elooi foto's tentoongesteld van de voorbije 
10 zomervakanties op het speelplein De 
Pleute. Kom gerust een kijkje nemen. 
 
SINT-MICHIELSZOMERTJE  
Op zondag 24 september viert onze 
basisschool 'De Kastanje' als eerste in 
Vlaanderen haar jaarlijks schoolfeest. Om 
14.30u. starten de optredens van alle 
kinderen onder begeleiding van de 
muziekgroep 'Zangria'. Deze groep brengt 
niet alleen alle kinderen maar ook alle 
aanwezigen aan het zingen. Thema van het 
schoolfeest is dan ook 'De Kastanje zingt'. 
Na de klasoptredens treden nog een tiental 
losse groepjes leerlingen op met dans- en 
muzieknummertjes tijdens het vrij podium. 
Het schoolteam koos voor deze formule 
omdat er later dit jaar, op 4, 5 en 6 mei, 
opnieuw een groots spektakel op het 
programma staat. Sint-Michielszomertje 
wordt er echter niet minder feestelijk door: 
de kinderen kunnen opnieuw genieten van 
een springkasteel, een eendjeskraam, een 
draairad, een bowlingspel en een 
schminkstand. Voor iedereen is er een 
verzorgde bar met verse pannenkoeken en 
broodjes met barbecueworst. Het 
legendarische nazomertje kan dus niet meer 
stuk en voor de toegangsprijs van 1 euro 
moet u het niet laten. Allen: ouders, 
grootouders, familie, vrienden, buren, oud-
leerlingen en sympathisanten, zijn van harte 
welkom! 
 
CAFÉ DE BASCULE 
De eerste maandelijkse kaarting van het 
nieuw seizoen begint op vrijdag 29 en 
zaterdag 30 september om 20.00u.  In het 
vorige’t Provenaertje werd oktober vermeld.  
Inschrijven kost € 15 voor 9 maanden, 
nieuwjaarskotelet en maaltijd inbegrepen. 
Allen welkom. 
 
KAV: BOWLEN EN BREIEN 
Ons jaarlijks herfstfeest gaat door op vrijdag 
6 oktober. We gaan terug bowlen in 
combinatie met een etentje op de steengrill 
in Atlantis te Ieper. Prijs is 32 euro. Gelieve 
in te schrijven voor uiterlijk 1 oktober bij 
Carine Boone (tel. 057 30 11 55). 
Nieuw !!! We organiseren dit jaar ook een 5-
delige cursus : Breien met 4 of 5 naalden. 

Deze heeft plaats bij Gilberte Dever om de 14 
dagen, telkens om 19u30 vanaf maandag 16 
oktober. Deze reeks van 5 x 3 u kost € 15 voor 
de leden en € 18 voor niet-leden. Je leert er alle 
technieken om sokken en handschoenen te 
breien. Alle info en inschrijvingen bij Carine 
Boone (tel. 057 30 11 55).  Wil wel inschrijven 
ten laatste op 5 oktober. 
 
KVLV: FEESTELIJKE NAMIDDAG 
Op dinsdag 26 september om 14.00u in Gasthof 
De Kring te Poperinge is er een feestelijke 
namiddag voor de leden 3 x 20.  Eerst komt 
Pedro Nollet van de preventiedienst politie Ieper 
er spreken over inbraakpreventie.  Daarna is er 
animatie voorzien met De Zeekanters die voor 
zang en humor zorgen.  Kaarten tegen € 7 zijn te 
verkrijgen bij KVLV, voor 22 september, op  het 
telefoonnummer 057 30 04 39. 
 
VOGELGRIEP 
Vier adressen of gezinnen in de Roggestraat in 
Krombeke. Dat zijn de enige locaties op 
grondgebied Poperinge die in het zogenaamde 
‘gevoelig natuurgebied’ in het kader van de 
strijd tegen de verspreiding van het 
vogelgriepvirus liggen. In dat gebied verplicht 
het federaal voedselagentschap (FAVV) 
pluimvee van maandag 11 september tot en met 
31 oktober opnieuw af te schermen of ‘op te 
hokken’. Buiten het natuurgevoelig gebied en 
dus op bijna het hele Poperingse grondgebied is 
de ophokregeling niet verplicht. Pluimvee kan 
daar vrij zoals altijd buiten worden gelaten, 
zonder bijkomende afscherming, maar het 
drenken en voederen moeten niettemin binnen 
gebeuren. Kan dit op die plaatsen alleen maar in 
de openlucht, dan moet het ook onder een gaas 
of net. Mensen die dode vogels vinden in de 
natuur, kunnen zoals altijd met de politie of het 
stadsbestuur contact opnemen. 
 
TENTOONSTELLING AARDEWERK 
De tentoonstelling “Het aardewerk van de 
pottenbakkerij Dupont te Poperinge” is van 8 tot 
en met 15 oktober dagelijks gratis toegankelijk 
van 10 tot 12 en van 13.30 tot 17 uur in de 
Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 3 te Poperinge. 
Regelmatig grijpen er demonstraties plaats van 
de artisanale productie van Poperingse 
haardtegels met inlegwerk, de “leeuwtjes”. 
Er wordt ter plaatse een rijk geïllustreerde 
tentoonstellingscatalogus van 136 pagina’s met 
770 afbeeldingen aangeboden aan € 10 
Op zaterdag 7 oktober is er een studiedag over 
dit onderwerp. Inschrijven op de studiedag kan 
nog door zo spoedig mogelijke overschrijving 
van € 30, inclusief middagmaal en receptie, op 
rekening 470-0267131-17 van Volkskunde 
West-Vlaanderen vzw met vermelding 
Studiedag. Inlichtingen bij Johan Adriaen, 057- 
40 04 65 of 0498-10 40 90. 
 
DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS 
Het stadsbestuur stelde Ghislain Kuyle aan als 
algemeen directeur en coördinerend directeur 
voor de studierichting Beeldende Kunst, Rik 
Callewaert als coördinerend directeur voor de 
studierichting Muziek, en  
Wim Chielens als coördinerend directeur voor 
de studierichting Woord. 
Kinderen uit het eerste en tweede leerjaar van 
het basisonderwijs kunnen vanaf dit schooljaar 
het pakket kunstinitiatie volgen waarin alle 
domeinen van de muzische vorming, tekenen, 

muziek en woord aan bod komen. Dit op 
woensdag van 13.30u tot 16.05u of  op 
zaterdag van 9.30u tot 12.05u.. 
 
FOTOGRAFIE 
Fotografie is een nieuwe optie in de 
kunstacademie Poperinge. 
De cursus vindt plaats op woensdag van 
18.30u tot 22.30u in de lokalen van de 
kunstacademie, Werf 4b te Poperinge. Info: 
kunstacademie@poperinge.be of 057 33 47 72. 
 
PROVEN IN DE NEVELEN DER TIJDEN 
De voorinschrijving voor het boek over de 
geschiedenis van Proven loopt tot uiterlijk 
20 oktober bij Ivan Top, Obterrestraat 67, tel. 
0477/33.32.74 (ivan.top@archito.be) en door 
storting op rekeningnummer 385-0057432-71 
van € 50,00. 
Nadien kost het boek € 60,00. 
 
OKTOBERKERMIS 
- Zaterdag 7 oktober, traditiegetrouw de 
caféspelen, die ook dit jaar met medewerking 
van de plaatselijke horeca georganiseerd 
worden.  
- Zondag 8 oktober, FATA PROVANA, waar 
5 verenigingen strijden om 5 sterren te halen. 
De opdrachten worden op 1 oktober aan de 
deelnemende verenigingen bekend gemaakt. 
Vanaf 15.30u strijden ze op het plein voor het 
gemeentehuis om hun ster (en hun bonus). Dit 
alles wordt omlijst door Sergio en Geena (niet 
de echte), en een bekende BV die de prijzen 
(al of niet) zal uitreiken. 
- Eveneens op 8 oktober krijgen we voor de 
eerste maal in Proven een vuurwerk te zien, en 
wat voor één! Dit MUZIKAAL omlijste 
vuurwerk zal u kunnen bewonderen op het 
plein voor het gemeentehuis, waar ook een 
drankstandje is voorzien. Allen vanaf 21.00u 
op post ! 
- Zondag 15 oktober zoals voorgaande jaren de 
ballonwedstrijd en de loopwedstrijden. 
 
DANK JE WEL 
De 2de jaars préminiemen van TSC danken 
Proxi-Delhaize en St.-Elooi voor hun nieuwe 
uitrusting die zij uit handen van de beide 
uitbaters op zaterdag 16 september ontvingen. 
Zoals vooraf door de spelers beloofd, werd 
deze wedstrijd met een klinkende 5-3 
gewonnen !  
 
WIELRENNEN 
In Bissegem behaalde Bart een 26ste plaats op 
61 deelnemers. In Gits was er een 18de plaats 
op 52 renners en in Passendale werd Bart door  
een kettingbreuk op vier ronden van het einde 
tot opgave gedwongen. Volgende wedstrijden: 
zaterdag 23 september in Beerst, woensdag 27 
september in Langemark, zaterdag 30 
september in Bellegem. 
 
VERLOREN GELOPEN 
Een wit poesje met twee verschillende oogjes. 
Op het kopje heeft dit poesje een lichtgrijs 
plekje. Wie het ziet, gelieve contact op te 
nemen met Bart Dekervel, Couthoflaan 13. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in het volgend 
Provenaertje van 5 oktober, bezorgt ze op het 
redactieadres ten laatste op zondagmiddag 
1 oktober. 



 

 
Verantw. uitg. Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke Eekhoute 9, 057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: tel. 057 30 01 49 
Wachtdienst veearts 
01/10 Goethals (Proven) 057 30 02 67 
08/10 Busschaert (Westouter) 057 44 53 63 
15/10 Vandenberghe (Watou) 057 38 81 60 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte 0478 23 35 98 
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 
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
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 
Sectie 8: vrijdagavond 6 oktober tot vrijdag 
20 oktober: 1Sgt Vanbeveren Bart, Kpl 
Devooght Martine, Brw Sticker Rik, Devos 
Rik, Demeester Adinda, Roelstraete Dina 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge. 
Tel 057 30 03 74, GSM 0472 77 01 22 
Politie 057 33 40 00 
 
KALENDER 
5 oktober: petanque OKRA 
7 oktober: caféspelen 
8 oktober: Fata Provana 
12 oktober: kaarting en scrabble OKRA 
15 oktober: loopwedstrijden 
19 oktober: petanque OKRA 
21 oktober: Jupiler 33cl-fuif in De Croone 
27 oktober: start herfstvakantie 
Proven in de nevelen der tijden 
 27 oktober: voorstelling 
 28 & 29 oktober: tentoonstelling 
29 oktober: aperitiefconcert 
4 november: pannenkoekenverkoop TSC 
6 november: terug naar school 
10 november: Sint-Maarten komt op bezoek 
17 & 18 november: truffelverkoop school 
17 & 18 november: kippenbillenkaarting tvv. 
Bart Blanckaert 
24, 25 en 26 november: sfeerbeurs 

GOUDEN HUWELIJK 
Op 8 oktober vieren Paul Struye en Monique 
Deroo hun gouden huwelijksjubileum. 
Proficiat! 
 
OVERLEDEN 
Martin Seghers, geboren te Poperinge op 13 
maart 1962 en overleden te Proven op 18 
september. De begrafenis vond plaats op 
zaterdag 23 september in de St.-Victorkerk te 
Proven. 
 
O.K.R.A. PETANQUE 21 SEPTEMBER  
Wonnen elk 3 spelletjes: Jules Regheere, Eugène 
Demuynck, Rogette Devos, Denise 
Vandenbussche, Agnes Devos, Willy Butaye, 
Joel Monkerhey 
Voorlopig klassement:  1. Eugène Demuynck 
35/573 – 2. Joel Monkerhey 34/604 – 3. Willy 
Butaye 31/583 – Denise Vandenbussche 31/560 
– 5. André Soenen 30/560 
 
SHERLOCK HOMES IS DE WEG KWIJT 
Help mee zoeken met de Gezinsbond op vrijdag 
13 oktober tijdens de avondzoektocht! Zowel 
leden als niet-leden kunnen verzamelen om 
19.00 u. in café De Zwaan bij Gilberte. 
Gewapend met reflecterend materiaal (denk aan 
het fluovestje van ’t school) en een zaklamp 
(indien mogelijk, meebrengen aub.) banen we 
ons een weg in het duister… Op de aan te komen 
plaats wachten voor elke deelnemer 2 belegde 
broodjes en een kop warme soep. De prijs 
bedraagt voor leden € 3 per persoon. Voor niet-
leden is dit € 4 per persoon. Inschrijven kan 
t.e.m. 10 oktober bij: Rita Maes, Eekhoute 8 en 
Angie Verbrigghe, Alexisplein 18. 
Wil betalen bij inschrijving. 
 
BERICHT AAN DE KIEZERS 
Dit jaar kan men zijn stem uitbrengen tussen 
8.00 u. en 14.00 u. in het stembureau De Croone. 
Voor de mensen die hun burgerplicht in een 
stembureau vervullen, betekent dit 6 uur 
"zitten". 
Nu al willen wij de kiezers meedelen dat er voor 
de leden van het stembureau een pauze ingelast 
wordt van 10.30 u. tot 11.00 u., zodat er tijd is 
om de hongerige magen te spijzen met een 
broodje en soep.  Dank voor uw begrip! 
De voorzitters van het stembureau, 
Danny Gokelaere en Frans Yde 
 
AFGESLOTEN (nav vuurwerk) 
Op zondag 8 oktober vanaf 20.00 u. tot 22.00 u. 
is het plein voor het rusthuis niet bereikbaar via 
de wegel tussen Eekhoute en het rustoord. 
 
KVLV 
Maandag 9 oktober om 19.30 u. geeft Ria 
Colaert kookles in De Croone: “Witloof van hier 
eet je met plezier”.  Witloof smaakt zowel rauw 

als gekookt, gestoomd, gewokt, gestoofd of 
gebakken.  Als confituur, aperitiefhapje, 
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht biedt 
witloof een zee aan mogelijkheden. Proefgerei 
dien je zelf mee te brengen. 
 
DE VOLKSVREUGD 
→ De volksvreugd verwelkomt verborgen 
talent. Het is best mogelijk dat u die dit leest 
een muzikale bagage hebt, dat u ooit een 
instrument bespeelde of dat u dat nog wel 
doet, maar niet in onze harmonie. Misschien 
hebt u ook wel ergens het sluimerende 
verlangen meer te doen met uw muzikale 
kunnen dan tot nu toe. Dit is dan de 
gelegenheid voor u om eens te gaan proeven 
van het musiceren in een groep goede 
muzikanten onder deskundige leiding. Voelt u 
zich aangesproken? Laat dan zeker deze kans 
niet voorbijgaan en breng een 
kennismakingsbezoek op onze repetitie. Dit 
kan op woensdag 11 en woensdag 18 oktober 
tussen 20.00 u. en 21.00 u. in ons lokaal bij het 
OC De Croone op het Provenplein. U bent 
zeer welkom. 
→ De repetities van het trommelkorps 
hervatten na het volgende concert, op 4 
november om 18.00 u. in de muziekzaal bij De 
Croone. 
 
BEBLOEMINGSACTIE PROVEN 
De hoofdprijs per categorie (3 in totaal) werd 
voor deze eerste editie geschonken door 'Au 
Petit Jardin' uit Proven. Alle deelnemers 
krijgen echter ook een sproeikop ter waarde 
van € 5 geschonken door SANAC en 
HAASNOOT. De prijzen worden binnenkort 
door de leden van het feestcomité persoonlijk 
thuis bezorgd. 
Voortuin: 
1 Debergh Maurice, Couthoflaan 40 = 90 % 
2 Boury Geert, Eekhoute 72 = 89 % 
3 Vandevelde Frans, Eekhoute 93 = 88 % 
4 Debacker Jan, Eekhoute 58 = 86 % 
5 Ollevier Rik, Blekerijweg 94 = 85 % 
Voorgevel: 
1 Desomer Ingrid, Blekerijweg 35 = 92 % 
2 Dehaene Willy, Obterrestraat 49 a = 89 % 
3 Verype Franky, Uilegatstraat 5 = 88 % 
4 Catrycke Paul, Eekhoute 97 = 87 % 
5 Borra Wilfried, Roesbruggestraat 14 = 85 % 
Hoeve: 
1 Deprey André, Reningestraat 8 = 87 % 
2 Dekervel Hubert, Blasiusstraat 78 = 86 % 
3 Desmyter Wout, Provenplein 69 = 85 % 
4 Vulsteke Henri, Terenburgseweg 17 = 84 % 
5 Vulsteke Marc, Roesbruggestraat 6 = 83 % 
 
OPEN HUIZENDAGEN 
De energieprijzen swingen de pan uit, en de 
verwachtingen zijn dat ze nog zullen 
verdrievoudigen in de komende tien jaar. 



Gelukkig is iedereen in staat om zelf iets te 
doen aan dit doemscenario. Energie sparen is 
een eerste belangrijke stap in de oplossing 
van dit probleem.  Ook in Proven zijn er 
woningen waar men toekomt met een zesde, 
of minder, aan energie dan voor een 
vergelijkbare woning. Voor de derde maal 
kunnen bouwers, verbouwers, of mensen die 
uit zijn op tips en trucs om te besparen een 
bezoek brengen bij Chris Vandenberghe en 
Els Debrabander, op zaterdag 21 oktober van 
10.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 
16.00 u., en op zondag 22 oktober van 10.00 
u. tot 12.00 u.  Vooraf inschrijven moet, en 
stipte aanwezigheid is nodig. Dat kan via 
www.klimaatnet.be waar u huis 58 
selecteert.  Wie niet op het internet kan, mag 
ons bellen (057 36 04 58).  Wij reserveren 
dan voor u.  Gezien de grote interesse geven 
we de voorkeur aan mensen die echt de wil 
hebben om energie te besparen, al dan niet 
naar aanleiding van een nieuwbouw of 
verbouwing.  Per sessie kunnen maximaal 20 
mensen binnen. 
 
UITSLAGEN TSC PROVEN 
Weekend 30/09-01/10 

Duiveltjes 1 - Lo-Reninge 8 - 6 
Duiveltjes 2 - Lo-Reninge 8 - 1 
Brielen - Preminiemen 1 3 - 4 
Boezinge - Preminiemen 2 3 - 6 
Elverdinge - Miniemen 4 - 8 
Elverdinge - Knapen 0 - 10 
Scholieren - Ieper 1 - 2 
Langemark - Juniores 2 - 2 
Reserven B - Hollebeke 3 - 1 
Langemark - Reserven A 1 - 1  
Ploegsteert - Seniores 3 - 2  

 
WIELRENNEN 
De voorbije weken kon Bart niet koersen 
wegens beroepsomstandigheden. Op 7 
oktober rijdt Bart zijn laatste wedstrijd van 
het seizoen in Hooglede. 
 
DE LOVIE KOOPT OCMW RUSTHUIS 
TE PROVEN 
Op 11 september keurde de OCMW-raad 
van Poperinge unaniem de verkoop goed van 
het RVT Proven aan De Lovie. Tot grote 
tevredenheid van beide partijen blijft dit 
pand dus een sociale bestemming behouden. 
De Lovie bouwt zorg op maat uit voor 562 
mensen met matig, ernstig of diep 
verstandelijke handicap op verscheidene 
locaties in de Westhoek.  Sommige mensen 
kunnen het aan een huis in het centrum van 
een stad of een dorp te betrekken. Voor hen 
creëert De Lovie integratie-initiatieven op 
verschillende locaties in de Westhoek: in 
Poperinge, Diksmuide, in Ieper en Wervik en 
Lo. 
Waarom heeft De Lovie het rusthuis van 
Proven nodig?  Zijn er niet voldoende 
gebouwen op het domein zelf? Heel veel 
gebouwen op het domein dateren van de 
jaren ’60. De eisen en noden op het vlak van 
infrastructuur en wooncomfort zijn 
ondertussen enorm geëvolueerd. 
Bijvoorbeeld de nood aan een individuele 
kamer (in plaats van enkele nog bestaande 
slaapzalen) en de nood aan voldoende 
hedendaags sanitair in of in de onmiddellijke 
omgeving van de kamer. 

