
PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 jan)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.06.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (31 dec-I jan) tel. 40.01.92
Veearts Vandenberghe (31 dec-I jan) tel. 38.81.60
Apoteek Dubaere - Lo-Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 31.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 30 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 december
17 u. Gez. mis v.d. over!. parochianen uit
het jaar 1994
Zondag 1 januari 1995 - Nieuwjaar
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor de familie Charles
Soenen, kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen
Maandag 2 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (L.D.)
Dinsdag 3 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. bijstand (L.D.)
Woensdag 4 januari - H. Veerle
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (L.D.)
Donderdag 5 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 6 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 januari
17 u. IC Gez. 6-wekenmis v. Rik
Monkerhey
Zondag 8 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hugo Camerlynck,
echtg. v. Lena George en overl. ouders

Geboorte
Lowie Menu, z.v. Jan en Vera Neyrinck,
Stavelestraat 1, Krombeke (geb. te Pope-
ringe op 25 dec. '94).

Ons
Parochieblad
Proven
23e Jaargang Nr. I I januari 1995 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Bericht aan de bevolking
In de vergadering van 30 december 11.heeft
het Feestcomité van Proven beslist zichzelf te
ontbinden. Deze beslissing werd door alle
leden goedgekeurd. De leden van het
Feestcomité waren : Bal Hubert, Berten
Guido, Demaeght Rudy, Devos Raoul,
Vermeulen Hugo, Ysaert Ignace en Rosseeuw
Christian. De resterende gelden en de boeken
blijven ter beschikking bij de ex-secretaris,
Rosseeuw Christian, voor de opvolgers. Deze
beslissing werd eveneens in een schrijven van
22 december '94 meegedeeld aan het
Schepencollege van Poperinge.

Driekoningenfeest
Kerstboomverbranding
Voor alle kinderen (kleuters tot en met 6'
leerjaar) is er weer een driekoningenfeest
gepland. Dit gaat door op zaterdag 7 januari
vanaf 14.30 u. in zaal Sint-Elooi. De konin-
gen worden gevonden door middel van een
boon in de taart. Zoals steeds krijgen zij dan
ook een mooi geschenk. Iedereen wordt
geschminkt en de ambiance is verzekerd. Met
een stoet worden de kerstbomen afgehaald,
die 's avonds verbrand worden. Inschrijven
kan bij Wim Devooght, Provenplein 62 of bij
Johan Malbrancke, Eekhoute 9. Voor slechts
50 fr. beleven jullie een leuke namiddag.
De kerstboomverbranding heeft dit jaar plaats
op de parking voor het gemeentehuis. Ieder-
een die een kerstboom bezit, kan deze meege-
ven ofwel brengen.

De Bond zonder Naam
Vraagt vanaf het begin van het nieuwe jaar
1995 dat we zouden "waardering en respekt
hebben voor elk ander" en zegt meteen dat
1995 ons 365 kansen biedt om goed te doen.
Je ervaart het als fijn om respekt en waarde-
ring te ontvangen voor wie je bent en voor
wat je doet. Maar hoe ga jij om met de ande-
ren? Je kunt je ofwel onverschillig, koel en
zakelijk opstellen of iedereen benaderen uit
eigenbelang of profijt. Dit is echter niet de
juiste en goede houding.
Benader de anderen met achting, waardering
en respekt, rekening houdend dat iedereen
zijn waarde en eigenheid heeft. Wederzijdse
waardering en respekt bevorderen goede en
vredevolle relaties. Ga er vanuit dat je de
anderen zo benadert zoals je zelf wilt beje-
gend worden - want tenslotte zijn wij, men-
sen, steeds op elkaar aangewezen.

Solden bij Topz
Volgende week starten de solden. Bij Topz
betekent dit altijd SUPER-SOLDEN met kor-
tingen tot -30 %, -50 % en -70 %. Van maan-
dag 2 januari t.e.m. zaterdag 7 januari is de
winkel doorlopend open van 8 u. tot 20 u.
Ook op donderdag 5 januari. Vanaf zondag 8

januari is de winkel open volgens de normale
openingsuren.
Wij wensen U prettige eindejaarsfeesten en
hopen U straks te mogen begroeten.

Na de Kerstnachtmis te Proven op
zaterdag 24 december '94 om 18 u.
Wat een beweging daarrond, wat een voorbe-
reiding, wat een inzet van velen, wat een
belangstelling, wat een aanwezigheid van
velen, klein en groot!
Waar vindt men zo'n samenwerking? Dat
alleen is kerstmis vieren waard.
Daarom bedank ik gaarne: de kerkbedienden,
de school met zijn leerlingen en leerkrachten,
de muziekmaatschappij "De Volksvreugd"
met jongeren en volwassenen. En niet in het
minst dank aan de levende kerststal : Frankie
Vandromrne-Dehondt Conny met Piet,
Frauke en Femke. Aan allen hartelijk dank.

Mich. Ollivier, pastoor

B.G.J.G.
Tijdens de kerstvakantie bieden wij de jonge-
ren twee ontspannende aktiviteiten aan:
- Op woensdag 4 januari brengt het kinder-

theater TRONTINETTE het meespeel stuk
"Ik wil een prins!"
Alle kinderen tot 12 jaar worden uitgeno-
digd in zaal Het Rozenhof om 15 uur.
Leden B.GJ.G. betalen 100 fr. , niet-leden
150 fr.

- Op donderdag 5 en vrijdag 6 januari kunnen
jongeren vanaf 12 jaar aan de slag in zaal
Sint-Elooi voor "Koken voor jongeren". We
werken van 14 uur tot 17 uur. Zowel jon-
gens als meisjes worden uitgenodigd. Leden
B.GJ.G. betalen 100 fr. per les, niet-leden
150 fr. Inschrijvingen gebeuren bij Rita
Maes, Eekhoute 8 (tel. 30.08.55).

Zalig en Gelukkig Nieuwjaar 1995
't Is gemakkelijk uitgesproken en gewenst :
Zalig en Gelukkig Nieuwjaar.
Maar omdat mijn wens voor U zo maar geen
louter formaliteit zou zijn en een ijdele wens,
voeg ik bij mijn wens voor U een kerstgebed
van priester Frans Weerts:
"Gij, God van mededogen,
reik ons uw licht weer aan,
leg glans in onze ogen,
geef kleur aan ons bestaan.