Met het rusthuis van Proven kan De Lovie op 
korte termijn aan 18 mensen een beter 
wooncomfort bieden. Troeven van dit pand zijn 
onder meer: 

 16 à 18 kamers met lavabo en toilet  
 voldoende zit- en eetruimtes 
 toegankelijk voor minder mobiele 

mensen (lift) 
 op korte termijn in gebruik te nemen 
 mooie tuin met terras 
 voldoende logistieke ruimte 

(bergruimte, linnenkamer, bureel) 
 rustige ligging in het centrum van 

Proven 
Toch  zijn enkele aanpassingswerken 
noodzakelijk.  In een eerste fase worden de 
badkamers aangepast en krijgt het volledige 
interieur een opfrisbeurt. Na deze eerste fase zal 
De Lovie het gebouw in gebruik nemen. 
Ondertussen bereidt De Lovie een tweede fase 
van aanpassingswerken voor: vernieuwen van 
ramen en plaatsen van dubbel glas, isolatie van 
de zolderverdieping, …  
 

OKTOBERKERMIS 2006 
Vrijdag 6 oktober 
20.00 u.: Kermisschieting liggende wip.  
€ 100,00  vooruit – inleg € 3,00. Geen vizier- 
noch katrolbogen. Café St.-Elooi. 
Vrijdag 6 – zaterdag 7 – zondag 8 oktober 
→ Hennepot met brood en sla in eet- & 
sfeercafé Nobody. Deelname: € 10,00. 
Reservatie gewenst voor 1oktober op tel. 057 48 
77 90. Niet mogelijk om aan de kaart te eten 
tijdens dit weekend. 
→ Côte à l’osweekend in ‘t Rozenhof. 
Reservatie gewenst op tel. 057 30 03 35. Eten  
aan de kaart is mogelijk.    
Zaterdag 7 oktober 
→ Voetbalwedstrijden TSC Proven 
13.45 u.: TSC Miniemen – KBS Poperinge 
15.15 u.: TSC Knapen – KBS Poperinge 
→ 19.00 u.: CAFESPELEN.  
Inschrijving € 7,50  tot 21.00 u. in café Nobody. 
Spelletjes in 6 plaatsen (niet in laatste). Nieuwe 
spelletjes.  
Prijsuitdeling om 23.30 u. in café St.-Elooi. Org. 
Feestcomité. 
Zondag 8 oktober 
→ Voetbalwedstrijden TSC Proven 
09.15 u.: TSC Reserven – SK Elverdinge 
10.00 u.: TSC Juniores – E. Wervik 
15.00 u.: TSC – VC Heuvelland 
→ 15.30 u.: FATA PROVANA op het 
Provenplein, voor het gemeentehuis. Is Proven 
een 6 – sterren gemeente ?  6 verenigingen gaan 
6 uitdagingen aan, gegeven en  beoordeeld door 
... (verrassing). Org. Feestcomité.  Zie 
afzonderlijke affiche.  
→ 14.00 u. - 17.00 u.: Pony- & paardenritjes 
met start aan café De Bascule. Inleg € 0,50 p.p. 
→ 16.00 u. - 18.00 u.: Baanbolling bij café De 
Bascule. Inleg € 1,00  p.p.  
→ 19.00 u.: Karaoke in café St.-Elooi. Inkom 
gratis. 
→ 21.00 u.: Muzikaal VUURWERK op plein 
voor gemeentehuis. Org. Feestcomité. 
Maandag 9 oktober 
19.00 u.: Herbergkermis in café St.-Elooi. 
Kaarting (inleg € 1,00; 3 voor € 2,50) en  
saucissenkandeel. 
Dinsdag 10 oktober 
11.00 u. H. Mis, gevolgd door de jaarlijkse 
feestmaaltijd van OKRA in zaal ’t  Rozenhof. 

Vrijdag 13, zaterdag 14, zondag 15 oktober 
→ Hutsepot met worst en kotelet in eet- & 
sfeercafé Nobody. Prijs: € 12,00. Reservatie 
gewenst voor 6 oktober op 057 48 77 90. Niet 
mogelijk om aan de kaart   te eten tijdens dit  
weekend. 
→ Mosselweekend met friet in café De 
Bascule. Vrijdag en zaterdag vanaf  19.00 u., 
zondag van 11.00 u. - 20.00 u. Reservatie 
gewenst op 057 33 50 94.  Zie afzonderlijke 
affiche. 
→ Ribbetjesweekend in ’t Rozenhof. 
Reservatie gewenst op 057 30 03 35. Eten aan 
de kaart is mogelijk.    
Vrijdag 13 oktober 
→ 18.30 u. Mossel- en vispanfestival in 
herberg Canada. U kunt kiezen uit Mosselen in 
witte wijn (1,250 kg.) of vispannetje aan  
€ 14,00 + gratis een glas  wijn. Reservatie 
noodzakelijk voor de mosselen.  
Tel. 057 33 44 75. 
Personen die het wensen kunnen ook van deze 
actie genieten op maandag 16  oktober mits 
reservatie. 
→ 19.00 u.: Avondzoektocht van de 
Gezinsbond. 
Zaterdag 14 oktober 
20.00 u.: Foute fuif in café Nobody met  
Studio Crazy Sounds, dj Olivier. Gratis inkom. 
Leute en ambiance verzekerd. 
Zondag 15 oktober,” koekezondag” 
→ 14.00 u.: LOOPWEDSTRIJDEN  
33e Kampioenschap van het Hoppeland in 
de dorpskom. Inschrijving (vanaf 13.30 u.) en 
prijsuitreiking in café St.-Elooi.  
Org. Feestcomité. Zie afzonderlijke affiche. 
→ 15.00 u. - 17.00 u.: Ballonwedstrijd met 
naturaprijzen in café De Bascule. Gratis  rit 
op de   paardenmolen voor ieder kind dat een 
ballon koopt.  Org. Feestcomité. 
Vrijdag 20 – zaterdag 21 oktober 
Kaas – en wijnavond door zuivelhandel Inge 
Devooght in zaal St.-Elooi. 15 soorten kaas, 
brood, fruit, ½ fles wijn, gratis aperitief. 
Volw.: € 12,00 p.p.; kind.: € 5,00  p.p.   
Vrijdag om 20.00 u. en zaterdag om 19.00 u. 
Reservatie voor woensdag 18  oktober  bij  
Inge Devooght, Gsm 0477 24 71 75 of St.-
Elooi tel. 057 30 04 83. 
Zaterdag 21 oktober 
21.00 u.: Jupiler 33 cl - fuif in  OC De 
Croone. Org. Zaalvoetbal Total Sport.  Zie 
afzonderlijke affiche. 
Vrijdag 27, zaterdag 28,  zondag 29 oktober 
 “PROVEN IN DE NEVELEN TER 
TIJDEN” 
→ Vrijdag om 19.00 u.: officiële voorstelling 
in OC De Croone, voor de voorintekenaars, 
van het boek “Proven in de nevelen ter tijden” 
(van de auteurs Ivan Top en Kristof Papin) 
door Prof. Dr. Paul Trio (K.U. Leuven).  
Aansluitend wordt een drink aangeboden en 
wordt de tentoonstelling over de geschiedenis 
van Proven geopend. 
→ Zaterdag 16.00 u. – 20.00 u.,  zondag 11.00 
u. – 13.00 u. en 16.00 u. – 20.00 u.: 
tentoonstelling over de geschiedenis van 
Proven (mmv. diverse verenigingen.).  
→ Zondag 11.00 u.: aperitiefconcert door 
Kon. Harmonie De Volksvreugd in OC De 
Croone.  Org: Feestcomité Proven i.s.m. Ivan 
Top. Zie afzonderlijke affiche. 
 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 
96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst veearts 
22/10 Busschaert (Westouter): 057 44 53 63 
29/10 Goethals (Proven): 057 30 02 67 
01/11 Vandenberghe (Watou): 057 38 81 60 
05/11 Goethals (Proven): 057 30 02 67 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
A. Dekersgieter: 057 33 85 85, 057 30 07 58, 

           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 
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
Dever-Gekiere: 057 30 04 31, 

          0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
Sectie 7: wachtdienst van vrijdagavond 22 
september tot vrijdag 6 oktober: Adjt 
Lemahieu Marnix, Sgt Lelieur Bart, Kpl 
Vandromme Marnix, Brw Ryckeboer 
Eduard, Regheere Geert, Desmyter Wout, 
Leeuwerck Yves, Vanbecelaere Kris en 
Pannekoecke Luc 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Politie: 057 33 40 00 
 
KALENDER 
19 oktober: petanque OKRA 
21 oktober: Jupiler 33cl-fuif in De Croone 
24 oktober: hobby OKRA 
26 oktober: kaarting en scrabble OKRA 
27 oktober: start herfstvakantie 
Proven in de nevelen der tijden 
 27 oktober: voorstelling 
 28 & 29 oktober: tentoonstelling 
29 oktober: aperitiefconcert 
2 november: petanque OKRA 
4 november: pannenkoekenverkoop TSC 
6 november: terug naar school 
10 november: Sint-Maarten komt op bezoek 
17 & 18 november: truffelverkoop school 

17 & 18 november: kippenbillenkaarting t.v.v. 
Bart Blanckaert 
24, 25 en 26 november: sfeerbeurs 
 
GEBOREN 
Rémy Yde, geboren op 11 oktober 2006, zoon 
van Melanie Syssau en Jurgen. 
 
OVERLEDEN 
 Maria Moren, weduwe van Joseph 
Merveillie, geboren te Woesten op 18 maart 
1924 en overleden in Home Vrijzicht te 
Elverdinge op 13 oktober 2006. De begrafenis 
vindt plaats op donderdag 19 oktober om 10.00 
u. in de St.-Victorkerk te Proven. 
  George Ryckeboer, echtgenoot van 
Godelieve Denecker, geboren te Pollinkhove op 
20 juni 1920 en overleden in het 
Mariaziekenhuis te Poperinge op 2 oktober 
2006. De begrafenis vond plaats op zaterdag 7 
oktober om 10.00 u. in de St.-Victorkerk te 
Proven. 
 
GEVONDEN 
Losse sleutel “Litto”, gevonden in de 
Blekerijweg op maandag 2 oktober op het 
voetpad tussen coiffure Ronny en Lucien Devos 
(huisnr. 14). Terug te bekomen: Eekhoute 9. 
 
O.K.R.A. PETANQUE 5 OKTOBER  
4 spelers wonnen elk 3 spelletjes: Denis Dever, 
Norbert Debeer, Joël Monkerhey, Hilda 
Depeser. 
Voorlopig klassement: 1. Joël Monkerhey - 2. 
Eugène Demuynck - 3. Willy Butaye - 4. Hilda 
Depeser - 5. André Soenen. 
Volgende speeldag op donderdag 19 oktober. 
 
HANDELSZAKEN 
In de periode van 1 november zijn er enkele 
wijzigingen in verband met de openingsuren. 
Maandag 30 oktober:  
→ Au Petit Jardin: open 
Woensdag 1 november:   
→ Au Petit Jardin: open 
→ Sako: 7.00 u. - 12.00 u. 
→ Bakkerij Stefaan: open 
→ Delhaize: 8.00 u. – 12.00 u. 
→ Bokado: 9.00 u. – 12.00 u. 
→ Bart en Ann: 8.00 u. – 13.00 u. 
→ Doe Het Zelf Devos: gesloten 
* Delhaize: gesloten op maandagnamiddag 23 
oktober en dinsdag 24 oktober wegens 
veranderingswerken. Opnieuw open op 25 
oktober. 
* Bascule: gesloten vanaf maandag 23 t.e.m. 
donderdag 26 oktober. 
* St.-Elooi: gesloten van 30 oktober t.e.m. 10 
november. Vanaf 11 november terug tot je 
dienst. 

KAARTING ST.-ELOOI 
 Maanduitslag: 
1e: Overbergh - 339 p. - 3 part. 
2e: Foubert - 337 p. - 3 part.  
3e: Alleweireldt - 328 p. - 3 part. 
 Eindklassement: 
1e: Overbergh - 594 p. - 4 part. 
2e: Serryn - 579 p. - 3 part.  
3e: Vanacker - 577 p. - 4 part. 
De volgende maandelijkse kaarting gaat door 
op 4 november in St.-Elooi, ondanks de 
sluiting. 
 
KAARTING BASCULE 
 Volgende kaarting: vrijdag 20 en zaterdag 
21 oktober. 
 Uitslag september: 
1e: Santy Sandy - 3p. - 356 
2e: Vieren Denise - 3p. - 330 
3e: Dever Denis - 3p. - 328 
4 e: Vulsteke Roger - 2p. - 319 
Vrouwen: Vieren Denise - 3p. - 330 
 
KVLV 
Maandag 23 oktober om 19.30 u. komt Roza 
Bol in De Croone spreken over “optimale 
weerstand”.  Je gezondheid hangt in grote 
mate af van je weerstand. Een groot aantal 
factoren heeft hierop een invloed: voeding, 
hygiëne, rust en beweging. Ook 
omgevingsfactoren, emoties en stress spelen 
een rol.  Organisatie in samenwerking met de 
christelijke mutualiteit.   
 
JONG KLJ 
Op zondag 22 oktober is er activiteit voor alle 
groepen van 14.00 u. tot 17.00 u. 
 
BEDANKT 
We willen het feestcomité danken voor de 
geslaagde Fata Provana. Fantastisch, 
formidabel, ongelofelijk, enz. Dit waren deze 
week de uitspraken van alle Provenaars en 
deelnemende ploegen: Carmen voor Jong KLJ, 
Kris en Luc voor de brandweer, Johan voor de 
Eekhoutevrienden, Siegrid voor KVLV, Piet 
voor de TSC Juniores en Dirk voor  ’t 
Provenaertje. Ook over het vuurwerk had 
iedereen de mond vol. 
Volgend jaar opnieuw? 
 
KRIS & LUC 
Indien je nog materiaal hebt van de stoet: wil 
dit zo vlug mogelijk terug bezorgen aan Kris 
of Luc.  Dank je. 
 
SCHUTHOK VERLOREN HONDEN 
De opvang van alle zwervende, verloren of 
achtergelaten honden gebeurt sinds enige tijd 
niet meer door de stedelijke technische dienst, 
maar werd uitbesteed aan hondenkennel ’t 
Keikophof, Lindestraat 18 in Roesbrugge. 



SYMPOSIUM ASTMA & ALLERGIE 
Op zaterdag 4 november vindt in Kortrijk 
Xpo een symposium plaats over astma en 
allergie. Voor meer info: infolijn 0800 84 
321, info@astma-enallergiekoepel.be of 
www.astma-en-allergiekoepel.be.  
 
KLEUTER- EN KINDERTHEATER 
Op zondag 29 oktober organiseert de 
werkgroep Hei Pullemuts van de stedelijke 
jeugddienst opnieuw het kleinschalige 
kleuter- en kindertheatergebeuren “Hei 
Pullemuts”.  De voorstelling “Bin’Bin” 
wordt om 14.30 u. gebracht door Théatre des 
4 Mains (duur 50 minuten - leeftijd 2,5 tot 6 
jaar) in de feestzaal van het Sint-Janscollege, 
Deken De Bolaan te Poperinge. Kaarten zijn 
te koop aan de receptie van het stadhuis of 
de stedelijke jeugddienst, Komstraat 18 te 
Poperinge, 0478 26 07 14 of 
jeugddienst@poperinge.be. Kostprijs € 5 
voor 1 kaart, € 9 voor 2 en € 4 per kaart 
vanaf 3 kaarten. 
 
RC POPERINGE 
Op zaterdag 23 december om 20.00 u. 
organiseert de serviceclub Rotary Poperinge  
een kerstconcert in de Sint-Bertinuskerk te 
Poperinge. Niemand minder dan onze 
alombeminde WILL TURA  brengt er een 
gospelconcert in een prachtig kader, dat voor 
een bijzondere kerstsfeer zal zorgen. De 
opbrengst van dit concert is bestemd voor 
een aantal sociale en humanitaire projecten 
in het Poperingse, die door Rotary-club 
Poperinge ondersteund worden. Onder 
andere is er het jeugdinterventiefonds, een 
initiatief van Rotary Poperinge in 
samenwerking met de jeugdrechtbank, 
waarbij de vele verborgen sociale noden van 
kansarme jongeren gelenigd kunnen worden. 
Daarnaast worden ook bestaande projecten 
en organisaties uit de sociale sector 
gesteund. 
De toegangsprijs voor dit evenement 
bedraagt € 30. Wie achteraf ook wil genieten 
van een verzorgde receptie betaalt € 45. Er 
wordt alleen gewerkt met genummerde 
plaatsen, waarvoor vooraf moet 
ingeschreven worden. Reservatie van 
kaarten of andere informatie: Stephan 
Mourisse, 057 40 16 90 (na 18.30 u.) of  
stephan.mourisse@skynet.be 
 
BOEKENBEURS IN ANTWERPEN 
Dankzij CO7, een intergemeentelijke 
culturele projectvereniging, kan je met de 
bus naar de Boekenbeurs op zaterdag 4 
november en/of woensdag 8 november. De 
bussen vertrekken omstreeks  9.00 u. en zijn 
omstreeks 19.00 u. terug. Aan de hand van 
het aantal inschrijvingen worden de lokale 
opstapplaatsen bepaald. Een zitje op de bus 
reserveren kan in jouw bib van 1 tot en met 
28 oktober. De kostprijs bedraagt € 5,00. 
Meer informatie bij Steven Reynaert, 057 44 
50 41, mesen@bibliotheek.be of in de lokale 
bibliotheek. 
 
APERITIEFCONCERT 
De Koninklijke Harmonie 'De Volksvreugd' 
van Proven nodigt alle muziekliefhebbers uit 
op haar aperitiefconcert. Onder leiding van 
de nieuwe dirigent Pieter Meersseman speelt 
de jeugdband 'Fever', 'Fiddler on a roof' en 

'Watermelon Man'. De harmonie luistert het 
aperitiefmoment op met talrijke stukken. Enkele 
titels: 'Antonin's New World', 'Twins', 
'Diamond', 'Alexander's Ragtime Band', 'A 
tribute to Ray Charles', ...  
De muzikanten en het bestuur verwachten je in 
het ontmoetingscentrum 'De Croone' op zondag 
29 oktober om 11.00 u.  Een aperitiefje kost je 2 
euro, het concert krijg je er gratis bij.  Het 
belooft alvast een mooi sluitstuk te worden van 
een geslaagde kermis. 
 
UITSLAGEN TSC PROVEN 
Weekend 14 – 15 oktober  

Duiveltjes 1 - Woesten B     14 - 6 
Duiveltjes 2 - Boezinge     8 - 7 
Passendale - Preminiemen 1    2 - 5 
Reningelst - Preminiemen 2 0 - 6 
Alveringem - Miniemen 1 - 2 
Alveringem - Knapen 1 - 5 
Scholieren - Voormezele 4 - 2 
Juniores - Boezinge 2 - 0 
Reserven B - Ploegsteert 1 - 3 
Elverdinge - Reserven A 5 - 2  
Seniores - Moorslede 1 - 1  

 
PANNENKOEKENSLAG JEUGD TSC 
Voor 1 kg heerlijke Diksmuidse pannenkoeken 
betaal je slechts 5 euro. De paarswitte 
jeugdspelers bellen aan op zaterdagnamiddag 4 
november. Vooraf bestellen is mogelijk in het 
lokaal bij Yesje en Antoon of bij de 
bestuursleden. TSC dankt alvast iedereen voor 
de steun. 
 