Laat Jezus ons verlichten
in 't jaar dat komen zal,
laat Hij ons leven richten,
ons voorgaan overal.

En zegen ons, uw mensen,
met licht in overvloed,
dan worden onze wensen
meer dan een nieuwjaarsgroet.

U zeer genegen, Mich. Ollivier



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 jan.)
-.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
.ERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (7-8 jan.) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (8 jan.) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 6 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 januari
17 u. l ' Gez. 6-wekenmis v. Rik Mon-
~rhey

Zondag 8 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hugo Camerlynck,
echtg. v. Lena George en overl, ouders
Maandag 9 januari
8 u. H. mis v. overl. grootouders (L.D.)
Dinsdag 10 januari
8 u. H. mis v. overl, vader, oom en tante
(L.D.)
Woensdag 11 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (V.)
Donderdag 12 januari
8 u. H. mis v. over!. ouders (V.D.)
Vrijdag 13 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 januari
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Roger
Beudaert, z.v. wijlen Henri en Martha
Claeys
Zondag 15 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Bertha Durant, echt-
gte. v. Willy Lozie en voor Leonie
Truyaert.

Ons
Parochieblad
Proven
24e Jaargang Nr. 2 8 januari 1995 Verantw, uitg, Pastoor Proven. tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Waardeer elkander
Je ervaart het als fijn om respekt en waardering
te ontvangen voor wie je bent en voor wat je
doet. Maar hoe ga jij om met de anderen? Je
kunt je ofwel onverschillig, koel en zakelijk
opstellen of iedereen benaderen uit eigenbe-
lang of profijt. Dit is echter niet de juiste en
goede houding. Benader de anderen met ach-
ting, waardering en respekt, rekening houdend
dat iedereen zijn waarde en eigenheid heeft.
Wederzijdse waardering en respekt bevorderen
goede en vredevolle relaties. Ga er vanuit dat
je de anderen zo benadert zoals je zelf wilt
bejegend worden - want tenslotte zijn wij,
mensen, steeds op elkaar aangewezen. Heb
waardering en respekt voor elkander (B.Z.N.).

Overlijdens in 1994
I. Alice Brigou, wed. v. Georges Delancker,

overl. te Poperinge op dinsdag 25 jan. '94
in de leeftijd van 76 j.

2. Cyriel Hahn, echtg. v. Maria Cappoen,
overl. te Poperinge op dinsdag I febr. '94 in
de leeftijd van 66 j.

3. Jacqueline Meersseman, echtgte. v. Gilbert
Vanrenterghem, overL te Proven op vrijdag
4 febr. '94 in de leeftijd van 52 j.

4. Paula Deweerdt, wed. v. Daniel Descamps,
overl. te Proven op donderdag 3 febr. '94 in
de leeftijd van 55 j.

5. Martha Desmyttere, d.v, wijlen Arthur en
Irma Folque, overl. te Proven op dinsdag
15 febr. '94 in de leeftijd van 93 j.

6. Roger Seghers, echtg. v. Maria Desomer,
overl. te Poperinge op dinsdag Imaart '94
in de leeftijd van 62 j.

7. Hubert Bustraen, echtg. v. Christiane Top,
overl. te Proven op vrijdag 4 maart '94 in
de leeftijd van 60 j.

8. Adrienne Goudenhooft, wed. v. André
Boussemaere, over!. te Proven op donder-
dag 14 april'94 in de leeftijd van 86 j.

9. Luc Kerckhof, z.v. wijlen Henri en
Margriet Viane, overl. te Proven op vrijdag
I april'94 in de leeftijd van 41 j.

10. Leon Alleweireldt, wedn. v. Irma Hossey,
over!. te Poperinge op maandag 18 april '94
in de leeftijd van 91 j.

11. Marcel Decrock. echtg. v. Angèle Butaye,
overl. te Poperinge op zondag 24 juli '94 in
de leeftijd van 83 j.

12. Roger Beudaert, z.v. wijlen Henri en
Martha Claeys, overl. te Proven op zater-
dag 3 sept. '94 in de leeftijd van 63 j.

13. Rik Monkerhey, over!. te Poperinge op
zondag 2 oktober '94 in de leeftijd van 40 j.

14. Alida Bertha Lermyte, echtg. v. Antoon
Berten, over!. te Poperinge op vrijdag 14
oktober '94 in de leeftijd van 74 j.

15.Juffrouw Maria Gruwez, d.V. wijlen
Achille en Louise Ryon, over!. te Brugge
op maandag 31 oktober '94 in de leeftijd
van 89 j.

16. Nancy Vandenbroucke, dochter van Jef en
Annie Van HulIe, overl, te Alveringem op
maandag 19 dec. '94 in de leeftijd van 19 j.

17. Maurice Matton, echtg. v. Simonne
Gryson, overl. te Poperinge op dinsdag 20
dec. '94 in de leeftijd van 90 j.

K.B. Gepensioneerden
Ter gelegenheid van een ouderavond nodigt
KU Poperinge uit voor een feestnamiddag in
de zaal Oud- Vlaenderen, Grote Markt 14,
Poperinge op donderdag 5 januari om 14 u.
Inkom 100 fr., koffie en gebak inbegrepen.

Driekoningenfeest
Kerstboomverbranding
Inschrijvingen voor het driekoningenfeest
kunnen nog tot en met donderdag 5 januari bij
Johan Malbrancke.
Iedereen die een kerstboom bezit, kan deze
meegeven bij de afhaling tijdens de driekonin-
genstoet op zaterdag 7 januari rond 16.30 u.
Ook mag deze gebracht worden op het plein
voor het gemeentehuis. De kerstboomverbran-
ding heeft immers daar plaats. Alle veilig-
heidsmaatregelen worden getroffen. Op de
parking worden best geen auto's geplaatst
vanaf 16 u_ De verbranding zelf begint rond
17.30 u.· Een glaasje jenever of Glühwein
wordt aangeboden aan een heel democratisch
prijsje. Kom allen en geniet van een uniek
Provens gebeuren.