SFEERBEURS 
Ook dit jaar vindt in het laatste weekeinde van 
november de sfeerbeurs opnieuw plaats in OC 
De Croone. De organisatoren zijn nu reeds bezig 
om van de 5e editie weer een sfeervolle 
bedoening te maken. Voor de decoratie zijn ze 
nog op zoek naar kroonkurken en wijnkurken. 
Wie deze nog heeft, kan ze binnenbrengen in ’t 
Rozenhof, Bokado of Coiffure Ronny.  Alvast 
bedankt. 
 
KLIMAATWIJK IN PROVEN? 
De voorbije jaren slaagden 25 gezinnen uit de 
Bellewijk in Poperinge erin om door allerlei 
kleine maatregelen hun energieverbruik in het 
stookseizoen met 8 % te verminderen.  Dit lukte 
hen via het systeem van de klimaatwijk.  
Wat is een klimaatwijk?  Tien of meer gezinnen 
uit een wijk of dorp houden van 1 november tot 
eind april hun energieverbruik wekelijks in de 
gaten.  Ze noteren de stand van de tellers.  De 
deelnemers komen enkele keren samen om 
ervaringen en tips uit te wisselen over het 
besparen van elektriciteit, verwarming, 
opwarmen van warm water.  Ze worden daarin 
ondersteund door een "energiemeester" van wie 
ze extra tips en informatie krijgen. De ambitie is 
om op het einde van het stookseizoen minstens 
8% te sparen.  Dit is wat de Kyoto-norm van 
België verwacht: zoveel minder CO2 de lucht in 
blazen.  De ervaring leert dat de meeste gezinnen 
hier vlot in slagen, gewoon door hier en daar wat 
op te letten. De deelname aan dit initiatief is 
kosteloos, het vraagt alleen een beetje moeite. 
Als we in Proven een 10-tal gezinnen vinden, 
gaan we van start.  Geef meteen een seintje aan 
Chris Vandenberghe, Blokstraat 17 in Proven, 
057 36 04 58 of chrisenels@telenet.be om je in 
te schrijven. Hij begeleidt dit initiatief. En noteer 
op 1 november alvast de stand van je meters. 

11.11.11 IS ER TERUG 
De jaarlijkse solidariteitsactie met de derde 
wereld vindt opnieuw plaats, ook in Proven.  
11.11.11 zoekt trouwens nog medewerkers om 
mee wenskaarten, stiftjes, enzovoort deur aan 
deur te verkopen.  Wie zich een tweetal uur 
kan vrijmaken in het weekend van 11 en 12 
november is zeer welkom.  Voorlopig 
engageren zich vooral jongeren, onder andere 
van de KLJ.  Het ware wel plezant als er ook 
nog enkele volwassenen willen meestappen. 
Alle hulp is welkom!  Graag even contact 
opnemen met Chris Vandenberghe, Blokstraat 
17, 057 36 04 58 of chrisenels@telenet.be.  De 
vrijwilligers zullen je steun zeker appreciëren. 
Weet trouwens dat de overheid voor elke euro 
er nog een paar bijlegt. Jouw steun heeft dus 
extra effect, en gaat naar kleine projecten die 
de mensen zelf in handen hebben. 
 
'BUREN BIJ KUNSTENAARS'  
In het weekend van 22 oktober stellen zo'n 634 
kunstenaars in heel de provincie West-
Vlaanderen hun atelierdeuren open. Amateurs 
of professionelen participeren aan het project 
vanuit heel diverse disciplines: grafiek, 
schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, 
videokunst, kunstambachten, installatie, 
multimedia, enz. De toegang is gratis. Dit 
project loopt gelijktijdig in Frankrijk, in het 
Departement Nord en het Departement Pas-de-
Calais.  
Ook Rik Ryon, Provens kunstenaar, doet weer 
mee! Info: Blokweg 2, Proven, 057 30 10 67 
of rik.ryon@yucom.be 
Open op zaterdag en zondag 21 en 22 oktober 
van 10.00 u. tot 12.00 u. en van 13.00 u. tot 
19.00 u. 
Alle info op de website van de provincie West-
Vlaanderen. 
  

OKTOBERKERMIS 2006 
Vrijdag 20 – zaterdag 21 oktober 
Kaas – en wijnavond door zuivelhandel Inge 
Devooght in zaal St.-Elooi. 15 soorten kaas, 
brood, fruit, ½ fles wijn, gratis aperitief. 
Volw.: € 12,00 p.p.; kind.: € 5,00  p.p.   
Vrijdag om 20.00 u. en zaterdag om 19.00 u. 
Reservatie voor woensdag 18  oktober  bij  
Inge Devooght, 0477 24 71 75 of St.-Elooi  
057 30 04 83. 
Zaterdag 21 oktober 
21.00 u.: Jupiler 33 cl-fuif in  OC De Croone. 
Org. Zaalvoetbal Total Sport.  Zie 
afzonderlijke affiche. 
Vrijdag 27, zaterdag 28,  zondag 29 oktober 
 “PROVEN IN DE NEVELEN DER 
TIJDEN” 
→ Vrijdag om 19.00 u.: officiële voorstelling 
in OC De Croone, voor de voorintekenaars, 
van het boek “Proven in de nevelen der tijden” 
(van de auteurs Ivan Top en Kristof Papin) 
door Prof. Dr. Paul Trio (K.U. Leuven).  
Aansluitend wordt een drink aangeboden en 
wordt de tentoonstelling over de geschiedenis 
van Proven geopend. 
→ Zaterdag 16.00 u. - 20.00 u.,  en zondag 
11.00 u. - 13.00 u. en 16.00 u. - 20.00 u.: 
tentoonstelling over de geschiedenis van 
Proven (m.m.v. diverse verenigingen.).  
→ Zondag 11.00 u.: aperitiefconcert door 
Kon. Harmonie De Volksvreugd in OC De 
Croone.  Org.: Feestcomité Proven i.s.m. Ivan 
Top.  Zie afzonderlijke affiche. 



MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
 

 
 
Achiel werd geboren in de Lindestraat N°28 
in Roesbrugge als zoon van Eduard Debergh 
en Rosalie Cornette beiden werkzaam in de 
landbouw. 
Hij trouwde met Lucie Coevoet uit het grote 
gezin (17 kinderen) van Henri Coevoet. 
Lucie werd geboren in de Montefoulstraat 
N°1 (later bewoond door de Cornette’s, 
Moeneclay, Vandecasteele,  Geert 
Brysbaert). 
De meeste hebben Achiel en Lucie gekend 
wanneer ze woonden in de Blokstraat N° 2 
waar hun kinderen: 4 zonen en een dochter 
groot werden gebracht en waar verder nog 4 
kinderen heel jong stierven. 
Achiel heeft veel jaren gewerkt op de hoeve 
van buurman Marrent (later uitgebaat door 
schoonzoon Georges Ferijn nu Lieven 
Lanoye). 
De 4 zonen trokken weg van Proven. 
Maurice had een bedrijf “Mandelcar” in 
Izegem. Ooit konden we in de zeventiger 
jaren met de muziekmaatschappij eens 

optreden in Izegem door zijn toedoen, en werden 
met een bus van hem gratis naar daar gebracht. 
Ik herinner me die uitstap nog heel goed want er 
was daar een hele tumult omdat Valère Elslander 
zijn “Embouchure” (mondstuk) van zijn 
bombardon had vergeten mee te brengen. 
André was bediende in het Kortrijkse. 
Cyriel was bakker aan de “Eeckhoek” in West-
vleteren en Camiel trok naar Frankrijk. 
De enige die in Proven bleef was Maria 
“Baert’s” of Maria van “cietjes” zoals ze hier 
genoemd wordt. Reeds vanaf haar 14 jaar was ze 
tewerk gesteld bij Lucie Vermeersch waarvan 
we reeds vertelden  in vorige afleveringen. Ze 
woont als kranige 94- jarige nu nog samen met 
dochter Cecile Dewulf nevens de plaats waar 
vader  Deberdt zovele jaren heeft gewoond 
 

 
Maurice Deberdt (rechts voor de bus) op bezoek 
bij peter en metje die fier poseren samen met 
familie en buurkinderen (Maria Deberdt derde 
van links samen met broer Camiel) 
 
 

 
 
Zowel Herminie als haar man Karel waren van 
Poperinge afkomstig. Ze hebben een hoeve 
uitgebaat langs de Couthoflaan die later 
overgenomen werd door Hubert Dekervel. 
Eugeen Kinget, van Beveren afkomstig, de vader 
van Karel kwam naar deze hoeve in 1894. De 
drie kinderen waaronder Karel werden echter in 
Poperinge geboren. De hoeve waar ze introkken 
in Proven was voordien uitgebaat door Charles 
Dekeyser een Fransman van Hondschoote die 
dan naar Oostvleteren vertrok. Naar we konden 
zien waren de oudste kinderen van deze geboren 
in Houtem en de 4 jongste van de 9 in Proven, 
vanaf 1880. Op die manier veronderstellen we 

dat hij in die tijd naar Proven kwam. 
Karel en Herminie kregen vijf kinderen. 
Walter die introuwde in de Molenwal met de 
dochter van Cyriel Deberdt een broer van 
Achiel waarvan hierboven sprake. Ze is dus 
een nicht van Maria (dochter van Achiel) en 
woont momenteel nog altijd in “de Molenwal” 
na het overlijden van haar man. 
Maria de oudste dochter van Karel trouwde 
met Maurice Sohier, hoppeboer. Ze baatten 
een hoeve uit met uitrit aan het rond punt aan 
“’t hooghe” in Poperinge. 
Paula een andere  dochter trouwde met 
Fernand Spinnewijn die een handel in 
landbouwmachines had in Wijtschate en Ieper. 
De enige die nog op Proven woont van de 
familie is Lutgarde Vandaele de weduwe van 
Gilbert Kinget terwijl Anna Kinget de jongste 
dochter  trouwde met Jef Kemel en naar 
Roeselare trok. Ze zouden daar naar verluid 
een kolenhandel hebben gehad. 
  
 

 
 
Zoals we reeds geschreven hebben ter 
gelegenheid van het overlijden van Camiel 
Debergh waren de zusters Gabrielle en 
Blanche Devos buren van hem in de 
tweewoonst in de zogenoemde “Lange 
Wegel”. 
Vader Jules Devos was getrouwd met Lucie 
Leupe en de familie was gekend als Leupe 
zodat men sprak van Jules Leupe. Het is een 
gebruik dat we hier en daar nog tegenkomen 
wanneer een man introuwt in een meer 
gekende familie men hem in de volksmond 
benoemt met de naam van zijn vrouw. Dit 
gebruik kan in bepaalde omstandigheden twee 
of drie generaties doorgaan zodat men 
uiteindelijk niet meer weet wat de reden is van 
die andere naam. 
Zo heb ik heel lang moeten informeren 
waarom Remi Quagebeur gekend was als 
Remi Spannuyt.  
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Lena Declerck verloor in hetzelfde jaar haar 
grootvader en haar vader. Het verhaal van 
deze twee families Deraeve en Declerck is 
een beetje het verhaal van de Kerkplaats, 
later Kerkstraat en nu Alexisplein. Het gaat 
dan meer specifiek over de laatste huizen in 
de straat van de huidige school. 
Oorspronkelijk was de grond aanliggend aan 
deze straat eigendom van de kerk samen met 
de grond tussen het kerkhof en de grote 
steenweg door het dorp.  
Praktisch alle huizen werden opgericht met 
een “cheynspacht” aan de kerk. Aan de 
andere zijkant was het kerkhof begrensd 
door de kerkhofbeek die maar in de late 
jaren van de 19e eeuw dicht gelegd werd. 
In de jaren 1700 vonden we afrekeningen 
van “cheynspachten” van diverse gronden in 
de straat naar de school. 
Zeker op het einde van de straat waren het 
allemaal kleine werkmanswoningen. 
Voorbij de schuur dat de familie Lemahieu 
gebruikte waren er nog vier huisjes (een 
ervan werd een bepaalde tijd nog opgesplitst 
in twee) 
Albert Deprey kwam rentenieren na het 
vervangen van de schuur door een woning 
en nu woont zijn weduwe Madeleine 
Lemahieu nog op die plaats. 
De eerste woning daar voorbij hebben oude 
Provenaars nog gekend als de woning van 
Serafien Ackaert, schoenmaker, nadien van  
Florent Gryson en wordt nu bewoond door 
Alice Jonckiere, Wde van Georges Buseyne. 
De tweede woning werd bewoond door 
Hector Declerck en Blanche Melis. “Gatje 
Clerck” (lapnaam omdat hij zolang klein was 
gebleven) kreeg samen met Blanche 16 
kinderen waarvan er 8 konden opgroeien. Ze 
trokken allemaal weg van Proven 
uitgenomen Maurice die trouwde met de 
dochter van een buur Martha Deraeve. Na de 
dood van de ouders Declerck werden er twee 
huisjes gemaakt van hun woning. 

Het verhaal van die huisjes is dan dat ze 
bewoond werden door enerzijds Marcel 
Deraeve, die hier kwam vanaf zijn vroegere 
woning verder in de straat en het andere door 
Valère Deraeve die later naar Limburg trok. 
 
 

 
 
Grootvader Marcel werkte bij een boer in 
Haringe en nadien weduwnaar geworden ging 
hij terug inwonen bij zijn dochter Martha in zijn 
vroegere woonst. Zo kwamen die twee huisjes 
terug vrij en zijn dan bewoond geworden( alle 
twee) door het gezin Constant Deman door 
iedereen gekend als Constant en Magriet. Hij 
was schoenmaker en het echtpaar was gekend als 
typische en dorstige figuren van het Proven der 
vijftiger jaren. 
 

 
 
Constant en Magriet in de hoppepluk bij 
“Berten Latte” 
De woning maakte nadien nog veel avonturen 
mede na herbouwd te zijn tot twee garages en 

later tot woning van Georges Cornette. Dat is 
echter een verhaal apart. 
De derde woning heeft met dit verhaal weinig 
te zien. Henry Ryon woonde daar, nadien 
Firmin Labaere waar Mevr. André Bauw nu 
nog verblijft. 
 
 

 
 

Marcel Deraeve en zijn vrouw bij de nu 
afgebroken kapel achter de kerk 

 
Het is in de laatste woning dat de familie 
Marcel Deraeve Sonneville hun kinderen 
hebben groot gebracht. Mariette trok naar 
Brussel, Valère zoals reeds gezegd naar 
Limburg en Gaby woonde in Mesen. 
Martha bleef in het ouderlijk huis en heeft daar 
lange tijd een winkel van kruidenierswaren 
gehad. De winkel van “Martha Pion’s” was 
alom gekend (Pion kwam naar het schijnt van 
Pion-margarine, die Martha verkocht en haar 
die naam meegaf). 
Haar dochter Lena zorgt nu voor het erfgoed 
van haar familie en ook een beetje voor die 
oude hoek van Proven. 
 

 
 
Maurice Declerck vader van Lena Declerck 
 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
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Wachtdienst dokters 
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Wachtdienst veearts 
05.11: Goethals (Proven), 057 30 02 67 
11.11: Bussschaert (Westouter), 057 44 53 63 
12.11: Vandenberghe (Watou), 057 38 81 60 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert. Dekersgieter: 057 33 85 85, 
 057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 057 30 19 30 
Thuisverpleging 
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
Dever-Gekiere: 057 30 04 31, 

          0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
Sectie 8: wachtdienst van vrijdagavond 3 
november tot vrijdag 17 november: 1Sgt 
Vanbeveren Bart, Kpl Devooght Martine, 
Brw Sticker Rik, Devos Rik, Demeester 
Adinda, Roestraete Dina 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
 

Politie: 057 33 40 00 
 
 
VOORUITBLIK 
4 november: pannenkoekenverkoop TSC 
10 november: Sint-Maarten komt op bezoek 
11 november: kaas-, croque- en wijnavond 
in OC De Croone,  Jong KLJ 
17 en 18 november: truffelverkoop school 
24, 25 en 26 november: sfeerbeurs 
2 december: Black Mambo Party in OC De 
Croone, jong KLJ 
16 december: St-Elooisfeest, Landelijke 
gilde, KVLV 
24 december om 17.00 u.: kerstviering in de 
St.-Victorkerk 
6 januari: driekoningenfeest en kerstboom- 
verbranding.   Org.: De Pleute, jong KLJ, 
driekoningencomité, feestcomité. 
 

BERICHTEN 
Het wordt steeds moeilijker om ’t 
provenaertje op tijd samen te stellen. Vanaf 
het volgende nummer vragen wij dan ook om 
de berichten binnen te brengen of op te sturen 
tegen ten laatste zaterdagavond om 19.00 u. 
 
VOORUITBLIK: NIEUW 
Iedere vereniging kan een activiteit laten 
plaatsen in ’t provenaertje.  We nemen die op in 
“Vooruitblik”, de vroegere kalender. 
Van zodra we op de hoogte zijn, wordt de 
activiteit eenmalig aangekondigd. Tijdens de 
laatste 2 maanden voorafgaand aan de activiteit, 
wordt ze iedere keer vermeld. 
 
O.K.R.A. PETANQUE 19 OKTOBER  
14 spelers namen deel. 
Wonnen elk 3 spelletjes: Agnes Devos, Paul 
Coene, Joel Monkerhey en Jules Regheere. 
Voorlopig klassement:  
1 Joël Monkerhey 40/682   
2. Eugène Demuynck 38/626   
3. Hilda Depeser 35/597   
4. Willy Butaye 34/634  
5. Denise Vandenbussche 33/600 
→ volgende speeldag: 2 november en 16 
november 
→ 9 november: scrabble en kaarting 
 
UITSLAG CAFÉSPELEN 
1. Sven Dequidt 240 
2. Frederik Lagache 220 
3. Miren Smits 220 
4. Aaron Delefortrie 215 
5. Vicky Orbie 215 
 
HANDELSZAKEN 
Op zaterdag 11 november zijn er enkele 
wijzigingen . 
→ Au Petit Jardin: open 
→ Sako: 7.00 u. - 12.00 u. 
→ Bakkerij Stefaan: open 
→ Delhaize: 8.00 u. – 12.00 u. 
→ Bokado: open 
→ Bart en Ann: open 
→ doe-het-zelf Devos: 10.00 u. - 12.00 u. en 
13.00 u. - 16.00 u. 
* St.-Elooi: nog gesloten t.e.m. 10 november. 
Vanaf 11 november terug tot je dienst. 
 
BLAUBLUES 
Zaterdag 11 november wordt in Haringe de 7de 
editie van Blaublues voorgesteld. Voor een 
gezellige muzikale avond met 3 Engelse 
bluesbands en een Amerikaanse one man band 
kan je vanaf 19.30 u. terecht in zaal De Levaard 
te Haringe.  Ambiance verzekerd. 
Voor kaarten kun je terecht bij Patrick 
Verschaeve, Eekhoute 12.  
Inlichtingen en info: www.blaublues.be 
 

UITSLAGEN TSC PROVEN 
Weekend 28 – 29 oktober 

Duiveltjes1 – Westouter      23 – 3  
Duiveltjes 2 – Dikkebus  7 – 0  
Langemark – Preminiemen  1    1 - 1 
Preminiemen 2 vrij 
Brielen – Miniemen  2 – 9  
Brielen – Knapen  2 – 3  
Scholieren  – KFC Poperinge 0 – 3  
Juniores – Brielen  0 – 0  
Vlamertinge – Reserven B   1 – 2  
Reserven A – Brielen  1 – 2  
Seniores  vrij 

 
PANNENKOEKENSLAG JEUGD TSC 
Voor 1 kg heerlijke Diksmuidse pannenkoeken 
betaal je slechts € 5,00.  De paarswitte 
jeugdspelers bellen aan op zaterdagnamiddag 
4 november. Vooraf bestellen is mogelijk in 
het lokaal bij Yesje en Antoon of bij de 
bestuursleden.  TSC dankt alvast iedereen voor 
de steun. 
 