K.V.L.V. Proven
- "Zelfverdediging voor vrouwen" : cursus in
samenwerking met CC Poperinge op 7
woensdagavonden : 11, 18, 25 januari en I,
8, 15 en 22 februari van 19.30 u. tot 22.30 u.
in het Jeugdontmoetingscentrum, Komstraat
18 te Poperinge. Bijdrage: 2.100 fr. te stor-
ten op KB rek.nr. 426-2072461-55 van de
Westvlaamse Volkshogeschool met vermel-
ding van naam en adres en kodenummer
5W026. Vooraf inschrijven is noodzakelijk.

Algemene vergadering in zaal St.-Elooi op
dinsdag 24 januari om 13u.30. Onderwerp :
"Verzorgd van top tot teen" voor alle leden
van onze afdeling Proven.

Kotelettenkaarting
t.v.v, Kerstverlichting Obterrestraat in gasthof
't Rozenhof op zaterdag 7 jan. vanaf 19u. en
op zondag 8 jan. vanaf lOu. en vanaf 18 u.

K.V.L.V. - Agra
Dinsdag 10 jan. om 13u.30 in De Kring:
"Ongedierte bestrijding op de boerderij" door
Lode Decapmaeker.

Ons Parochieblad PROVEN
Wie het mogelijks bij het nieuwe jaar het
Parochieblad niet ontvangt, moet dit zo vlug-
mogelijk laten weten. Dank.



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 jan.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (14-15 jan.) tel. 40.00.20
Veearts Vulsteke (15 jan.) tel. 33.41.17
Apoteek Debruyne - La
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
Pi.Deschrevel {ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 13 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14januari
9.45 u. Pl. begrafenis v. Hektor Deplaecie
en Paula Comette
II u. Pl. begrafenis v. Jeanette Mahieu,
wed. v. Gerard Debergh
15 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Roger
Beudaert, z.v. wijlen Henri en Martha
Claeys
Zondag 15 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Bertha Durant, echt-
gte. v. Willy Lozie en v. Leonie Truyaert
Maandag 16 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (G.L.)
Dinsdag 17januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Woensdag 18 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 19 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int.
Vrijdag 20 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 januari
17 u. 4' gez. 6-wekenmis v. Roger
Beudaert, z.v. wijlen Henri en Martha
Claeys
Zondag 22 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' gez. 6-wekenmis v. Rik
Monkerhey

Geboorte
Vital Demuysere, z.v. Pascal en Ingrid De
Clercq, Visserslaan 19, De Panne (geboren te
Poperinge op 9 jan. '95).

Ons
Parochieblad
Proven
24e Jaargang Nr. 3 15 januari 1995 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

In de Heer ontslapen
- Jeanette Mahieu, wed. v. Gerard Debergh,

overl. te Proven op zaterdag 7 jan. '95 in de
leeftijd van 76 j. en die op zaterdag 14 jan.
'95 om II u. te Proven wordt begraven.

- Hektor Deplaecie en echtgenote Paula
Cornette, overl. na een smartelijk ongeval te
leper op zondag 8 jan. '95, beiden in de leef-
tijd van 70 j. en die op zaterdag 14 jan. '95
om 9.45 u. te Proven worden begraven.

Verhuisd
Johan en Veerle Serryn-Notredame en kinde-
ren Robin en Birkin, van Baron Mazemanlaan
I, Proven naar Warandestraat 28 te Watou.

Gemeentelijk bericht
Door uitvoering der reinigingswerken op de
aanvoerleiding van de waterleiding naar de
gemeente Proven, kunnen er onderbrekingen
zijn in de waterlevering door de V.M.W. in de
periode van 10 tot 16 januari '95. Gelieve de
nodige voorraad op te slaan om het verbruik
tussen 8 u. en 16 u. te overbruggen.

Openingsuren gemeentehuis Proven
Maandag en woensdag van 8 u. tot 10 u.
Vrijdag van 10.30 u. tot 12 u.
Zaterdag van 10 u. tot 12 u.

Bewoners van het Rustoord te Proven
I. Rousseeuw Michael, Oostvleteren (kamer 3)
2. Malbrancke Maurice, Proven (k. 4)
3. Devloo Joseph, Krombeke (k. 5)
4. Boutez Nestor, Poperinge (k. 6)
5. Claeys Maurice, Krombeke (k. 7)
6. Alleweireldt Agnes, Poperinge (k. 9)
7. Goudenhooft Germain, Proven (k. 10)
8. Desmarey Henri, Proven (k. 11)
9. Rousseeuw Anna, Krombeke (k. 12)
10. Fauvercq Maria, Roesbrugge-Haringe (k. 16)
11. Veniere Alice, Proven (k. 16)
12. Vandevelde Maurice, Proven (k. 20)
13. Deturck Frederic, Proven (k. 20)
14. Labaere Firmin, Proven (k. 21)
15. Luyssen Judith, Roesbrugge-Haringe (k. 22)
16. Boury Camiel, Proven (k. 23)
17. Durant Marcel, Proven (k. 23)
18. Facon Emma, Westvleteren (k. 24)
19. Butaeye Angèle, Proven (k. 27)

Het personeel dat hen verzorgt:
- Moniek David - Katrien Dejonghe
- An Denuwelaere - Christa Verslype
- Carine Pattyn - Christine Dekervel
- Marianne Brunfaut - Katrien Lemoyne
- Lieve Batteu - Nicole Vanoost
- Kristine Derycke - Hilde Huys
- Caroline Pannecoucke

B.G.J.G. - Koken voor mannen
Ook dit jaar organiseert de B.G.J.G. Proven
een lessenreeks "Koken voor mannen". Door
omstandigheden zijn de data tamelijk verspreid
op de kalender : donderdag 26 januari, 2 en 9
februari en 9 maart en zaterdag 18 maart. We
starten telkens om 19.30 u. stipt, zoals vorige
jaren in zaal Sint-Bloei, Aangezien het
Ministerie deze aktiviteit niet meer met een
financiële toelage steunt, zijn we verplicht de
inschrijvingsprijs dit jaar wat op te trekken.