100-JARIGE DANKT 
Mevrouw Yvonne Dere, weduwe Henri 
Prinzie, en haar kinderen danken iedereen die 
haar bedacht heeft met een gelukwens, een 
bloem of een geschenk, ter gelegenheid van 
haar 100ste verjaardag op 8 oktober. Yvonne 
werd geboren in Passendale. 
 
LOTTO 
Wie op zaterdag 11 november wil spelen met 
de lotto, kan deze binnenbrengen ten laatste op 
vrijdag 10 november bij Nadine en Kris. 
 
KIPPENBILLENKAARTING 
→ vrijdag 17 en zaterdag 18 november is er  
kippenbillenkaarting ten voordele van 3° jaars 
belofte Bart Blanckaert. 
→ inleg: 1 kaart kost € 1,20 en 4 kaarten 
kosten € 3,50. 
→ winnaars: 2 kippenbillen elk. 
→ plaats: in zaal “Witsoone" te Krombeke. 
→ er is een tombola voorzien met de 
voorverkoopkaarten. 
→ organisatie: supportersclub De Kleine Man. 
→ let wel: gedurende dit weekend is de 
Canada gesloten. 
 
NIEUWE GLASBOLLEN 
Voor begin december worden alle 21 
glasbollen op het grondgebied van Poperinge 
vervangen door nieuwe exemplaren met 
rubberen binnenbekleding, waardoor het 
gebruik minder lawaaierig is. 
 
LANDELIJKE GILDE – KVLV 
Het St-Elooisfeest heeft dit jaar plaats op 
zaterdag 16 december om 20.00 u. in zaal ’t 
Rozenhof.  Inschrijven kan in ‘t Rozenhof of 
bij het bestuur. 



UITSLAGEN LOOPKOERSEN 
→ Meisjes 7 – 8 jaar 
1.  Alana Dequidt 
2. Rani Buseyne 
3. Kyana Theite 
→ Jongens 7 – 8 jaar 
1.  Elias Pecqueux 
2. Wout Samyn 
3.  Lukas Acke 
→ Meisjes 9 – 10 jaar 
1.  Floor Denecker 
2. Camille Depuydt 
3. Elizabeth Deraeve 
→ Jongens 9 – 10 jaar 
1.  Glenn Brysbaert 
2.  Thomas Acke 
3. Michiel Hardeman 
→ Meisjes 11 – 13 jaar 
1.  Orphee Depuydt 
2.  Romina Brysbaert 
3. Ilse Delmaere 
→ Jongens 11 – 13 jaar 
1.  Benn Dequidt 
2. Niels Elslander 
3. Wannes Pareyn 
→ Meisjes 14 – 16 jaar 
1.  An-Sofie Brysbaert 
2. Romina Brysbaert 
3.  Sien Denecker 
→ Vrouwen + 17 jaar 
1.  Lise Metzger 
2. Rita Suffys 
3. Marieke Metzger 
→ Mannen + 17 jaar 
1.  Patriek Delerue 
2. Filip Deruwez 
3. Kevin Brysbaert 
 
SINT-MAARTEN GAAT OP STAP 
Sint-Maarten komt opnieuw naar Proven op 
vrijdag 10 november. We verzamelen om 
17.45 u. aan ’t Rozenhof  om de Sint op te 
wachten  De stoet vertrekt om 18.00 u. 
Onder begeleiding van de Koninklijke 
Harmonie De Volksvreugd houden we 
hetzelfde traject van de vorige jaren aan.  Er 
worden 5 mooie prijzen verloot onder de 
kinderen die met een versierde lantaarn 
meestappen. Na de stoet kunnen alle 
deelnemertjes de Sint ontmoeten in OC De 
Croone en krijgen ze heel wat lekkers. 
Het feestcomité heet alvast iedereen van 
harte welkom. 
 
UITNODIGING 
Vera van de Canada nodigt iedereen uit op de 
herfstdegustatie van wijnen op woensdag 1, 
zaterdag 4 en zondag 5 november.  Deze 
vindt plaats in Diksmuide, Esenweg 205, 
doorlopend van 10.00 u. tot 19.00 u. 
 
FATA PROVANA 
De medewerking van 6 Provense 
verenigingen zorgde voor veel ambiance op 
kermiszondag.  Iedereen genoot ervan. 
Het feestcomité 
 
VERLOREN 
Op zaterdagmorgen 21 oktober verloren we 
in de Obterrestraat, ter hoogte van Sako, een 
wit-roze knuffel. Indien er iemand die 
gevonden heeft: wil contact opnemen met 
ons.  Dank je wel.   
Eekhoute 46, 057 30 16 55. 
 

“ ’T PROVENAERTJES” LIED 
Refrein: 

Vrolijke, vrolijke Provenaers, 
Vrolijke Provenaers dat zijn wij 
Vrolijke, vrolijke Provenaers, 
Vrolijke Prov’naers dat zijn wij. 
 

 Als wij samen pinten drinken 
Bij ons thuis of op café 
Laten wij de glaasjes klinken 
En zingen samen ’t liedje mee 

Refrein 
 ’s Zomers zijn er heel wat feesten 

’t Voetbal, Eekhout, KLJ 
Eten, drinken voor de meesten 
Maakt ons blij en heel  tevree 

Refrein 
 ’s Winters is er boomverbranding 

Cecilia en Barbara 
Van ’t Couthof tot aan de landing 
Overal feest en tralala 

Refrein 
  Ook de kermis brengt ons leute 

Peirdemeulen, eendjeskraam 
Provenaer, gie echte pleute 
Feest en zing nu al  tesaam 

Refrein 
 
11 NOVEMBERVIERING 
De laatste jaren kunnen steeds minder 
oudstrijders van de laatste wereldoorlog 
aanwezig zijn op de viering van de 
wapenstilstand. Toch willen we hen op 11 
november, evenals hun overleden makkers en de 
oudstrijders van de eerste wereldoorlog, onze 
dank betuigen. Maar vooral willen we 11 
november in Proven in ere houden, voor al wie 
geleden heeft en nog lijdt onder het strijdgeweld. 
We houden dan ook een plechtige herdenking 
samen met de weggevoerden, de werkweigeraars 
van de bezetter, de militairen op rust en de 
actieve beroepsvrijwilligers.  Om 10.00 u. is er 
een misviering, gevolgd door een hulde aan het 
monument en een receptie. Het geheel wordt 
opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie De 
Volksvreugd. 
 
AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE 
RUSTDAG IN NERING EN AMBACHT 
2007.   
In totaal kunnen in Poperinge en deelgemeenten 
15 dagen per jaar worden toegelaten. 
Voorstel: 
 

 
Indien er mensen zijn die graag hun zaak openen 
tijdens hun sluitingsdag, bvb. in de week van 
Proven kermis, zou ik dit graag zo spoedig 
mogelijk weten. 
Indien er nog vragen zijn, wil mij contacteren op 
het nummer 057 30 05 66. 
Nadine Denys 
 

KLEURWEDSTRIJD 
Nieuw op de sfeerbeurs van de editie 2006 is 
een kleurwedstrijd voor de kleinsten! 
Tekeningen om in te kleuren kunnen 
verkregen worden bij de deelnemende 
handelaars (zie affiche).  Op de sfeerbeurs 
kunnen ze in een bus worden gedeponeerd.  
Vergeet niet je naam in te vullen.  Met deze 
kleurwedstrijd zijn talrijke prijzen te winnen! 
 
BALLONWEDSTRIJD 
Alle winnaars ontvingen hun geschenk. 
 
WORKSHOPS PAPIER SCHEPPEN EN 
KERAMIEK 
De stedelijke kunstacademie pakt uit met twee 
nieuwe workshops: papier scheppen en 
keramiek.  
In de eerste cursus wordt aan oud papier een 
‘nieuw leven’ gegeven.  We laten 
papiersnippers in water weken.  We mixen ze 
en scheppen ze tot nieuwe vellen papier, in 
combinatie met textiele materialen (draden, 
gipsverband, ...) of een watermerk, al dan niet 
gekleurd.  Deze workshop heeft plaats op 15 
en 22 november, van 17.00 u. tot 20.30 u. 
In de workshop keramiek op 17 en 21 
november wordt gewerkt met de vier 
natuurelementen: aarde, lucht, water en vuur. 
De deelnemers beginnen met het maken van 
enkele ‘duimpotjes’: de klei wordt gevormd 
door enkel vingers en duim te gebruiken. 
De potjes worden daarna met de raku-techniek 
gebakken. Een indrukwekkend spel van vuur 
komt daar bij te pas. Dit resulteert in een 
onvoorspelbaar kleurenspel op de potjes. 
De workshop wordt telkens van 18.30 u. tot 
22.00 u. gehouden. 
Vooraf inschrijven op 057 33 47 72 of op 
kunstacademie@poperinge.be 
Kostprijs € 10,00. 
Info: kunstacademie, Werf 4b, Poperinge. 
 
JONG KLJ 
Op zaterdag 4 november is er activiteit voor 
alle groepen. We gaan naar Cinema Cavat. 
Van iedereen wordt er een bijdrage gevraagd 
van € 2,00. 
De muisjes spreken om 13.00 u.. af bij de 
Croone en zijn terug omstreeks 16.30 u. 
De kadavs spreken om 16.00 u. af bij de 
Croone.  Terug omstreeks 19.45 u. – 20.00 u. 
De krab-uiltjes spreken om 19.00 u. af bij de 
Croone. 
 
BOND ZONDER NAAM 
De kalenders van 2007 en het vernieuwde 
kaarsengamma zijn te koop bij Raf Lamaire – 
Baes, Terenburgseweg 3. 
 
HERDENKING 
Na de officiële geplogenheden rond de 
traditionele 11 novemberviering, houdt de 
stedelijke brandweer een bijzondere 
ceremoniële plechtigheid aan de strooiweide 
op de stedelijke begraafplaats. Bij die 
gelegenheid wordt het overlijden herdacht van 
David Bidmead, een brandweerman uit het 
Engelse Warwick, wiens as vijf jaar geleden 
op deze begraafplaats werd uitgestrooid. 
De Poperingse brandweer heeft sedert een 
vijftiental jaar vriendschapsbanden met de 
brandweer van Warwick. 
 

week van: gelegenheid:  dagen: 
1 januari solden 1 
7 januari solden 1 
11 februari valentijn 1 
11 maart lenteweek 1 
9 april Pasen 1 
30 april 1 mei 1 
14 mei Eerste communie 1 
21- 28 mei Pinksteren 2 
29 oktober Allerheiligen 1 
december eindejaar 4 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst veearts 
12.11: Vandenberghe (Watou), 057 38 81 60 
19.11: Goethals (Proven), 057 30 02 67 
26.11: Bussschaert (Westouter), 057 44 53 63 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
 057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 057 30 19 30 
Thuisverpleging 
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
Dever-Gekiere: 057 30 04 31, 

          0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
Sectie 7: wachtdienst van vrijdagavond 17 
november tot vrijdag 1 december: Adjt 
Lemahieu Marnix, Sgt Lelieur Bart, Kpl 
Vandromme Marnix, Brw Ryckeboer 
Eduard, Regheere Geert, Desmyter Wout, 
Leeuwerck Yves, Vanbecelaere Kris en 
Pannekoecke Luc 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
 

Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK 
2 december: Black Mambo Party in OC De 
Croone, jong KLJ. 
16 december: St-Elooisfeest, Landelijke 
gilde, KVLV. 
24 december om 17.00 u.: kerstviering in de 
St.-Victorkerk. 
6 januari: driekoningenfeest en kerstboom- 
verbranding.   Organisatie: De Pleute, jong 
KLJ, driekoningencomité, feestcomité. 
zaterdag 3 en zondag 4 februari: eetfestijn 
school Proven. 
18 februari: maaltijd De Volksvreugd. 
17 maart: Jambon d’Obterre. 
zaterdag 28 april: plechtige communie St.-
Victorkerk 17.00 u. 

Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 mei: spektakel 
school Proven. 
Donderdag 17 mei: eerste communie. 
 
BERICHTEN 
Er kruipt heel wat tijd in het samenstellen 
van ’t provenaertje.  Wij vragen dan ook om 
de berichten binnen te brengen of op te sturen 
tegen ten laatste zaterdagavond om 19.00 u.  
Enkel dan kunnen we je bericht opnemen. 
 
O.K.R.A.  
Petanque – 2 november:  
19 deelnemers. 
Klassement: 
1. Joël Monkerhey 42/713  
2. Eugène Demuynck 40/664  
3. Hilda Depeser 37/628  
4. Willy Butaye 36/669  
5. Denise Vandenbussche 34/629 
Volgende speeldag: 16 november. 
 
TSC PROVEN  
 TSC Jeugd dankt. 
De jeugdspelers en de jeugdwerking van TSC 
Proven danken de Provenaars voor de 
vriendelijke ontvangst en massale aankoop van 
pannenkoeken!  We hopen dat de heerlijke 
pannenkoeken gesmaakt hebben. 
 
 Nieuws: Duiveltjes 1 en 2, en Preminiemen 2 
spelen hun wedstrijd tegen Ploegsteert, voorzien 
voor zaterdag laatstleden, op zaterdag 16 
december 2006.   
De eerste ploeg speelt zaterdag a.s. 18 november 
2006 om 19.00 u. op het veld van Merkem (in 
plaats van zondagnamiddag om 14.30 u.). 
 
 Uitslagen TSC Proven 
Weekend 11 – 12 november 

Komen – Preminiemen 2     8 – 5  
Diksmuide – Miniemen  1 – 9   
Reningelst – Knapen (vriendsch.) 3 – 3   
Scholieren  – Alveringem 1 – 7   
Junioren – Kruiseke  5 – 1       
Voormezele – Reserven B   2 – 5   
Reserven A – Hollebeke 2 – 4   
Senioren - Wijtschate 9 – 1  

 
VAN STRATEN, DREVEN EN WEGELTJES 
Ivan Top, Provenaar in hart en nieren, vertelt 
over Provense straten, dreven en wegeltjes (met 
steenslag of met ‘zinders’).  Deze lezing wordt 
ondersteund met beelden en verhalen uit het 
verre en dichte Provense verleden.  Welke zijn 
de oudste straten?  Wie kent het verhaal van de 
‘grote Calchie’ en van de keiweg naar Watou en 
Krombeke, en van de tribulaties met de inwoners 
van Watou en Haringe, die niet wilden betalen 
voor het onderhoud? 
Dit vindt plaats in feestzaal St.-Elooi op vrijdag 
1 december om 20.00 u. 

KVLV 
 Wijziging in de kookles door Ria Colaert, 
op dinsdag 21 november in De Croone om 
13.30 u.: in plaats van “Tapas en antipasta” 
komt het thema “Feestmenu” eerst aan de 
beurt.  “Tapas en antipasta” wordt verplaatst 
naar 6 februari. 
 Op maandag 4 december om 20.00 u. in 
St.-Elooi zullen we wenskaarten à la carte 
maken.  Cecile Dever van ’t Hobbyhuisje leert 
ons de knepen van het vak aan.  We hebben 
hiervoor nodig: een lat, een lijmstift of 
dubbelzijdige plakband, schaar en potlood.  De 
kostprijs hangt af van het aantal kaarten dat je 
maakt.  
Graag inschrijven voor 27 november bij 
Veerle, 057 30 15 71. 
 
UITSLAG KAARTING ST.- ELOOI 
 Maanduitslag: 
1. Cools 347/2 p. 
2. Overbergh 333/3 p. 
3. Goussey 312/2 p. 
 
 Klassement: 
1. Overbergh 927/7 p. 
2. Vanacker 876/5 p. 
3. Swyngedouw 872/6 p. 
 
SFEERBEURS 
Tijdens het laatste weekend van november 
heeft in Proven al voor de vijfde keer de 
sfeerbeurs plaats. Het begon ooit als een 
schuchter experiment van de jonge Provense 
handelsraad, maar ondertussen groeide de 
Provense sfeerbeurs uit tot een uniek en 
sfeervol gebeuren met heel wat standhouders, 
een breed aanbod aan producten en veel 
bezoekers uit de hele regio.  
De lustrumeditie van dit jaar zal vooral dat 
unieke nog meer accentueren. De grote zaal 
van De Croone wordt voor de gelegenheid met 
een heus tentendorp uitgebreid en de ruimtes 
en standen worden heel apart, sfeervol en 
vooral streekeigen aangekleed. Er is 
doorlopend animatie met een clown en bezoek 
van de kerstman, er loopt een kleurwedstrijd 
en er is kindergrime.  De organisatoren zetten 
ook een apart, ambachtelijk streekbier in de 
kijker, er kan geproefd en gedegusteerd 
worden en met de tombolabonnen van de 
deelnemende handelaars kun je mooie prijzen 
winnen.  
 
CHOLESTEROL: 
OOK JOUW PROBLEEM? 
Tijdens twee bijeenkomsten behandelen we dit 
thema.  
Op de eerste bijeenkomst, op 30 november bij 
Gilberte om 19.30 u., legt Marleen Demuynck 
het begrip “cholesterol” uit.  



De tweede bijeenkomst heeft plaats op 7 
december in OC de Croone en daar leren we 
cholesterolvriendelijk koken. 
 
ABONNEMENTEN 
De tijd is aangebroken om het abonnement 
te hernieuwen. Wil je ’t provenaertje nog 
steeds ontvangen in 2007, of wil je een 
nieuw abonnement voor volgend jaar, betaal 
dan voor 15 december € 6,00 op 
rekeningnummer 979-0773116-31. Een 
abonnement met postbedeling kost € 15,00. 
Alle abonnees ontvangen de nieuwe 
jaargang van ’t provenaertje vanaf 4 januari 
2007 in hun bus. Bij vragen kun je steeds 
contact opnemen met iemand van de 
redactie. 
 
DE KASTANJE 
Truffelverkoop 
Met de eindejaarsdagen in het verschiet biedt 
de Vrije Basisschool ‘De Kastanje’ opnieuw 
kwaliteitsvolle truffels te koop aan. Op 
vrijdag 17 en zaterdag 18 november komen 
leerlingen en leerkrachten langs om de dozen 
aan huis te verkopen tegen de prijs van € 
8,50. We hopen op een goed onthaal en 
zullen de opbrengst besteden aan 
schoolmateriaal in het belang van de 
leerlingen. In de week van 20 tot 24 
november zijn er nog truffels te koop op 
school. We danken alle sympathisanten! 
 