Per les betalen leden B.GJ.G. 140 fr., niet-
leden 190 fr. Inlichtingen en inschrijvingen bij
Frans Yde.

Driekoningenfeest
Kerstboomverbranding
Een mooie dag. Windstil.
De kinderen komen een stukje taart eten, op
zoek naar de boon. Wie de boon vindt, is
koning. Spanning: Marijn Devroedt vindt als
eerste een boon. Het duurt even, maar Niels
Malbrancke steekt ook zegevierend een boon
in de lucht. Barbara Mahieu mag zich als laat-
ste voor de tweede keer koning(in) noemen.
De paardjes zijn ook weer op de afspraak. De
koningen in de koets en iedereen wil mee met
de huifkar. Plaats is er niet genoeg, maar niet
getreurd. Carmen en Sofie geven de toon aan
om mee te stappen. De muzikanten laten zich
horen terwijl de politie en de brandweer alles
in veilige banen leiden.
's Avonds: nog steeds windstil, de kerstbomen
kunnen verbrand worden. Alles verloopt naar
wens tot ... ja, uitverkocht. Volgend jaar een
grotere voorraad.
Het is weer voorbij. Iedereen wordt bedankt.

Het Driekoningenkomiteit.

Geslaagde verkoopaktie IJ Winkelen in
het dorp"
In café" 't Hof van Commerce" te Roesbrugge
werd op zaterdag 7 januari de trekking gehou-
den van de verkoopaktie. Dit gebeurde in aan-
wezigheid van schepen Paul F1orequin,
N.C.M.V gewestsecretaris Chris Schelpe,
voorzitter Paul Hespeel en bestuursleden van
N.C.M.V.-afdeling IJzerbode.
Uitslag trekking:
Winnen 250 fr. : de loten eindigend op 195 en
768
Winnen 500 fr. : de nrs.
265050 273197 229869 249004 204340
253819 287469 266742 142699 283120
249752 180411 280560 230138 260847
172780
Winnen 1.000 fr. : de nrs.
101456 232305 142544 112414 165626
Wint 5.000 fr. : nr. 164682 (res. 154151)
Wint 10.000 fr.: nr. 128022 (res. 265391)
Wint 25.000 fr. : nr. 268809 (res. 137023)
Het reservenummer is geldig vanaf 13 februari
1995. .
Met de winnende loten van 250 fr. kunnen de
winnaars rechtstreeks aankopen doen bij de
zaak waar het werd uitgegeven. De winnaars
van de grotere loten wisselen hun lot uit voor
waardebons vóór 31 maart bij de volgende
adressen: Abele: Verhaeghe Paul, Trappis-
tenweg 28 ; Watou: Mevr. Vereecke-Van-
dromme Myriam, Douvieweg 29; Proven:
Mevr. Vandamrne-Borrey Micheline, Proven-
plein 33 ; Krombeke : Vanderhaeghe Dirk,
Bankelindeweg 19 ; Roesbrugge, Beveren,
Stavele : Boekhandel Schoonaert, Bergen-
straat 16. Wat de kinderaktie betreft, kunnen
de kinderen hun kerstboomstrookjes nog tot
vrijdagmiddag 13 januari in de voorziene doos
werpen.
We vernemen dat de hoofdprijs van de trek-
king werd uitgegeven in de bakkerij Stefaan te
Proven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 29 jan.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
"~RKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
.exisplein 13, tel. 30.11.89

GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Selosse (21-22 jan.) tel. 40.15.60
Veearts Vandenberghe (22 jan.) tel. 38.81.60
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgicter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Parcyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 20 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 januari
17 u. 4<Gez. ó-wekenrnis v. Roger Beu-
daert, z.v. wijlen Henri en Martha Claeys
Zondag 22 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Rik
onkerhey

.Aaandag 23 januari
8 u. H. mis v. over!. echtgenoot (G.L.)
Dinsdag 24 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (0)
Woensdag 25 januari
8 u. H. mis v. over!. ouders en sch.ouders (D.Y.)
Donderdag 26 januari
8 u. H. mis v. over!. zuster (M)
Vrijdag 27 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 januari
17 u. SC \..;"z. ö-wekenmis v. Roger Beu-
daert. z.v. wijlen Henri en Martha Claeys
Zondag 29 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu, echtg. v.
Maria Degraeve.

Geboorten
- Dieke Vandekerckhove, z.v. Dirk en Rita
Flamand (schooljuffrouw), Potakker 10,
Ieper (geb. te Ieper op 15 jan. '94).

- Descamps Daisy, d.v. Marc en Cecile
Quaghebeur, Courhoflaan 15 (geb. te
Poperinge op 16jan.'95). ~

Tot kind Gods gedoopt
Benn Dequidt, z.v. Gino en Sandra Van Exem,
Blekerijweg 82, Proven.
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Verdwenen uit de kerk.
Er liggen in de kerk bij de muziek installatie
een serie cassettes die per afwisseling ieder
weekend gebruikt worden tijdens de eucharis-
tieviering. Ze zijn mij zeer nuttig en waardevol
voor de muzikale begeleiding bij vele diensten
in de kerk.
Ik heb nu vastgesteld in de voorbije week dat
een drietal van die cassettes verdwenen zijn,
onder andere het bandje met de begrafenislitur-
gie op, dat mij zeer nuttig is en ik moeilijk kan
missen.
Ik vraag maar één ding: "Mochten die bandjes
met kerkmuziek erop stilletjes op hun plaats
terugkeren". Ik zou zeer tevreden en dankbaar
zijn. Mich. Ollivier, pastoor

Geboorten 1994 Proven
I. Pannekoecke Melissa, d.V. Luc en Gruwez

Anja, Blekerijweg 8 (geb. Poperinge
16.01.94)

2. Vanhee Jens, z.v. Rik en Seghers Martine,
Eekhoute 59 (poperinge 4.02.94)

3. Veryepe Niels, z.v. Frankyen Croquette
Sabrina, Uilegatstraat 5 (Poperinge
11.02.94)

4. Van Crickinae Judith, d.V. Marc en Mus
Margareta, -CanaJaweg 40 (Poperinge
16.02.94)

5. Maerten Jordy, z.v. Jean-Paul en Leys
Nancy, Eekhoutc 51 (Poperinge 12.04.94)

6. Leys Kevin, z.v. Carlos en Matthys
Isabelle, Reningestraat 2 (poperinge
12.04.94)

7. Dekervel Niels, z.v. Bart en Saint Germain
Ilse, Couthoflaan 13 (Poperinge 10.04.94)

8. Vandromme Femke, d.V. Frankie en De-
hondt Conny, Eekhoute 103 (poperinge
19.04.94)

9. Pacco Bryan, z.v. Marc en Cnockaert
Martine, Baron Mazemanlaan 5 (poperinge
20.06.94)

10. Scherpereel Logan, z.v. Pascal en Pee-
queux Caroline, Baron Mazemanlaan 27,
(poperinge 8.07.94)

11. Vandermeulen Joery, z.v. Frankyen Deloz
Patricia, Blekerijweg 26 (Poperinge
22.07.94)

12. Vermeersch Jeroen, z.v. Noël en
Demuynck Francine, Blekerijweg 98
(poperinge 1.08.94)

13. Decaesteker Katinka, d.v, Danny en Par-
ment ier Kristel, Provenplein 12 (poperinge
28.09.94)

14. Serryn Gwendolina, d. v. Roland en De-
poorter Caroline, Provenplein 54 (pope-
ringe 12.10.94)

IS. Dequidt Benn, z.v. Gino en Van Exem
Sandra, Blekerijweg 82 (Poperinge
19.10.94)

16. Vanbecelaere Lynn. d.V. Kris en Verdonck
Nadine, Obterrestraat 10 (Poperinge
25.10.94)

17. Decrock Kenneth, z.v. Regis en Legein
Kathleen, Obterrestraat 27 (Poperinge
2.11.94)

18. Laseure Brian, z.v. Paul en Ganne Rita,
Obterrestraat 49C (Poperinge 14.11.94)

19. Top Rachel, d.v. Kristof en Viane Valerie,
Provenplein 53 (Poperinge 23.11.94)

20. Verhille Amelie, d.v. Joseph en Snaet

Rosa, Uilegatstraat II (6.12.94)
Nota Bene : Willen we eveneens bij onze lijst
de kinderen vermelden die hier gedoopt wer-
den of ook met onze school enigszins verbon-
den zijn. Het zijn de volgende:
I. Julie Vanmassenhove, d.v. Eric en Sophie

Lefevere, Weggevoerdenstraat, Roesbrug-
ge (poperinge 12.02.94)

2. Herlinde Durnez, d.V. Luc en Ria Vanden-
broucke, BarJebuizestraat 3, Krombeke
(poperinge 4.07.94)

3. Marjorie Peck, d.v. Didier en Sandy Lozie,
Wormhout (20.08.94)

4. Kevin Coene, z.v. Frans en Sabine Lotten,
Bromstraat 3, Stavele (Ieper, 14.03.94)

5. Lowie Menu, z.v. Jan en Vera Neyrinck,
Stavelestraat I, Krombeke (poperinge
25.012.94).

K.B. Gepensioneerden
Op donderdag 26 januari wordt om 14 u. het
nieuwe seizoen begonnen met een eerste kaar-
ting in het lokaal zaal Sint Elooi Proven.
Nieuwe leden zijn steeds welkom.

Naklank kaarting Obterrestraat
De winnende nummers van de kaarten zijn:
13 48 84 115 167 205 264 287 306 344
395 412 432 481 511 598631 673 695
713. De prijzen kunnen afgehaald worden tot
15 februari bij Frans Hauspie, Obterrestraat
17. Proven.

Kaas uit België
K.A. V. Proven organ iseert op donderdag 26
januari e.k. een demonstratieles : "Kaas uit
België". De lesgeefster Eveline Veyer maakt
ons vertrouwd met vele Belgische kaassoor-
ten, bewaren en versnijden van kaas en maakt
een paar gerechten klaar waarvan alle aanwe-
zigen natuurlijk ook mogen proven. Dus bord,
vork, mes en lepel niet vergeten! Afspraak op
donderdag 26 januari om 19.30 u. bij Gilberte
Dever. Van harte welkom. K.A.V. Proven

K.V.L.V. Proven
Mogen wij je uitnodigen naar onze vergade-
ring in zaal St. Elooi op dinsdag 24 januari om
13.30 u.? Mevr. Bries uit Diksmuide komt
spreken. We zijn graag allemaal "verzorgd van
top tot teen". Veel geïnteresseerde leden wor-
den dan ook verwacht. Tot dinsdag!

Vital Demuysere
Zoontje van Pascal en Ingrid De Clercq,
Visserslaan 19, De Panne, geboren te
Poperinge op maandag 9 jan. '95 en overleden
te Gent op donderdag 12 jan. '95.

B.G.J.G.
Volgende week start de lessenreeks "Koken
voor mannen". Kandidaat-deelnmers geven
hun naam op bij Frans Yde.
We werken rond het fornuis van 19.30 u. tot
ongeveer II u. Volgende data liggen vast: 26
januari, 2 februari, 9 februari, 9 maart en 18
maart. Als lokaal mogen we opnieuw de feest-
zaal Sint-Elooi gebruiken. Per les betaalt een
lid B.G.J.G. 140 fr., wie geen lid is betaalt 190
fr.



PRIESTER VAN DIENST (v. 29 jan tot 4 feb.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (28-29 jan.) tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (29 jan.) tel. 33.41.17
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pare lL(ook Qedicure tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 27 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 januari
17 u. S'Gez. 6-wekenmis v. Roger Beudaert,
Z.v. wijlen Henri en Martha Claeys
Zondag 29 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu, echtg. v.
Maria Degraeve
Maandag 30 januari
8 u. H. mis v. overl, ouders (V.D.)
Dinsdag 31 januari - Don Bosco
8 u. H. mis v. overl. vader (A.B.)
Woensdag 1 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (L.)
Donderdag 2 februari
O.L.V. Lichtmis
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
intentie (M)
Vrijdag 3 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 februari
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Rik Monker-
hey
Zondag 5 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Bertha Lermytte, echt-
gte. v. Antoon Berten vw. de geburen

Tot kind Gods gedoopt
Emelie Bouw, d.v, Stefaan en Brigitte Six,
Blasiusstraat 79, Krombeke.