 

MENSEN VAN BIJ ONS,  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

We hebben reeds verteld over Augusta 
Vandensteendam ter gelegenheid van het 
overlijden van haar zus Louise.  Augusta 
bleef wonen in het ouderlijk huis van de 
Vandensteendams, een van de twee huisjes 
van “Maerels” in de Blokstraat, samen met 
haar man Camiel Foutreyn.  Camiel was dan 
ook knecht bij Cyriel Demaerel tot zijn 
pensioen, terwijl Augusta een gegeerde 
“waschege” was op diverse hoeven. Vroeger 

had men geen wasmachines en het wassen was 
een hele bedoening. Omdat er zoveel handwerk 
aan te pas kwam en er gestookt en gekookt 
moest worden, werd er gewacht tot het de moeite 
was.  
Dat beduidt dat men maar waste om de zoveel 
weken. Soms werd er een externe “waschege” 
gevraagd. Ik herinner me op de hoeve van mijn 
grootouders kuipen vol was, waar verscheidene 
dagen aan gewerkt moest worden. Een hele 
procedure met weken, koken en schrobben, 
blauwen, bleken en drogen en dit alles volgens 
bepaalde regels, waar men vandaag geen weet 
meer van heeft.  
Gezien Camiel en Augusta in het ouderlijk huis 
van Augusta bleven wonen, bleef Melanie 
Demeulenaere (moeder van Augusta) bij hen 
inwonen, zoals het vroeger heel dikwijls 
gebruikelijk was. Men had niet veel en was klein 
behuisd, maar men kon toch nog voor vader of 
moeder zorgen, of “bezorgen”, zoals men dat 
hier zegt. 
Camiel en Augusta kregen twee kinderen: André 
(° 25-2-1910) en Alice (° 13-5-1912). André 
ging later in Merelbeke wonen en had iets te 
maken met de verkoop van naaimachines. 
Het verhaal van Alice is echter iets geheel 
anders. 
Toen zij in de kliniek van Veurne werkte, werd 
Cesare Faino daar opgenomen. Deze Italiaanse 
weduwnaar stak een briefje in haar 
verzorgingskoffer met erop geschreven:  “Je 
t’aime”. Alice verstond dan wel geen Frans, 
maar er moeten daar wel voldoende elementen 
aanwezig geweest zijn, die maakten dat ze dit 
toch wel begreep. Ze trouwden in 1935 en zo 
had ze al direct 4 stiefkinderen en daar kwam 
dan later nog een tweeling bij. 
 

 
Camiel en Augusta voor hun huisje 
 
Toen de oorlog uitbrak, dacht Cesare dat ze het 
veel beter zouden hebben in Italië. Hij deed zijn 
aanvraag in 1941.  In plaats van beter, hadden ze 
het daar veel slechter. Hij is daar gestorven in de 
grootste armoede. Enkele jaren nadien is Alice 
naar België teruggekeerd, samen met de 
tweeling en Laura en Milo (de twee andere 
zussen waren in De Panne gebleven bij de 
ouders van Cesares eerste vrouw). 
Wanneer Alice dan hertrouwde met Henri Louf, 
hebben we de tweeling Julien en Armand 
(Antonio) gekend hier in Proven.  Ze gingen 

samen met ons naar school.  De ene woont nu 
in Roesbrugge en de andere in Koksijde.   
Wat wel minder is geweten, is het bestaan van 
die vier andere Faino’s (waaronder Laura en 
Milo). 
Milo trok, kort na zijn terugkeer, naar 
Wallonië en blijkt daar heel wat verwezenlijkt 
te hebben. 
Hij was actief in de syndicale strijd samen met 
Edmond Leburton, en hij was schepen van 
Marchin van 1976 tot 2000.  Hij heeft als oud-
provincieraadslid sinds de jaren ‘60 in veel 
ministeriële kabinetten gewerkt. 
Toen hij op 8 april 2006 op 80-jarige leeftijd 
overleed, was er een uitgebreid 
levensoverzicht te zien op de site van de 
Italiaanse stad Vernio, waarvan hij ereburger 
was. (1) 
Hij heeft niet alleen veel verwezenlijkt in de 
oude mijnstreek waar hij naartoe trok, maar hij 
deed ook veel voor de Italiaanse inwijkelingen 
en voor het contact met hun (en zijn eigen) 
Italiaanse roots. Men kan zich wel voorstellen 
dat de Roesbrugse Faino’s heel fier zijn op hun 
nonkel Milo. 
 

 
Samen met Suzanne, de dochter van André, 

aan het aardappelen rooien 
 

(1) nog steeds te bekijken op: 
http://www.comune.vernio.po.it/defa
ult.asp?page=informazioni&action=r
ead&idtema=2&index=1&open=1&i
dinformazione=2378 
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Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst veearts 
03.12: Vandenberghe (Watou), 057 38 81 60 
10.12: Goethals (Proven), 057 30 02 67 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
 057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 057 30 19 30 
Thuisverpleging 
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
Dever - Gekiere: 057 30 04 31, 

0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
Sectie 8: wachtdienst van vrijdagavond 1 
december tot vrijdag 15 december: 1ste 
Sergeant Bart Vanbeveren, Korporaal 
Martine  Devooght, Korporaal Bart Lelieur, 
Brandweer 1ste klas Hugo Devos, Brandweer 
Rik Sticker, Rik Devos, Adinda Demeester, 
Dina Roelstraete 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
 

Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK 
* 30 november: uitleg over “cholesterol” bij 
Gilberte om 19.30 u.  Organisatie KAV. 
* 1 december: Van straten, dreven en 
wegeltjes. Ivan Top vertelt in St.-Elooi om 
20.00 u. 
* 4 december: kerstkaarten maken in St.-
Elooi om 20.00 u.  Organisatie KVLV. 
* 7 december: cholesterolvriendelijk koken 
in OC De Croone.  Organisatie KAV. 
* 16 december: Sint-Elooisfeest, Landelijke 
gilde, KVLV. 
* 24 december om 17.00 u.: kerstviering in 
de St.-Victorkerk. 
 

* 1 januari:  The firtst O-SEVEN party in 
Nobody. 
* 6 januari: driekoningen, nieuwjaarsreceptie.  
* 3 en 4 februari: eetfestijn, school Proven  
* 29 april: concert met Il Sogno Particolare. 
Organisatie: De Volksvreugd. 
* 6 mei: etentje ten voordele van OKRA Proven. 
* 24 juni: zomerfeesten De Lovie. 
* 30 juni en 1 juli: Eekhoutefeesten. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Mike Decoster (28 jaar). 
Mike was de zoon van Martine Cnockaert en 
Marc Pacco.  Mike is overleden na een ongeval 
te Ieper en hij wordt op vrijdag 1 december 
begraven in de St.-Victorkerk  te Proven om 
9.30 u. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Ida Lelieur. Ida werd 
geboren te Poperinge op 18 november en is het 
dochtertje van Bart en Annelies Decorte. 
 
ABONNEMENTEN 
De tijd is aangebroken om het abonnement te 
hernieuwen. Wil je ’t provenaertje nog steeds 
ontvangen in 2007, of wil je een nieuw 
abonnement voor volgend jaar, betaal dan 
voor 15 december € 6,00 op rekeningnummer 
979-0773116-31. Een abonnement met 
postbedeling kost € 15,00. Alle abonnees 
ontvangen de nieuwe jaargang van ’t 
provenaertje vanaf 4 januari 2007 in hun bus. 
Bij vragen kun je steeds contact opnemen met 
iemand van de redactie. 
 
O.K.R.A.  
→ Petanque, 16 november:  
Wonnen 3 partijen: Eugène Demuynck – André 
Soenen – Frans Vandevelde – Denise 
Vandenbussche 
 
Eindklassement:  
1. kampioen: Joël Monkerhey 44/732   
2. Eugène Demuynck 43/703   
3. Hilda Depeser 38/659 
4. Denise Vandenbussche 37/668  
5. André Soenen 36/675 
→ donderdag 30 november: etentje en viering 
van de kampioen. 
→ donderdag 7 december: start van het nieuwe 
speeljaar. 
→ donderdag 11 december: kaarting en scrabble. 
 
BRANDWEER: STAGIAIRS  
Enkele maanden terug werden  3 stagiairs bereid 
gevonden de nodige lessen te volgen om zo onze 
rangen te versterken. Ze nemen deel aan de 
maandelijkse oefeningen om het materiaal alvast 
te leren kennen. We verwelkomen van harte: 
Daan Soenen, Thijs Top en Dimitri Dever. 

BLACK MAMBO III 
Zaterdag 2 december richt Jong KLJ Proven 
een spetterende fuif in met dj “the Vedet 
Bross”.  Deze heeft plaats in OC De Croone.  
Tussen 21.30 u. en 22.30 u. is er “happy hour”. 
Zie ook: http://blackmambo.kljproven.be. 
 
BLOEMSCHIKKEN VOOR DE KERST 
We nodigen alle Provenaars uit op een 
demonstratie bloemschikken op zaterdag 2 
december van 14.00 u. tot 17.00 u.  Deze vindt 
plaats in de serres van het tuincenter “Au Petit 
Jardin”.  Iedereen is er welkom en de toegang 
is gratis. De bloemstukken worden een hele 
week tentoongesteld in de winkel. Wij zijn op 
zondag steeds doorlopend open van 9.00 u. tot 
18.30 u. Maandag is onze sluitingsdag. 
 
11.11.11 PROVEN GROEIT 
Waarschijnlijk kwam u ze ook weer ergens 
tegen in Proven of daarbuiten, de vrijwilligers 
van 11.11.11.  Op zaterdag 11 november 
trotseerden ze eerst een fikse regenvlaag, om 
dan in een lekker herfstzonnetje verder op stap 
te gaan voor een meer solidaire wereld. 
En hun werk loonde.  Met de verkoop van 
kaarsjes, kleurpotloden, sleutelhangers en de 
prachtige wenskaarten verzamelden ze zowat  
€ 703,00. Vorig jaar was dat nog € 501,00. 
Als u weet dat er voor elke euro door de 
overheid gemiddeld € 4,00 wordt bijgelegd, 
dan is Proven goed voor ongeveer € 3.500,00. 
In het zuiden is daar veel mee mogelijk, zeker 
voor de kleinschalige projecten van de mensen 
ter plaatse.  Het zijn meestal zulke projecten 
die 11.11.11 steunt.  Dit jaar stond vooral de 
leefbaarheid van de kleinschalige landbouw in 
de kijker.  Met betere landbouwmethoden, 
irrigatie en zaaigoed, en een bescherming van 
de lokale markten tegen goedkope import, 
willen we de boeren daar een eerlijke kans op 
overleven geven.  Het gaat in veel landen om 
het inkomen van 70% van de bevolking. 
De volledige straatactie in groot-Poperinge 
bracht € 6 325,00 op.  Ook dat is een stijging 
in vergelijking met vorig jaar.  De ervaring 
leert dat daar ongeveer hetzelfde bedrag aan 
overschrijvingen bijkomt. 
11.11.11 Proven bedankt alle kopers, en 
bovenal de vrijwilligers voor hun inspanning. 
Volgend jaar nog een beetje beter? 
 
OP ZOEK NAAR VERVOER 
Onlangs ontving iedereen een folder in de bus 
met inlichtingen over “op zoek naar vervoer”. 
Voor vele mensen kan dit een goed 
hulpmiddel zijn om terug eens buiten te 
komen. Lees de folder eens grondig door. Je 
kan nog steeds inlichtingen bekomen bij Nele 
Vanveuren, coördinator welzijnsraad 
arrondissement Ieper, Korte Meersstraat 6, 
8900 Ieper, 057 22 90 91. 



TOMBOLA 
→ Uitslag tombola voorverkoop kaarten 
Bart Blanckaert. 
Alle nummers eindigend op: 12, 45 en 85. 

2 14 18 20 24 
36 39 44 58 61 
65 72 80 82 88 
89 95 105 115 119 

122 127 133 141 155 
159 161 168 175 176 
181 185 191 197 201 
210 215 221 230 241 
243 245 255 264 267 
268 270 276 284 287 
298 301 311 321 329 
334 340 347 349 350 
354 366 374 376 378 
387 388 398 405 416 
417 425 430 431 435 
436 437 439 443 457 
468 478 481 496 499 
500 507 509 511 515 
521 532 540 552 568 
579 585 589 591 595 
597 598 600 603 607 
616 619 622 626 628 
634 642 651 658 661 
674 679 685 694 705 
706 708 713 717 723 
725 737 749 753 756 
760 773 775 787 794 
797 802 807 810 815 
821 831 832 840 841 
843 856 859 861 872 
874 884 889 905 913 
919 922 923 926 936 
937 948 953 954 963 
970 975 978 986 994 
1000 1008 1014 1018 1021 
1023 1024 1026 1037 1043 
1055 1068 1073 1082 1084 
1091 1094 1101 1104 1105 
1111 1114 1125 1130 1148 
1150 1155 1162 1166 1169 
1176 1184 1192 1197 1207 
1214 1216 1223 1226 1232 
1245 1250 1251 1267 1273 
1276 1286 1290 1291 1293 
1299 1308 1313 1315 1318 
1322 1328 1332 1336 1345 
1346 1352 1354 1367 1374 
1383 1397 1398 1403 1407 
1408 1412 1413 1420 1427 
1436 1440 1457 1459 1462 
1466 1478 1485 1490 1494 
1500 1504 1511 1520 1523 
1530 1534 1544 1547 1552 
1567 1576 1577 1580 1583 
1586 1594    

 
prijzen af te halen in herberg Canada te 
Proven tot eind februari. Bart dankt alle 
supporters. 
 
→  Uitslag van de hespenschatting. 
Vrijdag 17 november: 
De hesp woog 5,905 kg. Winnaar werd 
Roland Serryn. 
Zaterdag 18 november: 
De hesp woog 5,605 kg. Winnaars werden 
Martine Clarysse en Joost Demeulenaere. 
 

FEESTZAAL ST.-ELOOI 
U bent uitgenodigd ter gelegenheid van ons Sint-
Elooisfeest op zaterdag 2, zondag 3, en maandag 
4 december. Wij serveren u: kotelet en worst met 
veldsla, witte bonen en gebakken aardappelen. 
Dit voor de prijs van € 10,00.  Reservatie: tel. 
057 30 04 83. 
 
TSC PROVEN  
Uitslagen weekend  23 – 24 november 

Houthem – Preminiemen  1  4 – 0  
Lo-Reninge  – Preminiemen 2     3 – 2  
Miniemen – KFC  Poperinge  7 – 1  
Knapen – KFC Poperinge  1 - 0 
Scholieren – Lo-Reninge    1 – 0  
Junioren – Houthem  3 - 1 
Reserven A – reseven B 1 – 2  
Senioren – Komen/Neerwaasten 2 – 2  

 
De wedstrijden van  de duiveltjes werden 
afgelast door de stortbuien. 
 
NIEUWE WEBSITE 
De stedelijke diensten ICT en Toerisme hebben 
samen op de stedelijke website 
www.poperinge.be een deelsite over het pas 
vernieuwde hopmuseum ontwikkeld. Door 
http://www.poperinge.be/hopmuseum op het 
internet in te geven breng je een bezoekje. 
 
DE JEUGDDIENST VERHUIST 
De stedelijk jeugddienst is vanaf maandag 27 
november  gehuisvest op het adres Grote Markt, 
3-4. Tot 1 februari 2007 zal jeugdconsulent Peter 
Cleenewerck er zijn kantoor hebben op de eerste 
verdieping van het bijgebouw (oud postkantoor) 
van het stadhuis.  
De tijdelijke verhuizing komt er door de 
grondige verbouwingswerken aan het jeugdhuis 
Den Couter in de Komstraat, waar de 
jeugddienst normaal zijn onderkomen heeft op 
de eerste verdieping. 
Het nieuwe kantoor, gelegen naast de stedelijke 
jeugdwelzijnsdienst en boven de financiële 
dienst, heeft zijn ingang aan de kant van de pui 
van het stadhuis. 
E-mailadres en telefoon en van de jeugddienst 
blijven ongewijzigd:  jeugddienst@poperinge.be 
en 057 33 26 29.   
 
KVLV: “Mindfulness” 
Oplossingsgericht denken bewijst vaak zijn nut, 
maar helpt niet als het om emoties gaat. In plaats 
van oordelende aandacht te geven aan 
gedachten, emoties en fysieke gewaarwordingen, 
gaan we zachtmoedige aandacht geven: een 
andere manier van kijken naar jezelf en hierdoor 
naar situaties. 
Hierover komen we meer te weten op dinsdag 5 
december om 20.00 u. in Ghybe te Poperinge. 
 
EEN STADSWACHT IN DIENST BIJ 
STADSBESTUUR 
Vóór 1 maart 2007 komt bij het stadsbestuur één 
stadswacht in dienst. Die persoon wordt 
aangeworven met de bedoeling de 
jongerencriminaliteit te bestrijden en het toezicht 
op het openbaar domein te versterken. Concreet 
zal de stadswacht preventief toezicht uitoefenen 
op volgende vlakken: diefstallen in en uit 
voertuigen, fietsdiefstallen, inbraak, overlast en 
vandalisme, openbaar vervoer.  
De stadswacht zal worden betaald via toelages 
van de federale overheid. 

OUDEJAARSAVOND IN NOBODY 
In Nobody kun je in een gezellige sfeer 
oudejaarsavond vieren.  
Voor € 55,00 krijg je: 
• een aperitief met warme en koude hapjes  
• tomatenroomsoep 
• een uitgebreid buffet van vis en vlees, 
groentjes, pasta, rijst, sausjes  “a volonté”  
• rode en witte wijn 
• koffie, taart en koekjes  
• om middernacht champagne  
Gewone bieren en frisdranken zijn inbegrepen 
tot 03.00 u. 
 
ZITDAGEN INTERIMKANTOREN 
Locatie: Burg. Bertenplein, 11 te Poperinge. 
 

maandag Adecco: 9.00 u. - 12.00 u. 
Randstad: 14.00 u. - 17.00 u.  

woensdag CVK: 17.00 u. - 20.00 u.,  
1ste en 3de woensdag van de 
maand 

donderdag T-Interim: 8.30 u. - 12.00 u. 
vrijdag AgoInterim: 9.00 u. - 12.00 u. 

Accent: 14.00 u. - 16.30 u.  
 
DE KASTANJE DANKT 
De Vrije Basisschool 'De Kastanje' dankt alle 
Provenaars die een steuntje in de rug gaven 
door het kopen van chocoladetruffels. De 
opbrengst wordt benut voor het aankopen van 
nieuw klasmeubilair. 
 
CECILIA BEDANKT FRANK  
Zaterdag 25 november werd in 't Rozenhof 
Sint-Cecilia gevierd. Er werd passend afscheid 
genomen van chef Frank. 

 

VOLGEND PROVENAERTJE 
Wil je een bericht in de volgende editie van ’t 
provenaertje?  We verwachten je bericht bij de 
redactie ten laatste op zaterdag 9 december om 
19.00 u.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Het huis waar Jan Dedecker nu woont – 
Provenplein, 49 - is de woning waar Eveline 
lange tijd heeft gewoond. 
Het huis en de ligging ervan denken we 
terug te kunnen vinden tot meer dan 250 jaar 
terug. 
In 1763 ontstond een discussie tussen de 
pastoor en de parochie, aangaande het 
kapelanijhuis dat de parochie wilde 
verkopen. 
De parochie was in geldnood en de pastoor 
deed wat hij kon om de verkoop te beletten, 
maar hij slaagde hier niet in. Het resultaat 
was wel dat onderpastoor Deneudt zelf een 
huis diende te bouwen.  
De oude kapelanij kwam later in handen van 
Pieter Caulier, en kapelaan Degraeve 
verbleef in dit huis. Meer zelfs: deze laatste 
schonk het in naam van Caulier in 1821 aan 
de kerkfabriek (3/8) en aan de disch van 
Proven (5/8) om verder ten eeuwige tijde te 
dienen als kapelanij. Er zijn later nog veel 
vermeldingen van dit huis en het werd 
meestal aangeduid als “de oude kapelanij”. 
De kapelanij werd met de tijd echter oud en 
versleten en bij gifte van Juffr. Demarle 
werd op 8 mei 1866 aan de kerkfabriek een 
ander huis geschonken, dat moest dienen 
voor de huisvesting van de onderpastoor 
(Provenplein, 51). Het is de woning van 
Paula Dumon (weduwe van Gilbert Vanoost, 
voormalige koster). 
Een zekere tijd hebben de onderpastoors 
daar verbleven. Een paar heel oude 
Provenaars wisten me hierover te vertellen. 
Bij gifte van pastoor Snick werd in de 
dertiger jaren de woning van meester Thiers, 
(Alexisplein, 2 - nu tandarts Vanexem), 
geschonken aan de kerkfabriek en na het 
overlijden van Thiers kwam de onderpastoor 
daar dan wonen. Het is in die woning dat we 
de  onderpastoors na de oorlog hebben 
gekend. 