Ons Parochieblad Proven
Met begin 1995 bedraagt het aantal abonne-
menten "Ons Parochieblad Proven" 549 abon-
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nementen, waarvan 31 abonnementen buiten
postkanton van Roesbrugge, we noemen deze
"de buitenlanders". Hier volgt hun lijst:
- Elverdinge:

Bourree J., Boezingestraat 181 bIl
Fieuw Norbert, Bollemeerschstr. 24
leper:
Versaevel Gabrielle, Huize Zonnelied
G. Dewancker-Devos, Anjelierenlaan 29
Nieuwkerke :
Dehondt-Vanhaecke, Kleurenwaaier 8

- Poperinge:
Vandenbilcke Rita, St. Sixtusstraat 15
Ganne Gerard, Elverdingseweg 7
Vandecasteele Yvan, St. Sixtusstraat 95
Busschaert Marc, Nijverheidslaan 14
Quaghebeur Gerard, Hondstraat 38
Dallequin Albert, Ieperstraat
Sergier Maurice, Komstraat 88
Vanrenterghem Rik, Switch Road
Degrendel Bernard, Gasthuisstraat
Paessschezoone Marcel, Switch Road 64
Breda Maria, Gasthuisstraat 5b
Dessein Marcel, Komstraat 79
Devos Frans, Krombekestraat 20
Monkerhey Frans, St. Sixtusstraat 91
Desimpelaere-Notredame, Provenseweg 43

_Vandevelde I ,Gapaardstraat 3 .
Desmadryl-Lejeune Wim, Vleterstraat 6
Brysbaert-Hahn Maurice, De Lijster
Dever- Viane, St. Janskruisstraat 13

- Kortemark :
Denys Willy, Hoogledestraat 105

- Bissegem:
Deloz Maria, Meensesteenweg 398

- Vleteren :
Catry-Derycke Patrick, Woestendorp 137

- Kortrijk:
Juffr. Muyssen, Jan Breydellaan 34 bus 3

- Reningelst:
Vaneeckhoute-Baes Geert
Verdonck-Vermès Wim, Kuipersstraat 23

- Watou:
Vandaele-Veniere, Wulfhullestraat 3

Dan blijven er nog 518 over, 549 - 31 = 518,
die besteld worden door het postkantoor
Roesbrugge, waartoe behoren de volgende
deelgemeenten : Proven, Krombeke, Roes-
brugge, Haringe, Voor het bestellen en verzen-
den van al die abonnementen vraagt de post
voor het komende jaar 1995 te betalen de som
van 61.707 fr. Ik wil echter uw aandacht trek-
ken op het groot aantal abonnemeten : 549.
Dat betekent dat om zo te zeggen omtrent alle
gezinnen ons klein parochieblad trekken en
gaarne. Mag ik er ook aan toevoegen dat ieder-
een artikels of berichtgeving mag plaatsen in
het parochieblad, als het maar binnen is in de
bus van de pastorie op maandagavond. En 't is
gratis. Ik moet alles binnendragen bij de druk-
ken de dinsdagvoormiddag. en het Parochie-
blad wordt dan de donderdag besteld.

K.B.G. Hobby
Graag nodigen we alle leden uit op de volgen-
de bijeenkomst, die doorgaat op dinsdag 31
januari om 2 uur bij Gilberte Dever. Gelieve
dan het volgende mee te brengen: uw naai ge-
rief, borduurnaald zonder punt, DMC splitga-
ren of DMC nr. 16, kleur naar eigen keuze. We

borduren op witte hardangerstof en hopen dat
allen op post zullen zijn.
Met vriendelijke groeten, Het bestuur

Jaarlijkse enquête over de godsdienst-
praktijk 1994
Patroonheilige: St. Victor
Deelgemeente : Proven
Adres van de pastoor: Ollivier Michel,

Alexisplein 16, Proven
Decanaat: Poperinge
Aantal inwoners: 1.400
Doopsels in 1994 : 26 waarvan 5 niet tot de
parochie behoren.
Ontvingen het H. Vormsel : 15
Kerkelijke huwelijken: 12
Kerkelijke uitvaartdiensten: 14

K.V.L.V.
Op dinsdag 31 januari om 20 u. in "De
Sceure" te Oostvleteren : "Het kennen van de
kunst" door Ghislaine Demeestere. Afspreken
met Bea Cogghe om samen te gaan. Tel.
057/33.39.63.

Davidsfonds
Over heksen, spoken en ander gebroed spreekt
Jack Verstappen voor het DF IJzerweelde op
dinsdag 3 r januari '95 in zaal' "Klisten
Volkshuis" te Roesbrugge. Op volkse wijze
zal hij het hebben over bijgeloof, spreuken en
gedachten die steeds en nog geleefd hebben
bij onze mensen, zowel in de stad als op het
platteland. Geen droge stof, maar een prettige
babbel rond een eeuwenoud moeilijk uit te
roeien thema ...
Zeker niet te missen. Aanvang om 20 u.
Inkom: DF-leden : 50 fr, - Niet-leden: 80 fr.