Om nu terug te komen op Eveline, ze werd 
geboren op de hoeve Bossaert (nu afgebroken) 
die gelegen was nabij het huidige voetbalveld.  
Het was een hoeve gedekt met stro, met er 
tegenover een lange schuur van ongeveer 
dezelfde grootte als de woning. Georges 
Buseyne heeft die schuur nog gebruikt om zijn 
stieren in te stallen. De put bij de hoeve bestaat 
nog en de beek er doorheen vonden we terug op 
vroegere kaarten van Proven benoemd als “de 
beek door Bossaerts put”. Dit wijst op een lange 
aanwezigheid van die familie op die plaats. 
 

 
De Hoeve Bossaert, met rechts de voutekamer, 
kan wel meer dan 200 jaar oud zijn geweest. 

 
Helène, een zus van Eveline, trouwde met 
Jerôme Jonckiere. Deze was schilder van beroep 
en hij bouwde in 1903 een huis op het dorp. 
Later, toen hij door de loodziekte geplaagd was, 
nam hij de boerestiel terug op, op deze hoeve 
van zijn schoonouders. 
Alice (weduwe Georges Buseyne) en Maguerite 
(weduwe André Struye) zijn nog twee dochters 
van Jerôme die hier nog in Proven wonen. 
Gaston, een andere broer van Eveline, was 
horlogeur en oefende zijn stiel eerst uit in de 
woning Vanoost, waarvan hiervoor sprake (de 
tweede kapelanij). 
Nadien kon hij “de oude kapelanij” kopen en 
heropbouwen. Dit echter met een beperking in 
de breedte zodat de toegang naar de kerk wat 
breder kon worden tot 5 meter. 
Wij hebben daar Eveline gekend, die samen met 
haar broer Gaston naar het dorp kwam wonen en  
een winkel hield van potten en pannen. Later 
kwam zus Gabrielle en broer Emiel, beiden 
ongehuwd, bij haar rentenieren. 
Ik herinner me Emiel heel goed, toen hij op  
latere leeftijd dagelijks te voet naar de hoeve  
trok met een klein emmertje onder de arm.  
De woning bleef in de familie, want Francine 
Struye herbouwde de woning van haar  
groottantes en ooms. Ze bewoont nu samen met  
koster Jan Dedecker “de oude kapelanij” van  
Proven. 

 
Tekening van Luc Ameel 

 
 

 
 
In de Switspapendreef hebben diverse Pacco's  
gewoond. Henri was afkomstig van  
Westvleteren. Hij deed boerenwerk en bleef  
op latere leeftijd wonen bij zijn zoon Romain,  
helemaal op het einde van deze straat.  
Romain was strodekker en hagengeleider, een  
stiel die nu totaal verdwenen is.                
Nadat hij weduwnaar geworden was van  
Zulma Mares, hertrouwde hij met Lisa Lucas.  
Hun naaste buur was Elie Deflou. die  
samenwoonde met zijn zus Emma.  
Beide huisjes zijn nu omgebouwd tot een  
zomerverblijf. Landbouwer Michel Carlier  
boerde op de hoeve aan de overkant. Hij werd  
later opgevolgd door Achiel en Fons Coene.  
Momenteel behoort deze hoeve tot deze van  
Jan Deblock (opvolger op de hoeve Lebbe van  
zijn vader Frans). 
 

 
 

De woning van de Pacco’s 
 
De andere huizen voorin de straat zijn nu  
verdwenen. Hier woonde een tijd de kleinzoon  
van Henri die ook Henri Pacco heette. Hij  
verhuisde later naar De Molewal. Er was ook  
nog de woning van Leon Pannecoucke en deze  
van Gaston Pannecoucke. Bij deze laatste  
waren er drie zonen, die met ons samen naar  
school gingen (Noël, Michel en Marcel).  
Later trok dit gezin naar de Blasiusstraat, waar  
Marcel nog geruime tijd bleef wonen.  
Wat dieper gelegen was er nog de hoeve van  
Pieter Deschrevel, op een boogscheut van zijn  
broer Serafin in de Uilegatstraat (nu hoeve  
Verstraete).  
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In hetzelfde jaar sterven twee zusters 
Delanote: de een op 71-jarige leeftijd en de 
andere op 72-jarige. De oudste was 
kloosterzuster, de jongste bleef ongetrouwde 
jonge dochter. 
Ze waren dochters van burgemeester Henri 
Delanote, die op de hoeve woonde waar nu 
nog de Delanotes wonen langs de 
Couthoflaan. Henri Delanote was daar 
komen boeren op de hoeve van zijn 
ongehuwde oom J. B. Meuninck wanneer die 
was gaan rentenieren.  
De familie Meuninck was al drie generaties 
ver in het Provense bestuur betrokken en dit 
vanaf de Franse tijd.  J.B Meuninck was 
schepen, terwijl J.B. Meuninck (zoon) en 
J.B. Meuninck (kleinzoon) ieder  op hun 
beurt burgemeester waren. 

Deze derde J. B. bouwde het huis waar Marc 
Paelinck nu woont. Hij zou daar de laatste dagen 
van zijn leven hebben gesleten. Burgemeester 
Henri Delanote ging daar ook rentenieren, 
hetgeen zijn zoon Hector, broer van de 
overleden zusters, later ook zou doen. 
Met Henri kwam zo een tak van de grote 
Haringse familie Delanote naar Proven. Tot op 
vandaag zijn ze op dezelfde hoeve gebleven. 
Zoon Prosper werd er opgevolgd door kleinzoon 
Henri, die nu plaats ruimde voor Jan waarmee de 
vierde generatie aantreedt. 
Het kinderrijke gezin van Henri Alois Delanote 
telde drie zonen priesters en twee dochters 
kloosterzusters, benevens nog zes andere 
kinderen.  
Hector, waarvan hierboven reeds sprake, stierf 
op 98-jarige leeftijd als oudste inwoner van 
Groot-Poperinge. Zijn zoon, priester Michel 
Delanote is met zijn 92 jaar aardig op weg zijn 
vader op te volgen. 
Ik kon van hem de stamboom van de familie 
Delanote bekomen en deze staat vol van door 
hem aangebrachte aanduidingen van de talrijke 
familieleden die meer dan 90 jaar werden. Zijn 
speculatie om oud te worden, lijkt voor hem ook 
aardig te lukken. 
 
 

 
 
Vader en moeder Delanote met hun vijf kinderen 

met een geestelijke roeping 
(foto collectie Guy Depoorter) 

 
 

 

Leontine was de echtgenote van ”Miel de 
lattesplieter”, die in dienst was van Emiel 
Pareyn en later van zijn zoon Hector. Miel was 
afkomstig van Passendaele en in Proven 
toegekomen in 1920 als weduwnaar. Leontine 
was in 1922 als weduwe van Felix 
Peperstraete hertrouwd met Remi 
Alderweireld van Beveren, die overleed op 22 
augustus 1934. Ze woonde nadien echter al 
een hele tijd samen met Emiel, vooraleer ze 
trouwden op 17 oktober 1946. Pastoor Cosijn 
zette daarmee die ongewone toestand, zeker 
voor die tijd, weer recht. Ze verbleven aan het 
kerkhof op een paar stappen van de werkplaats 
van de Pareyns.  
Deze werkplaats was beperkt en de straat voor 
de deur van Miel werd als aanvullende open 
atelier ingenomen.  
Het verkeer was in die tijd op die plaats heel 
beperkt en de straat was meer stelplaats dan 
iets anders. 
 
 

Postkaart met “Miel de lattesplieter “ in 
hemdsmouwen 

 
 

 
Het lattenklieversatelier Pareyn 

Toestand op vandaag: herbouwd tot garages 
 
 
Het verhaal doet nog de ronde dat het 
eenvoudig gezin van Miel en Leontine zich 
heel schamel aanstelde gedurende de oorlog en 
dat men van diverse kanten hulp gaf in de 
vorm van kolen en eetwaren. Groot was de 
ontsteltenis van de weldoeners op het einde 
van de oorlog wanneer het geld vanwege 
“Gutt” moest ingeleverd worden en zij over 
een niet onaardige som geld bleken te 
beschikken. 
Buurvrouw Maria Vulsteke werd door hen 
gevraagd het geld te tellen en nu nog weet men 
met veel overtuiging te vertellen dat dit 80.000 
fr. bedroeg. 
In hoeverre deze legende op waarheid berust 
konden we niet nagaan. 
 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst veearts 
17.12: Busschaert (Westouter), 057 44 53 63 
24.12: Vandenberghe (Watou), 057388160 
25.12: Goethals (Proven)05730 02 67 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
 057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 057 30 19 30 
Thuisverpleging 
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
Dever - Gekiere: 057 30 04 31, 

0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
Sectie 7: wachtdienst van vrijdagavond 15 
december tot vrijdag 29 december: Adjudant 
Marnix Lemahieu, Korporaal Marnix 
Vandromme, Brandwacht Edouard 
Ryckeboer, Geert Regheere, Wout  
Desmyter, Yves Leeuwerck, Kris 
Vanbeselaere, Luc Pannekoecke, Stagiair 
Dimitri Dever. 
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
 

Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK 
* 16 december: Sint-Elooisfeest, Landelijke 
gilde, KVLV. 
* 24 december om 17.00 u.: kerstviering in 
de St.-Victorkerk. 
* 6 januari: driekoningenfeest, nieuwjaars-
receptie; jong KLJ, De Pleute, Drie-
koningencomité, Feestcomité. 
* 3 en 4 februari: eetfestijn, school De 
Kastanje, Proven  
* 18 februari eetfestijn muziekmaatschappij 
VROLIJK KERSTFEEST 
Vanwege de redactie en medewerkers. 

OPRECHTE DEELNEMING 
* Bij het overlijden van André Indevuyst. André 
was de echtgenoot van Anne-Marie Samain. 
André werd geboren te Proven op 14 juli 1934 
en is overleden te Poperinge op 7 december. De 
begrafenis heeft plaats op woensdag 13 
december in de St.-Victorkerk te Proven om 
10.00 u.. 
* Bij het overlijden van Nelly Elslander.  Nelly 
was de echtgenote van Gerard Vandromme. 
Nelly werd geboren te Proven op 20 april 1931 
en is overleden te Ieper op 11 december. De 
begrafenis heeft plaats op zaterdag 16 december 
in de St.-Victorkerk te Proven om 9.30 u. 
 
ABONNEMENTEN 
Wil je ’t provenaertje nog steeds ontvangen in 
2007? Betaal dan nu € 6,00 op rekening-
nummer 979-0773116-31. Voor wie buiten 
Proven woont: een abonnement met post- 
bedeling kost € 15,00.  Bij vragen kun je 
steeds contact opnemen met iemand van de 
redactie. 
 
APOTHEEK REGHEERE 
Wij zijn gesloten op vrijdag 22 december, op 
zaterdag 23 december zijn wij open. 
 
HANDELSZAKEN 
Tijdens de kerstdagen zijn er wijzigingen in de 
openingsuren van de lokale handelaars en cafés. 
→ Zaterdag 23 december 
Bart en Ann: open van 8.00 u. tot 12.30 u. en 
van  13.30 u. tot  17.00 u. 
→ Zondag 24 december 
* Sako: heel de dag open. Mogelijkheid om met 
de Lotto te spelen. Deze dag is er een extra 
trekking met een superpot van 7 miljoen euro.  
* Bokado: heel de dag open.  In december is de 
winkel ook open op woensdag. 
* Delhaize: doorlopend open van 8.00 u. tot 
16.00 u. 
* Doe Het Zelf Devos: van 9.00 u. tot 12.00 u. 
* Bart en Ann: open van 8.00 u. tot 12.30 u. en 
van 13.30 u. tot 18.00 u. 
* Stefaan: heel de dag open. 
* Indevuyst: heel de dag open. 
* Nobody: gesloten. 
→ Maandag 25 december 
* Sako, Doe Het Zelf Devos en Bokado: 
gesloten. 
* Delhaize open van 8.00 u. tot 12.00 u. 
* Doe Het Zelf Devos en Bart en Ann: open van 
9.00 u. tot 12.30 u. 
* Stefaan: heel de dag open. 
* Indevuyst: open van 8.00 u. tot 12.00 u. 
* Nobody: open vanaf 17.00 u. 
* De Bascule: gesloten van 25 december tot en 
met 1 januari. 

KVLV 
Vrijdag 26 januari gaan we bowlen met het 
hele gezin. We verzamelen om 20.00 u. in de 
bowling “Big Strike”, Ouderdomseweg 26A te 
Poperinge.  De prijs bedraagt € 4,50 per 
persoon, gebruik van de schoenen inbegrepen. 
Wil inschrijven voor 25 december bij Veerle 
Catrycke, 057 30 15 71. 
 
UITSLAG KAARTING ST.-ELOOI 
→ Maanduitslag 
  punten partijen 
1 Jules Maerten 403 3  
2 Frans 

Paesschesoone 
353 3 

3 Line Foubert 336 3  
 
 Klassement 
  punten partijen 
1 Geert Overbergh 1180 8 
2 Marc 

Swynghedauw 
1145 7 

3 Roland Serryn 1143 8 
 
FLYERS UITDELEN OP OPENBAAR 
DOMEIN VERBODEN 
Het verspreiden van flyers/strooibriefjes voor 
fuiven en evenementen op het grondgebied 
van Poperinge is verboden.  
Uitdelen van flyers aan schoolpoorten kan 
niet, zelfs niet na toelating door de 
schooldirectie. Ook flyers plaatsen achter 
ruitenwissers van voertuigen is een 
overtreding. Je kunt wel flyers/strooibriefjes 
op openbare en privé-plaatsen (mits 
toestemming) ter beschikking leggen.  
Meer info bij de stedelijke jeugdwelzijnsdienst 
057 33 66 91. 
 
FILMDAG  IN CC GHYBE 
→ Ice Age 2 
Donderdag 4 januari 2007 om 14.00 u. 
duur: 95 minuten.  
kostprijs: 
- kinderen met Grabbelpas:  € 2,00  
- kinderen zonder Grabbelpas: € 2,50  
- volwassenen met kaart filmmozaïek:  € 4,00  
- volwassenen zonder kaart filmmozaïek:   
€ 5,00 
 
→ Touching The Void 
Donderdag 4 januari 2007:  
duur: 110 minuten.  
Kostprijs:  
- met Grabbelpas/Swappas: € 2,00 
- zonder Grabbelpas/Swappas: € 2,50 
- volwassenen (vanaf 16 jaar) met kaart 
filmmozaïek:  € 4,00   
- volwassenen zonder kaart filmmozaïek:  
€ 5,00 
 
 



OUDEJAARSAVOND EN NIEUWJAAR 
In Nobody kan de feestmaaltijd jammer 
genoeg niet doorgaan. Het aantal 
inschrijvingen is niet voldoende om er een 
gezellige avond van te maken.  
Het nieuwe jaar wordt  ingezet op  1 januari 
vanaf 18.00 u.  Wie er wil invliegen, kan dit 
vanaf 21.00 u. met “The first O-Seven 
party”. DJ M-Pire zorgt voor de ambiance.  
Gratis ingang. Groetjes, Petra. 
 
UITSLAG KAARTING DE BASCULE 
→ Oktober 
 Mannen  Partijen punten 
1 Denis Dever 6 642 
2 Luc Ollivier 5 606 
3 Sady Santy 4 624 
 Vrouwen   
1 Denise Vieren 5 621 
→ November 
 Mannen  Partijen punten 
1 Sady Santy 7 982 
2 Luc Ollivier 7 896 
3 Rik Quaghebeur 5 795 
 Vrouwen   
1 Monique Derycke 6 827 
→ Volgende kaarting 
Vrijdag 22 december en zaterdag 23 
december. 
 
KRANT VAN WEST-VLAANDEREN 
Wie wil, kan zijn abonnement op deze krant 
hernieuwen bij Nadine en Kris in de Sako.  
Het abonnement kost € 95,00 indien je dit 
betaalt voor 15 januari 2007.  Anders betaal 
je € 100,00 voor het hele jaar. 
 
O.K.R.A.  
→ Petanque, donderdag 7 december  
Het nieuwe speeljaar is ingezet. Er zijn 18 
spelers. 
Wonnen 3 partijen: Willy Butaye, Frans 
Vandevelde, Norbert Debeer. 
Volgende speeldag donderdag 21 december. 
→ Kaarting en scrabble: dinsdag 26 
december 
→ Hobby: dinsdag 26 december 
 
KERST OP DE LOVIE 
De kerstperiode is een periode van 
gezelligheid, hartelijkheid en verbondenheid 
met de ander. Het is in die sfeer dat De 
Lovie, centrum voor begeleiding van mensen 
met een verstandelijke  handicap, op vrijdag 
15 december het kasteeldomein openstelt 
voor het ruime publiek.  De inkom is gratis. 
Kerst op De Lovie biedt bezoekers een 
unieke gelegenheid om te genieten van de 
feeërieke kerstverlichting in het park. Op 
verschillende locaties word je op een 
eigenzinnige, creatieve en soms ludieke 
manier ondergedompeld in het 
kerstgebeuren.  
Wij haalden alle ingrediënten in huis om er 
een gezellige avond van te maken ! 
In de kerstkroeg van het kasteel kun je 
genieten van een streekbiertje. Kijk gerust 
ook even binnen in het salon van de 
kasteelheer.  
Live muzikanten onder leiding van Rik 
Rabaey brengen een verrassend kerst-
repertoire. Jongeren (met een verstandelijke 
handicap) brengen hun eigentijdse versie van 
het kerstverhaal in de voorstelling “Iedereen 
is van de wereld”.  

Ben je op zoek naar originele kerstdecoratie of -
geschenken? Laat je dan vast en zeker verleiden 
door onze ambachtelijke creaties in de kerstshop.  
In een fonkelende binnentuin demonstreert Els 
Vermandere je de kunst van het ijssculpteren.  
Nood aan een opwarmertje? Vlakbij vind je de 
jeneverbar, hartverwarmende chocolade-melk en 
versgebakken Luikse wafels.  
Wil je inspiratie opdoen voor je kerst- of 
eindejaarsmenu? Laat de gastronomische 
degustaties niet aan je voorbijgaan. In de 
cafetaria krijg je deskundige uitleg over de 
verschillende streekdelicatessen die in De Lovie 
worden geteeld en een pak tips voor de 
verwerking ervan in je feestmenu.  
In het kerstcafé kun je nog even napraten bij een 
snack uit het vuistje en een drankje. 
 
SFEERBEURS 
In naam van mezelf en heel de handelsraad wil 
ik iedereen bedanken die meewerkte aan de 
sfeerbeurs. Ook wil ik alle bezoekers bedanken, 
want de opkomst was nog groter dan de vorige 
jaren. 
Bedankt en zeker tot volgend jaar, 
Nadine 
 
→ Uitslag  tombola  
De prijzen kunnen afgehaald worden bij 
* Sako: Micheline Borrey, Lieve Plaetevoet 
(Poperinge), Steve Leclercq.  
* Inge Devooght: Jolien Dequecker, Stefaan 
Desmedt, Frans Coene (Stavele). 
* Vanluchene: J Debruyne (Poperinge), Rudy 
Bouton (Poperinge), Ronny Soete (Poperinge). 
* Hair design Ronny: Roger Couwet. 
* Publi X: Lilith Desmedt, Willy Dehaene, 
Annie Decrock (Poperinge), Stefan Ghesquiere 
(Poperinge), Sybille Berquin. 
* Brainwaves: Jolien Adriaens, Joke 
Boussemaere. 
* Caderine: Jos Demaeght, Rik Bonduelle 
(Watou). 
* Valerie: Rik Devos. 
* Lahoutte: Wilfried Rappelet, Joseph Verhille 
* Electro Cappoen: Famillie Vigneron, Braam 
Verschaeve. 
* Hobbyhuis: Alain Weemeeuw (Poperinge), 
Hilde Vaninghelandt (Krombeke), Familie 
Bondue (Poperinge), Martine Dequidt (Watou), 
Karoline Willems (Poperinge). 
* Covemaeker: Dexym (Warheu), Dorine 
Masson. 
* Femina: Familie Vanwildermeersch, Geert 
Dever, Watou. 
* Coulier: Maria Bouw (Poperinge), Evelyne 
Quaghebeur (Poperinge). 
* Bokado: Marleen Verhaeghe (Watou), Gilbert  
Lahoutte (Reninge), Marguerite Goussey 
(Watou). 
* Rozenhof: Martine Notredame, Eliane 
Dewancker (Poperinge), Familie Boutton 
(Poperinge). 
* Papaya: Martina Devos, Luc Regheere, 
Familie Viane-Boury (Haringe), Rita 
Houvenagel (Fletre). 
* Lietaert: Familie Blom, Familie Louagie 
(Veurne), Rik Debeer, Sarah Baeyens. 
* Au Petit Jardin: Nick Vandenbulcke, 
Stephanie De Booser (Gent), Liliane Defever, 
Marc Dehouck (Poperinge). 

* Yde: Maria Fockenoy 
 
→ Uitslag kleurwedstrijd 
De prijzen kunnen afgehaald worden bij 
Bokado, iedere dag tijdens de openingsuren 
van 9.00 u. tot  12.00 u. en van 13.30 u. tot 
18.30 u.; ook op zondag. 
 
* Kinderen van Proven, Krombeke, 
Roesbrugge,   Haringe en Watou: 
Louis Cappoen, Jarne Veryepe, Bram 
Vermeersch, Tim Buseyne, Sian Bisschop, 
Mathies Lahaye, Evy Vermeersch, Emma 
Dever, Brenda Brysbaert, Rachel Dever, 
Hadelyn Top, Emile Dever, Tybo 
Vandenbulcke, Marou Desmyter, Robby 
Devos, Maxime Dequidt, Eva Rabaey, Tibo 
Decaester, Zita Bisschop, Lode Devooght, 
Emma Saint Germain, Enzel Ingelbeen, Esther 
Neuville, Debora Vigneron, Astrid Gheeraert, 
Goran Lahoutte, Danica Six, Naomi 
Scherpereel, Sarah Delanote, Niels Lauwers, 
Jaron Cordenier, Idries Parrein, Kenzie 
Decaestecker, Maité Lejeune, Emma Broché, 
Jonas Adriaens, Marilyn Delporte, Aaron 
Viane, Florian Dehaene, Cathlyn Pittilioen, 
Jens Dehaene, Margaux Yde, Lana 
Vandenbussche.   
* Kinderen van Poperinge:  
Bent Cogge, Pauline Braam, Hermine Leys, 
Yaron Laseure, Pieter Vermeersch, Wouter 
Vandermarlier, Paulien Lobeau, Louis 
Botendaele, Emiel Heughebaert, Charles 
Botendaele, 
* Kinderen van andere dorpen of steden: 
Jana Decrock (Wijtschate), Kjell 
Demeulenaere (Stavele), Caro Devalk 
(Opwijk), Alexander Theite (Hazebrouck), 
Laure Vaneeckhoute (Westouter), Clement 
Elleboudt (Boeschepe), Elisabeth Deraeve  
(Elverdinge), Fleur Bouton, Louis 
Vanrenterghem (Reninge), Eline Bouckaert 
(Poelkapelle), Joyce Vanthournout 
(Reningelst), Louise Billet (Gistel), Emiel 
Verstraete (Ieper). 
 
TSC PROVEN 
De jeugd- en reservewedstrijden werden 
afgelast. 

Senioren – Dikkebus 5 – 1  
→ De duiveltjes 1 en 2 spelen zaterdag 16 
december  tegen Ploegsteert. Die dag spelen de 
preminiemen 1 in Ploegsteert. 
→ Tijdens de winterstop spelen de duiveltjes 
een indoortoernooi in Wijtschate op 27 
december en in Wervik op 7 januari. De 
preminiemen 2 spelen op 26 december een 
indoortoernooi in Alveringem. 
 
WINKELEN IN LONDEN 
Op 6 januari vertrekt er een bus naar de solden 
in het prachtig winkelcentrum Bluewater nabij 
Londen. Zie www.bluewater.co.uk.  (ongeveer 
320 shops).  Prijs per persoon € 35,00. Vertrek 
om 7.00 u. aan reizen Suffis. Dan is er de 
overtocht met de ferry, vanuit Calais naar 
Dover en één uur bus naar het winkelcentrum.  
Er is mogelijkheid om een 6-tal uren te 
shoppen. Anderen kunnen met mij mee om op 
een originele manier Londen te bezichtigen. 
Terug omstreeks 22.30 u. 
Inschrijven voor 20 december op: 
0497 89 69 91 of mailen naar 
jacques.verbrigghe@telenet.be. 



MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

RYON-HISTORIES 
 

 
 
Met de familie Ryon komen we werkelijk 
volledig in het oude, en zelfs het heel oude 
Proven terecht.  
Elodie was de dochter van Joannes 
Ludovicus Ryon en Octavie Debeer. 
Haar vader was geboren in Steene 
(Frankrijk), waar grootvader Edouard Ryon  
naar toe getrokken was vanuit Proven. Hij 
vestigde zich daar als brouwer en kwam 
“welbeslagen”  van daar terug. Dit moet 
blijken uit het feit dat hij de molen kon 
overkopen van zijn schoonvader. 
Deze Lombaerde was de broer van de eerste  
molenaar op de later genoemde Ryons 
molen. 
Brouwer Ghijsel van “De Kroon” deed die 
molen zetten, maar we vonden de 
Lombaerdes terug als de molenaars. 
Camiel Ryon, de broer van Elodie, deed het 
beroep van grootvader en vader als molenaar 
verder. Wanneer we weten dat Camiel de 
grootvader is van Rik Ryon, dan krijgen we 
aldus een link naar ons huidige Proven.  Zo 
te zien verbleven er tot nu toe reeds vijf 
generaties Ryon in de Blokweg. 
Verder terug konden we de voorouders en 
broers van de eerste molenaar Ryon 
terugvinden in het Proven van de jaren 1700 
maar dat is een ander verhaal. 
Een zus van Elodie trouwde met Achiel 
Gruwez.  Deze was de vader van Juffrouw 
Maria Gruwez, de onderwijzeres in de 
Provense meisjesschool waar zoveel 
Provense meisjes hun eerste en tweede 
studiejaar hebben doorgemaakt. 
Een andere broer van Elodie was Henri 
Ryon, ooit uitbater van “De Zwaan” waar 
Gilberte Dever nu woont. 
Elodie trouwde op 24 Januari 1901 met 
Seraphin Matton, de broer van fotograaf 
 
 

René Matton. Zij trokken na hun huwelijk naar 
Leysele.  
 

 
 

Elodie Ryon 
 
Het moet zijn dat Seraphin ook iets had van het 
innovatief karakter van zijn broer René, want we 
vonden een foto waar duidelijk te zien is dat hij 
bezig was in dezelfde sector als zijn broer René. 
Seraphin is gedurende de eerste oorlog 
overleden in het hospitaal “l’Ocean” in De 
Panne en in Leisele begraven. 
Elodie is in Ieper overleden. Daarbij konden we 
niet  uitmaken of dit overlijden nog iets met 
Proven te maken had, maar vonden het toch de 
moeite iets over deze telg van “Ryonfamilie” 
te vermelden.  
 

 
 
Foto van de vestiging in Leisele waar benevens 
uurwerken ook “vélos et accessoires” op het 

uithangbord werden vermeld. 
 

EMIEL RYON 
Ik had de meeste moeite van de wereld om die 
Emiel Ryon terug te vinden. Ik kon me moeilijk 
voorstellen dat hij bij zijn geboorte een andere 
naam zou gehad hebben dan bij overlijden! 
Nochtans was het zo, want op 26 april 1869 was 
Camiel Ryon geboren als zoon van Karel Ryon 
in de Roesbruggestraat  55 te Proven. Zowel het 
doodsprentje als de doodsbrief vermelden dat het 
om Emiel Ryon gaat. Emiel Ryon was getrouwd 
met Emma Maerten. De vader van Emma 
vonden we reeds in de Blokstraat. 
Later trouwde een dochter van Emiel, Helene, 
met Michel Brysbaert. Dit zijn de ouders van 
Andrea Brysbaert. Andrea en haar man Gilbert 
Derycke wonen nu nog in de Blokstraat, 
rechtover de ouderlijke woning waar zowel 
Ryon als Brysbaert ook hebben gewoond. Zij 
 

herbouwden het huis waar we Camiel (Pierre) 
Cambier hebben weten wonen. Bij navraag bij 
Andrea blijkt het inderdaad dat Camiel op een 
zeker moment zijn naam heeft veranderd, 
omdat hij ongeveer van dezelfde ouderdom 
was als Camiel Ryon (molenaar en grootvader 
van Rik Ryon) en omdat hij niet graag 
onduidelijkheid had over zijn identiteit, vooral 
door de fratsen die de molenaar uitstak. Veel 
oudere Provenaars hebben me nog verteld 
welk een plaagstaart de molenaar was en 
welke poetsen hij zijn dorpsgenoten bakte. 
Om nu terug te komen op Emiel: was hij toch 
wel familie van de molenaar. 
De vader van Camiel de molenaar (Joannes) 
en van Elodie, waarvan hierboven sprake, was 
een neef (kozijn) van Karel (de vader van 
Emiel). De Camiels waren, zoals we dat hier 
zeggen ”gebroken rechtsweers”. 
Ik vond Karel Ryon terug als cafébaas van “De 
Landing” gedurende vele jaren in de 
negentiende eeuw. Het is ook daar dat Emiel 
geboren is in 1875.  
Dit café, en later ook buurtwinkel, is het huis 
aan het begin van de Switspapendreef waar we 
Jeftje Huyghe hebben weten wonen. Deze 
trouwde op latere leeftijd met Eliane 
Ryckeboer 
Onder de kinderen van Emiel Ryon  waren 
daar twee kloosterzusters: Rachel en Alice. 
Rachel trad binnen bij de zusters van 
Moorslede, die in die tijd de meisjesschool van 
Proven beheerden. Deze E.Z. Fabiana  trok 
naar  Belgisch Congo. 
Haar zus. E.Z. Bernadette (Alice) trad binnen 
bij de Zusters Benedictinessen. 
Verder was er nog Gerard Ryon, die in 
Haringe woonde, en Magriet die trouwde met 
August Piek en naar Buizingen trok. 
Een andere dochter trouwde met Florent 
Brysbaert van Westvleteren. 
De jongste dochter Margriet trouwde niet en 
verbleef geruime tijd in Ieper. 
Van al deze Ryons zijn alleen een deel van de 
afstammelingen van Helene Ryon in Proven 
blijven wonen. 
 

 
 



 
 
Wanneer ik de inlichtingen probeerde te 
krijgen aangaande deze Irma, die ik 
terugvond op de kiezerslijsten wonende in 
het begin van de Blekerijweg, wisten de 
buren van die tijd haar onmiddellijk te 
situeren als Irma Pillaert die geen kinderen 
had en waar Magrietje Ryon was gaan bij 
wonen, samen met haar man Paul 
Vandromme. 
Irma was afkomstig van Haringe en daar 
vond ik dat haar moeder Julienne Pillaert 
was. Zoals al meer gebeurde, zal haar vader 
Desiré Deprey daar ingetrouwd zijn en werd 
de naam van de oorspronkelijke bewoners 
ook aan de kinderen meegegeven, spijts dat 
hun naam eigenlijk Deprey was. 
Desiré Seraphin Deprey staat (bij de 
geboorte van Irma) genoteerd als herbergier 
in de Watoustraat 16 en geboortig van 
Proven. 
Irma kwam ter wereld in een groot gezin, 
waar  veel connecties met Proven zijn 
ontstaan. 
Haar oudste broer Henri Deprey was de 
vader van Albert Deprey, die introuwde in 
”De Barriere” te Proven, waar zijn vrouw 
Madeleine Lemahieu de enige dochter was. 
Remi Ryon trouwde met Marie Deprey, een 
oudere zus van Irma. “Petiten Ryon” (omdat 
hij zo klein uitgroeide) was de vader van 
Gerard Ryon die in Proven introuwde bij 
Kamiel Vanacker met Cecile en de stiel van 
timmerman verder zette van vader Kamiel 
Een drietal zusters van Irma bleven in 
Haringe wonen en nog een drietal broers en 
een zus trokken verder weg. Dan was er 
uiteindelijk nog Angele Deprey - die 
trouwde met Michel Ryon - de moeder van 
Magrietje waarvan hierboven sprake. 
De Ryons die hier vernoemd worden hebben 
naar mijn weten niets te zien met deze 
vernoemd in de voorgaande twee artikelen. 
Irma trouwde met Pamphile Deschrevel van 
Krombeke die landbouwer was, afkomstig 
van de hoeve  in de Legerstraat waar  Risten 
(Maurits ), een zoon van zijn broer, het 
bedrijf nu verder uitbaat. 
Pamphile was oudstrijder 14-18 en is 
gestorven in 1948. 

Wanneer Magrietje Ryon trouwde, ging ze in op 
het voorstel van Tante om bij haar te komen 
inwonen.  
Tante was echter een bazige vrouw en degene 
die Magrietje kennen, kunnen maar al te goed 
begrijpen dat ze met haar braaf en stil karakter 
geen weerwerk kon bieden aan de kommando’s 
van tante. Deze regelde dan ook wanneer en 
hoelang ze naar haar eigen moeder op bezoek 
kon gaan.  
Het later alles krijgen (delen) was de vlag 
waarmee er uitvoerig en overdadig werd 
gezwaaid en het verkrijgen van een woning die 
nog op “dischegegrond” stond was maar een 
magere compensatie van 8 ½ jaar lijdzaam 
ondergaan. 

 
 
De Haringse familie Deprey, spijtig genoeg kan 
niemand nog een duidelijke aanduiding geven 

van al de personen op deze foto. 
Bovenaan derde van rechts zou de vader zijn van 

Albert Deprey. 
In het midden tweede van links is de moeder van 

Margrietje Ryon. 
 
 

ANTOON PEPERSTRAETE 

 

Heel Proven stond in rep en roer wanneer dit 
jongentje uit het kinderrijke gezin van André 
Peperstraete en Gabrielle Versaevel overleden 
was. 
Heel het dorp leefde mee met de smart van de 
ouders, broers en zusjes van dit lief kind. 
Het is en blijft een hartverscheurende zaak een 
kind van tien jaar te moeten afgeven, zelfs al 
blijven er nog negen over. 
Van het kroostrijke gezin Peperstraete blijft 
alleen nog Gratien in Proven. 
De oudste zoon Jan en zus Magda zijn intussen 
overleden.  Josiane werd kloosterzuster.  
Maria, Colette, Johanita en Jozef trokken weg.  
Ghijs verbleef nog lang in Proven, maar hij is 
nu ook verhuisd. 
Een niets ontziende bloedkanker rukte Toontje 
op korte weg uit een mooi gezin en liet zoals 
gezegd gans het dorp verslagen achter. 
  
  

JUSTIN VANHOVE 

 
 
Justin was eigenlijk geen Provenaar, maar wel 
de vader van Elza Vanhove, de vrouw van 
Julien Cornette. 
Julien was gareelmaker, een stiel die nu 
verdwenen is en alles had te zien met het 
lederen getuig van de paarden.  Daar kwam 
ook bij het verwerken en herstellen van 
afdekbaches en de lakens van de pikbinders.  
Later werd hij opgevolgd door zijn zoon Willy 
Cornette. Deze maakte  de ontwikkeling van 
de plukmachines mee, waar ook lakens  
(transportbanden ) en lederen riemen moesten 
voorzien worden. Hun atelier was in de 
Obterrestraat, waar nu de garage Vanoost 
gevestigd is. 
Wanneer Willy de zaak overgenomen had, 
hebben Julien en Elza nog een café uitgebaat 
in de Obterrestraat 49, waar Frans Deblock nu 
woont. 
De vader van Elza kwam op latere leeftijd bij 
zijn dochter wonen en is hier op 85 jarige 
leeftijd overleden. 
 



 

 
Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, 8972 Proven 
Redactie: Luc Cappoen, Marc Debergh, 
Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan 
Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres: 
Johan Malbrancke, Eekhoute 9,  
057 30 08 96 
E-mail: redactie@proven.be 
Wachtdienst dokters 
Centraal nummer: 057 30 01 49 
Wachtdienst apotheek 
Centraal nummer: 0900 10 500 
Kinesitherapie  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 33 85 85, 
 057 30 07 58,  0478  99 23 13 
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 057 30 19 30 
Thuisverpleging 
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit Gele Kruis: 057 33 31 16 
Dever - Gekiere: 057 30 04 31, 

0475 70 24 83 
Tandheelkunde 057 30 01 54 
Brandweer 
Proven: 0477  22 55 51 
Poperinge: 057 33 30 20 
Sectie 8: wachtdienst van 29 december tot 
12 januari 2007: 1ste Sergeant Bart 
Vanbeveren,  Sergeant Bart Lelieur, 
Korporaal Martine Devooght, Brandwacht 
Rik Sticker,  Rik Devos, Dina Roelstraete, 
Adinda Demeester, Stagiair Thijs Top, Daan 
Soenen.  
Pastoor Proven – Krombeke 
Eric Ingelaere, Prof. Rubbrechtstraat 7, 
Roesbrugge: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
 

Politie: 057 33 40 00 
 
VOORUITBLIK 
* 1 januari: fuif in Nobody DJ M-Pire 
* 15 januari: bloed geven OC De Croone 
* 26 januari: bowling KVLV 
* 3 en 4 februari: eetfestijn De Kastanje 
* 18 februari: eetfestijn De Volksvreugd 
* 10 juni: rommelmarkt centrum Proven 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Maurice Veniere, 
weduwnaar van mevrouw Martha Gesquiere, 
geboren te Proven op 12 februari 1917, 
overleden te Poperinge op 13 december 2006 
en begraven te Proven op 20 december 2006. 
 
JONG KLJ 
Voor de Krab-Uiltjes is er activiteit op 
zondag 7 januari van 14.00 u. tot 17.00 u. 

DE TRAMSTATIE 
Is open op dinsdag, woensdag en vrijdag vanaf 
17.00 u. en op zaterdag en zondag vanaf 18.00 u. 
 
HANDELSZAKEN 
→ Fruit- en groentehandel PAPAYA staat 
voortaan niet meer op het Provenplein. Wel 
wordt aan huis geleverd op vrijdag, na 
telefonische bestelling op 0496 23 91 25. 
 
→ Tijdens het eindejaar zijn er wijzigingen in de 
openingsuren van  lokale handelaars en cafés. 
 Op 31  december zijn volgende zaken open: 
Sako: heel de dag  
Bart en Ann:  8.00 u. -  12.30 u.  en 13.30 u. - 
18.00 u. 
Delhaize:  8.00 u. – 16.00 u. 
Doe het zelf Devos: 9.00 u.  – 12.00 u. 
Indevuyst: heel de dag  
Stefaan:  heel de dag  
Bokado: heel de dag  
De volgende zaken zijn gesloten: 
De Tramstatie, Nobody 
 Op 1 januari zijn volgende zaken open: 
Bart en Ann: 9.00 u. tot 12.30 u. 
Indevuyst: 8.00 u. - 12.00 u. 
Stefaan: heel de dag  
De Tramstatie en Nobody: vanaf 18.00 u. 
De volgende zaken zijn gesloten: 
Sako, Delhaize, Doe het zelf Devos, Bokado. 
 