Gezondheid
Briefje van de pastoor
Mensen, die gezond zijn, zijn zich dit zelden
bewust.Als we toevallig eens in een zieken-
huis zijn geweest, de melaatsheid zien via de
TV, 'n blinde met een hond zien lopen, of een
gebrekkig kind in een wagentje, dan pas komt
het even boven: Wat is het toch een zegen om
gezond te zijn.Ook moeders, die op het punt
staan een baby te krijgen, leven in de spanning
van "zal het gezond zijn, zal het niets manke-
ren". Iedere dag worden vele mensen, die
gezond geboren zijn, door verkeersongevallen
levenslang verminkt of gehandicapt.
Gezondheid van lichaam is mij liever dan goud,
en opgewektheid van geest is beter dan parels.
GEBED:
Heer onze God,
Uw wil is het,
dat wij gezond en wel
door het leven gaan.
Stem hen dankbaar,
die gezond van lijf en leden zijn.
Geef kracht en inzicht
aan zieken en gehandicapten.
Dit vragen wij U
in Naam van Uw Zoon,
die als een geneesheer
onder ons verbleef,
en daarom leeft,
in de eeuwen der eeuwen. AMEN



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot I1 feb.)
E.H. Ollivier, pastoor Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (4-5 feb.) tel. 30.06.47
Veearts Goethals (5 feb.) tel. 30.02.67
Apoteek Dubaere - Lo-Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 3 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 februari
17 u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Rik Mon-
kerhey
Zondag 5 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Bertha Lermytte, echt-
gte. v. Antoon Berten vw. de geburen
Maandag 6 februari
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 7 februari
8 u. H. mis v. over\. echtg. (G.L.)
Woensdag 8 februari
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.)
Donderdag 9 februari
8 u. H. mis v. bijz. overledenen (P.I.M.)
Vrijdag 10 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 februari
17 u. 6< Gez. 6-wekenmis v. Roger
Beudaert, z.v. wijlen Henri en Martha
Claeys
Zondag 12 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-
broucke, echtg. v. Julia Samyn.

Huwelijksaankondiging
- Dirk Vanrenterghem, Blekerijweg 27,

Proven en Sabien Oosterlynck, Meense-
heirweg 107, Roeselare
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- Eric Broché, Canada weg 8, Proven en
Chantal Vanquathem, Westvleteren.

Ouderavond KLJ
De toneel spots zijn al klaar gezet voor onze
jaarlijkse ouderavond. Iedereen is van harte
welkom op zaterdag 4 februari in zaal ST.
ELOOI te Proven om 20 u. of op zondag 5
februari in zaal DE GOUDEN AREND te
Roesbrugge om 20 u.

Guatemala - Dorpen in verzet
Mensenrechten in Guatemala : nog steeds
een in-triest verhaal!
Gedurende meer dan 12 jaar leefden duizen-
den indianen die zich niet wilden laten
onderwerpen door de grootgrondbezitters en
militairen, verscholen in de bergen en het
regenwoud van Noordwest Guatemala - op
de vlucht voor de massamoorden van het
leger. Ondanks herhaaldelijke bombarde-
menten slaagden ze erin zich te organiseren
en een overlevingssysteem met behoud van
hun Maya-traditie op te bouwen. Begin
1994 traden deze gemeenschappen terug "in
het licht". Door een permanente aanwezig-
heid van internationale "acompanantes"
worden zij nu tegen de nog steeds voortdu-
rende intimidaties van het leger beschermd.
FRIE BLANCKAERT leefde een tijdje mee
met deze mensen in de jungle en in de ber-
gen. Ze zal aan de hand van dia's over haar
ervaringen vertellen. Iedereen is hartelijk
welkom op vrijdag 17 februari 1995 in zaal
"Christen Volkshuis" te Roesbrugge. Ont-
vangst om 19.45 u., begin stipt om 20 u.

Veilig de baan dwarsen
Ik, jij, wij, iedereeen moet in het dorp van
Proven eens de baan dwarsen. Een geschikt
moment uitkiezen is soms moeilijk. De ene
wagen rijdt rap, de andere nog rapper: dus
soms maar "op hoop van zegen" de andere
kant van de weg bereiken. Ik, jij, wij kunnen
"het moment" misschien nog inschatten, maar
mijn, jouw, onze kinderen kunnen dit niet.
Verleden jaar werden handtekeningen verza-
meld om de bevoegde instanties er op attent
te maken dat de dorpskom van Proven hele-
maal niet veilig is.
Snelheidskontroles werden reeds tot verve-
lens toe gehouden. Vele mensen zijn natuur-
lijk niet gelukkig met de boete die daarop
volgt. Ik, jij, wij ... ook niet. Het is spijtig
dat er eerst boetes moeten volgen om ik, jij,
wij eens te doen nadenken en mijn, jouw,
onze snelheid in te perken. Maar denk eraan,
niet alleen in Proven zijn er snelheidsbeper-
kingen en worden boetes uitgedeeld om mij,
jouw, onze kinderen de baan te laten dwar-
sen. Hierbij spreken wij nog niet van oude-
re en minder mobiele mensen. Voorlopig
blijven de snelheidscontroles, vergeet dit

niet a.u.b.
Dat snelheidscontroles geen sluitende
oplossing bieden, hebben de initiatiefne-
mers van de petitie-aktie aan de burgemees-
ter persoonlijk meegedeeld. Onze burgerva-
der begrijpt volledig de problemen en heeft
ons beloofd stappen te ondernemen. Er
wordt nagezien of er snelheidsremmende
faktoren kunnen aangebracht worden op
redelijk korte termijn. Zo zou "iedereen"
dan gerust de baan kunnen dwarsen en mijn,
jouw, ons geld zal ook nuttiger kunnen
besteed worden dan aan verkeersboetes.

Veilig verkeercomité Proven

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 januari: 84
deelnemers, 11 wonnen 3 partijen: Mooren
M. 326; Boeket M. 319; Hommez Z. 301 ;
Claeys M. 289 ; Ganne M. 284 ; Cappoen
B. 278 ; Ooghe L. 264 ; Simoen M. 262 ;
Dever D. 255 ; Morlion G. 238 ; Nouwynck
N. 201. Volgende kaarting op donderdag 9
februari.