EVEN EEN PROVENAAR IN DE KIJKER: 
Frank Goethals 
Frank werd geboren te Poperinge op 15 februari 
1978 als zoon van Frans en Erica Regheere uit 
de Obterrestraat. De lagere school doorliep hij in 
Proven, daarna volgde hij zijn zus Anja naar het 
St.-Fanciscusinstituut te Poperinge.  Hij volgde 
er de richting Wiskunde - Economie.  In 1996 
volgde hij opnieuw zijn zus, naar de K.U.L 
(Katholieke Universiteit Leuven). Anja deed er 
toen haar laatste jaar Farmacie, Frank volgde er 
Toegepaste Economische Wetenschappen, 
(T.E.W). Beiden behaalden dat jaar grote 
onderscheiding! 
Frank studeerde af als licentiaat T.E.W. in 2000. 
Van 2001 tot heden deed hij doctoraats-
onderzoek aan de SAP-leerstoel aan diezelfde 
universiteit. 
Op vrijdag 22 december laatstleden behaalde hij 
de graad van Doctor in de Toegepaste 
Economische Wetenschappen met zijn 
proefschrift “Classifying and assessing extended 
enterprise integration approaches”, dat handelt 
over netwerkbeheer tussen bedrijven. 
Frank is gehuwd met Lies Kestelyn en woont in 
de Pilkemseweg 65 te 8900 Ieper. 
 
NIGHT OF THE PROMS 
De Gezinsbond Proven organiseert op zaterdag 
27 oktober 2007 een uitstap naar het Antwerpse 
sportpaleis voor the Night of The Proms. Tickets 

kosten € 35.00 voor leden en € 40.00 voor 
niet-leden. Wie er bij wil zijn, kan nu al tickets 
bestellen door te storten op rekeningnummer 
738-3131062-21 met vermelding van naam en 
telefoonnummer. 
 
DRIEKONINGENFEEST 
Op zaterdag 6 januari vieren we driekoningen. 
Tijdens een gezellige namiddag worden de 
kinderen geschminkt en verkleed. We zullen 
knutselen en er worden chocoladekoeken 
gegeten. Per categorie (kleuter, 1ste-2de-3de en 
4de-5de-6de) zit een boon in de koek. Wie ze 
vindt, mag zich voor één jaar koning of 
koningin noemen. De koningen en 
koninginnen mogen nadien plaats nemen in de 
koets, de kleuters in de huifkar, terwijl de 
groteren meestappen in de stoet.  
“De Pekkers”, een groep straatmuzikanten uit 
Blankenberge, verzorgen de muzikale 
begeleiding.  Ouders en sympathisanten 
mogen gerust meestappen in de stoet. 
Het feest begint om 15.00 u. in OC De Croone 
en eindigt bij het OC na de stoet om 18.30 u. 
Inschrijven kost € 2,00 en je betaalt op 
zaterdag 6 januari. Wie zich wil inschrijven, 
moet dit wel doen voor donderdagavond 4 
januari bij volgende verenigingen: Jong KLJ - 
Kim Vanhee, Eekhoute 59, 0494 31 68 29 of 
Driekoningencomité - Johan Malbrancke, 
Eekhoute 9, 057 30 08 96. Ook “De Pleute” is 
mede-inrichter van dit gebeuren. 
 
KERSTBOOMVERBRANDING 
NIEUWJAARSRECEPTIE 
Wegens het dalend aantal 'echte' kerstbomen 
om te verbranden, besliste het feestcomité om 
voortaan geen verbranding meer te houden. 
Echter, we konden het gezellige samenzijn van 
de voorbije jaren niet achterwege laten, en zo 
werd de 'Nieuwjaarsreceptie' boven de 
doopvont gehouden. In dezelfde kleurrijke 
omgeving zoals voorbije jaren,  in een 
gezellige tent, en met de warme braséros,  kun 
je op 6 januari terug bij ons terecht voor 
warmte, gezelligheid en muziek.  
Vanaf 18.00 u. zijn er op het plein voor het 
gemeentehuis warme dranken zoals Glühwein 
en lekkere soep te verkrijgen. Uiteraard 
ontbreken ook de jenevertjes en een gewoon 
fris pintje niet. Nieuw dit jaar is de muzikale 
begeleiding door 'De Pekkers' uit 
Blankenberge, die na de stoet de muzikale 
noot verder bij ons verzorgen. Ideaal dus om 
met je dorpsgenoten het nieuwe jaar in te 
zetten, of nog even na te mijmeren over het 
voorbije 2006. En bovendien krijgt ELKE 
AANWEZIGE een GRATIS nieuwjaarsdrink 
aangeboden door het feestcomité! 
 
Tot dan! 
 



KONINKLIJKE VOLKSTUIN 
KROMBEKE 
Het doel van de volkstuin is de amateur-
tuinier met raad en daad bijstaan door het 
geven van voordrachten over bepaalde 
onderwerpen met betrekking tot zowel fruit, 
groenten, bloemen als planten. 
Voor de prijs van € 20,00 ben je lid voor 1 
jaar en ontvang je het prachtige maandblad 
“De Volkstuin”, in 4-kleurendruk, boordevol 
prachtige informatie en nuttige tips. Tevens 
worden er  6 voordrachten gegeven  in zaal 
“Witsoone “ te Krombeke. 
Daarvoor is het niet noodzakelijk dat je van 
Krombeke bent, iedereen van om het even 
waar is van harte welkom. 
Ondertussen bestaat onze vereniging 50 jaar, 
en werd het bestuur ontvangen op het 
kabinet van de gouverneur, Paul Breyne.  
Ook hadden we in september ons feest in de 
Bampoele met meer dan 100 leden. 
Verder is er onze nieuwe website, die zeker 
de moeite loont. Surf maar eens naar 
www.krombeke-volkstuin.be en laat van 
jullie horen. 
Een blik op het programma van komend 
seizoen:  
Vrijdag 9 februari: ‘Gevelversiering’ door 
Jozef Thorrez, om 19.00 u. in Witsoone. 
Vrijdag 9 maart: ‘Teelt van tomaten’ door 
Peter Bleyaert, om 19.30 u.  in Witsoone. 
Vrijdag 13 april: ‘Vijvers in de tuin’ door 
Wim Rossey om 20.00 u. in Witsoone. 
Wenst u meer informatie, aarzel niet en 
neem contact met ons op: 
Willem Vandecaveye, Waaienburgseweg 63, 
8972 Krombeke, 0477/362238. 
Rudy Ducorney, Waaienburgstraat 2, 8691 
Stavele, 0477/595016. 
 
NOBODY 
Door een heelkundige ingreep zal ik enkele 
weken uit de running zijn! Op 8 januari is 
het café gesloten. Daarna zullen pa, ma en 
Romina er voor zorgen dat jullie niks tekort 
komen. De openingsuren worden voor 
januari en februari enigszins aangepast: 
ma-do-vr-za-zo: open vanaf 17.00 u., op 
dinsdag en woensdag: GESLOTEN.  Tijdens 
die periode is er ook geen eten te verkrijgen, 
enkel croque uit het vuistje en hapjes (portie 
bitterballen, kaas, enz.). Ik dank u voor uw 
begrip en hoop jullie na mijn herstelperiode 
opnieuw optimaal te kunnen bedienen.  
Petra 
 
MONUMENTENSTRIJD  
In Proven zorgt de monumentenstrijd voor 
een bijzonder dilemma. Enerzijds worden we 
opgeroepen om te stemmen voor het project 
van onze hopcultuur en anderzijds krijgt het 
dienstencentrum De Lovie onze sympathie 
voor het Begijnhof dat in Diksmuide 
huisvesting biedt aan een twintigtal mensen 
met mentale handicap. Ieder stemt  volgens 
zijn voorkeur en wie wil, kan zijn stem 
verdelen over beide. Er is immers 
mogelijkheid om op 4 manieren te stemmen: 
sms, gsm, vaste telefoon en e-mail. 
In deze bijdrage laten we de Keteniers aan 
het woord: 
Deze week worden op diverse locaties in 
Poperinge volop tv-opnames gemaakt voor 
het project ‘Bewaar de hommelketen! Red 

de hopcultuur!’ van de vereniging De Keteniers. 
De Keteniers zetten de tweede stemronde in met 
een traktaat op woensdag 31 januari 2007 om 
14.00 u. in het hopmuseum.  Kamagurka, peter 
van het project, presenteert immers het eigen 
Keteniersbier, een ‘lekker blondje’! De eerste 
300 mensen die op dat moment aanwezig zijn, 
mogen het gratis proeven. Er zal ook 
hommelpap te eten zijn. Voor de lancering van 
het bier wordt op diezelfde datum in het 
hopmuseum eveneens een korte film met 
Kamagurka gerealiseerd.  Al wie kandidaat is 
om hierin te figureren, is welkom! 
De reportage over het hoppeastenproject  is op 
Canvas te zien op maandag 12 februari 2007. 
Daarna kan je van 12 februari tot zondag 18 
februari om middernacht je stem uitbrengen op 
project 15 ‘De hopcultuur Poperinge’. Stemmen 
gebeurt per telefoon of gsm (0905 56 315), per 
gsm (sms STEM 15 naar 3470) en via de 
website van monumentenstrijd 
(www.monumentenstrijd.be) + digitale TV. 
Voldoende stemmen levert een plaats op in de 
nationale finale van de Monumentenstrijd en 
meteen een aanzienlijke betoelaging om het 
project te realiseren.  
 
POPERINGE VERBEELDT 
Inmiddels is iedereen reeds op de hoogte dat in 
Poperinge een groep mensen meewerkt aan het 
verzamelen en benoemen van waardevol 
beeldmateriaal, dat opgeslagen wordt op een 
databank. Wie nog materiaal heeft dat hiervoor 
in aanmerking komt, kan dit met een gerust hart 
ter beschikking stellen. Alles wordt met de 
meeste zorg behandeld en terug bezorgd.  Heb je 
iets dat voor dit project de moeite kan zijn, neem 
contact  op met een medewerker. Dit kan in het 
oude postgebouw op de grote Markt, 1° 
verdieping rechts, elke dinsdag van 14.00 u. tot 
16.00 u.  Bel 0473 48 54 66 of e-mail naar 
westhoekverbeeldt@co7.org. 
 
ROKEN IN RESTAURANTS 
De basisregel is: het is verboden te roken op 
openbare plaatsen, ook in de horeca. Willen 
uitbaters van horecazaken toch een rookkamer 
inrichten, dan kan dat alleen in een afgesloten, 
goed geventileerde ruimte die maximum 25% 
van de totale oppervlakte van de zaak beslaat. 
Die ruimte moet duidelijk worden aangeduid en 
mag geen doorgangszone zijn. In die ruimte mag 
bovendien enkel drank geserveerd worden. 
Voor cafés, frietkramen en discotheken is een 
afwijking mogelijk. Cafés, waarvan de omzet 
qua voeding beperkt is (maximum een derde van 
het totale zakencijfer bestaat uit 
restaurantactiviteiten), mogen een rokerzone 
aanduiden die voldoet aan de al bestaande 
regels, beschreven in het KB van  1990. 
Die regels bepalen dat een duidelijke scheiding 
moet bestaan tussen de rokers- en niet-
rokerzone, dat een goed ventilatiesysteem 
aanwezig moet zijn en dat de rokerzone kleiner 
moet zijn dan de helft van de oppervlakte, tenzij 
het café kleiner is dan 50 m2. Ook cafés die 
enkel lichte maaltijden of snacks serveren, 
kunnen op de afwijking aanspraak maken. 
Frietkramen met maximaal 16 staan- of 
zitplaatsen ontsnappen ook aan de basisregel. 
Drankgelegenheden in sportruimtes komen niet 
in aanmerking voor deze afwijking. 
Meer info op www.roken-horeca.be. 
 
 

WACHTDIENST VEEARTSEN 
Voortaan wordt, op voorstel van de veeartsen, 
deze rubriek weggelaten. Wie in het weekend 
de hulp van een veearts wil inroepen, belt 
iemand naar keuze op. 
 
OCMW: OPENINGSTIJDEN 
De nieuwe openingstijden in de Veurnestraat 
22 zijn: 
Van maandag tot en met vrijdag van 8.30 u. tot 
11.30 u., op donderdag op afspraak, en op 
zaterdag en zondag gesloten. 
 
Zitdagen maatschappelijke assistenten: 
 
Rita Doom: maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag, 057 30 98 62. 
rita.doom@ocmwpoperinge.be 
 
Mariline Decroix: maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag, 057 30 98 64. 
Mariline.decroix@ocmwpoperinge.be 
 
Luc Dewilde: maandag, woensdag, donderdag 
en vrijdag, 057 30 98 63. 
Luc.dewilde@ocmwpoperinge.be 
 
Eveline Hautekeur: maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag, 057 30 98 65. 
Eveline.hautekeur@ocmwpoperinge.be 
 
Eva Schaut: maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag  05730 98 66. 
Eva.schaut@ocmwpoperinge.be 
 
Kristof Couwet: maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag, 057 30 98 77 
Kristof.couwet@ocmwpoperinge.be 
 
REGISTREREN BIJ SANITEL 
Elke houder van schapen, geiten, herten, 
rundvee, varkens (vanaf 1 stuk) of pluimvee 
(vanaf 200 stuks) dient zich te laten registreren 
bij Sanitel, het identificatie- en 
registratiesysteem (I&R) dat door DGZ 
bijgehouden wordt. De dienst houdt alle 
gegevens bij over de dieren, zodat in tijden 
van crisis een correcte tracering kan gebeuren. 
Hierdoor is een snel en efficiënt ingrijpen 
mogelijk. 
DGZ is bereikbaar via:  
→ www.dgz.be 
→ i&r@ggz.be 
→ dierengezondheidszorg Vlaanderen, dienst 
i&r, Denise Horsweg 1, 9031 Drongen 
→ tel. 070 22 00 23, fax 070 22 01 22. 
 
ABONNEMENTEN 
De laatste kans om je abonnement te 
vernieuwen. Nu overschrijven op rekening 
nummer 979-0773116-13. Donderdag 11 
januari krijg je dan opnieuw het eerste 
provenaertje van het nieuwe jaar. 
 
VOLGEND PROVENAERTJE 
Wie berichten of data kwijt wil in het volgend 
provenaertje van 11 januari, bezorgt ze op het 
redactieadres ten laatste op zaterdagavond 6 
januari 19.00 u.  
 
 
 
 
 
 



MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 

Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Zoals zoveel gezinnen vluchtte het gezin van 
Henri Vermeulen - Dumoulin gedurende de 
eerste wereldoorlog weg van Slijpscapelle 
(Moorslede). Ze trokken weg in de richting 
van Frankrijk, maar belandden bij Marcel 
Deschilder, familie van hen in St.-Jan-ter- 
Biezen. 

 
Emelie Dumoulin en Henri Vermeulen. 

Henri is overleden in 1948 op tachtigjarige 
leeftijd 

 
Het gezin telde niet minder dan 6 kinderen. 
Henri zou naar verluidt rondgeleurd hebben 
met allerlei producten bij de vele soldaten 
die hier gelegerd waren met een “pang-er” 
(kleine korf) en daaraan de bijnaam “Pé 
Pang-er” aan over gehouden hebben. Na de 
oorlog bleven ze hier wonen en bouwden in 
1928 een hoeve in de Couthoflaan 28. Het is 
van daaruit dat de kinderen uitzwermden. 
Michel, de enige zoon, trouwde met Maria 

Desomer en was de uitbater van St. Sebastiaan 
(ook Tramstatie). 
De tram stopte daar en ik herinner me dat men 
daar pakjes kon afgeven of afhalen. 
Michel deed een beetje” “commercie” en er was 
daar ook een weegschaal voor dieren. Hij was 
alom gekend, had een druk sociaal leven in het 
Proven van de dertiger en veertiger jaren en de 
bijnaam “ Pé Pang-er” ging ook naar hem over. 
Zo kenden we zijn zoon Paul als “ Paul van Pé 
Pang-ers”. 
Vier van de vijf zusters van Michel trokken weg 
van Proven: Madeleine, Yvonne, Maria en 
Paula. 
Naar men mij vertelde was Paula de “carton” 
(paardenmenner) op de hoeve voor dat ze 
trouwde, een eerder ongewone bezigheid voor 
een vrouw. Zij heeft de dood gevonden in de 
tweede wereldoorlog, bij een bombardement in 
Elverdinge. 
Margriet, de vijfde zus, bleef op de hoeve wonen 
en is de moeder van de Vanrenterghems die van 
de ouderlijke hoeve uitzwermden.  Haar zoon 
Vilbert bleef daar en woont er nu nog.  
 

 
 
Een gedeelte van het huidige Proven was voor 
de fusie met Krombeke nog gebied van Haringe. 
Het gebied tussen de Moenaerdebeek en de 
Blekerijweg werd Provens gebied in 
compensatie van het verlies van een deel 
gronden aan de Molenwal.  Ook de gronden 
tussen de Blekerijweg en Terenburgse weg tot de 
baan Watou - Haringe kwamen erbij. 
De hoeve van Verrmeersch, gelegen nabij de 
Moenaerdebeek, kwam aldus ook bij Proven. 
Remi werd daar geboren. Zijn vader Karel was 
Poperingenaar en zijn moeder Virginie Dever 
was van Westvleteren afkomstig. 
Remi trouwde met Ida Camerlynck. Zij was een 
zus van Marcel Camerlynck en ze was afkomstig 
van de Montefoulstraat in Proven.  
Zij kregen twee kinderen: Karel en Maria. Op 
foto’s van stoeten en processies vonden we hen 
terug en we zagen dat zo dat ze goed betrokken 
waren op Proven en medeleefden met het 
Provense gebeuren. 

Ze hadden een huis op de dorpsplaats nabij de 
beenhouwerij, waar Remi kwam rentenieren 
als hij op de hoeve opgevolgd werd door 
Karel. 
Maria, de dochter van Remi, verbleef daar 
verder met haar moeder na zijn dood.  Na het 
overlijden van Ida bleef Maria er alleen, tot de 
laatste jaren van haar leven. Intussen werd de 
hoeve verder uitgebaat door Noël Vermeersch, 
de zoon van Karel. 
Broer en zus, Karel en Maria, overleden kort 
na elkaar in september en oktober van 
verleden jaar. 
 

 
 
Sophie was een telg uit het grote gezin van 
Charles Lermytte en Marie-Therèse 
Deheegher. Er waren tien kinderen, zeven 
zonen en drie dochters. Deze laatsten 
trouwden niet en kwamen op latere leeftijd op 
het dorp wonen. Sophie en haar zus Irma 
woonden op de toenmalige Dorpsplaats nr. 3, 
in het huis dat later herbouwd werd en nu 
bewoond is door Alfred Top, Provenplein nr. 
44. 
De Lermyttes vonden we terug in het bestuur 
van de gemeente vanaf de Franse bezetting tot 
na de tweede wereldoorlog, toen Emiel 
Lermytte, een broer van Sophie, nog schepen 
was en dd. burgemeester van Proven. 
Als enig telg van deze oorspronkelijk zo grote 
familie, woont alleen nog Guido Berten in 
Proven. Zijn moeder was de enige dochter van 
Georges Lermytte, de jongste broer van 
Sophie. 
 
Met deze aflevering zijn we rond met de door 
mij gekende overleden personen in Proven van 
1956. Dank zij een paar dubbele nummers 
konden we dit afwerken. Nu zijn we al volop 
aan het rondneuzen om in 2007 met een 
nieuwe reeks te kunnen starten.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