Het werk dat we dagelijks doen is voor
God niet onbeduidend.
Wie of wat je ook zijt, vader of huismoeder,
welk werk, welke stiel, welk beroep je ook
moge verrichten, uw werk is van grote
waarde. Het kristelijk leven bestaat niet
alleen in bidden, "werken" hoort er ook bij.
Mochten we onze dagtaak doen met plezier,
vreugde vinden in ons werk. Vroeger zon-
gen de arbeiders tijdens hun werk. Nu staat
er een radiootje op het werk luid lawaai uit
te schreeuwen.
A.u.b. laten we onthoudendat we allemaal iede-
re dag profiteren van de arbeid van een ander:
laat me maar een paar dingen opnoemen:
- als ik 's morgens in mijn auto stap, profi-

teer ik van het werk van een ander
- mijn televisie, ik profiteer van het werk

van een ander
- mijn bril, ik profiteer van het werk van

een ander
- ik kijk naar mijn uurwerk, ik profiteer van

het werk van een ander
- mijn valse tanden gelukkig, maar ik profi-

teer van het werk van een ander.
En zo zou ik wel 100 dingen 'en mensen
kunnen opnoemen, waar ik profiteer van het
werk van een ander: de vuilniskar die rond-
rijdt, de broodbakker, de coiffeur of coiffeu-
se, de postbode, de beenhouwer, de winke-
lier met wat hij al verkoopt, ik profiteer van
het werk van een ander. De landbouwer, de
dokter, de onderwijzer, de metser, de tim-
merman, de dakwerker, de smid, de garage,
de tuinman, de politiekers en de direkteurs
enz. enz. We profiteren altijd van het werk
van een ander. Mochten anderen ook profite-
ren van mijn werk. De pastoor.



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 feb.)
E.H. Decadt, pastoor Haringe, tel. 30.04.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
AJexispJein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Verhoeve(J 1-12 feb.) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (12 feb.) tel. 44.53.63
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.3 J (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. DeschreveJ (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 10 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 februari
17 u. 6' Gez. ó-wekenmis v. Roger
Beudaert, z.v. wijlen Henri en Martha
Claeys
Zondag 12 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-
broucke, echtg. v. Julia Samyn
Maandag 13 februari
8 u. H. mis t.e.v. St. Blasius (P.)
Dinsdag 14 februari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid. en O.L.V.
(J.P.)
Woensdag 15 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
(M.)
Donderdag 16 februari
8 u. H. mis v. bijz. overledene (C.)
Vrijdag 17 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Albert Elslander-
Verlet Blanche vwo kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen
Zondag 19 februari
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 4' Gez. ó-wekenmis V. Rik Mon-
kerhey

Ons
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Geboorte
Gil-Jan Demuynck, Z.V. Eric en Katrien
Demuynck-Snick, Uilegatstraat 10, Pro-
ven (geb. te Poperinge op 2 febr. '95).

Verbroederingsnieuws Obterre-Proven
Volgens een vaste beurtrol nodigt Obterre
ons dit jaar uit. De verbroedering gaat
door tijdens het eerste weekeinde van
augustus: vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag
6 augustus.
Provenaars, hou deze data vrij want zoals
in het verleden wordt het opnieuw een
fantastisch verbroederingsweekend waar
alle Provenaars verwacht worden ...

Het verbroederingscomité

Dik zijn - Slank zijn - K.A.V. Proven
Op dinsdag 14 februari organiseert
K.A.V. Proven een gespreksavond met als
thema "Dik zijn - Slank zijn". Deze avond
krijgt u geen spectaculaire wondermetho-
des om af te vallen. Wel krijgt u vele
doordenkertjes over te dik zijn of te dun
zijn en hoe relatief dat soms allemaal is.
Dorien Verstraete is de gespreksleidster.
Afspraak bij Gilberte Dever om 19.30 U.

Pannekoekenkaarting
Bij het begin van de krokusvakantie, op
zaterdag 25 en zondag 26 februari, organi-
seert de Vrije Basisschool Proven haar
jaarlijkse "BEAUVOORDSE PANNE-
KOEKENKAARTING".
Tijdens het aanstaande weekeinde gaan de
oudsten op stap om u de kans te geven
kaarten te kopen.
Wij danken alle Provenaars bij voorbaat
van harte voor het goede onthaal van de
leerlingen en de steun aan de school.

Het schoolteam

Wie en wat is Paus Johannes-Paulus de
Tweede, Karel Jozef Wojtila ?
Karel Jozef Wojtila werd geboren op 18
mei 1920 in de Poolse provinciestad
Wadowice.
Vanaf zijn eerste levensdagen kreeg hij de
koosnaam Lolek mee. Zijn vrienden noe-
men hem nu nog altijd zowel Karol als
Lolek.
Zijn moeder stierf aan een hartkwaal toen
hij negen was.
vier jaar later stierf zijn oudere broer, dok-
ter in Bielsko, aan de gevolgen van rood-
vonk.

De grootvader van Karol was kleermaker
zijn vader militair. Toen deze zich terug~
trok uit het Poolse leger met een eerder
karig pensioen had hij de graad van kapi-
tein.
Vader en zoon waren voor alles op elkaar
aangewezen ; in zijn verdere leven zal
Karol veel meedragen van de martiale
opvoeding die zijn vader hem gaf.
Zij woonden op de eerste verdieping van
een oud huurhuis. Met de deur kwam men
zo de keuken binnen. Daarachter lagen
nog twee kamers.
Zoals van een beroepsmilitair kan ver-
wacht worden, leidde vader Wojtila zijn
zoon met korte hand. Om hem te harden
liet hij hem wel eens achter in een niet-
verwarmde kamer. Hij was een kultureel
gevormd man met een goed verstand,
diep religieus, maar allesbehalve een
kwezel. Hij hield het huis schoon, kookte
voor Karol, waste en verstelde zijn kle-
ren. Vader en zoon waren onafscheidelijk
en 's avonds maakten zij vaak lange wan-
delingen terwijl zij over alle mogelijke
dingen discussieerden.

Mijn Bijbelwoord
De vrucht van de Geest is liefde, vreugde,
vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,
trouw, zachtheid, ingetogenheid.

Galaten 5,22

Na het overlijden van mijn echtgenote
bleef ik met mijn twee zonen van acht en
tien in ons huis in opbouw achter.
Vroeger was ik vormselcatechist. Ik zocht
woorden die mij echte troost en leven
konden geven. Veel verdriet speelt zich
immers af in het hoofd, in de geest, in de
leegte. De tekst van Paulus gaf me ken-
nis, weet van toekomst. Het besef dat er
toekomst was voor mij en voor mijn kin-
deren, anders dan ooit vermoed, gaf me
kracht en levensvreugde. De realiteit
geeft me elke dag nog gelijk. God blijft
om ons begaan. Hij heeft het goede met
ons voor.
Ons huis is ondertussen, met de hulp van
velen, opgeknapt. Het wonder was groot.
Ik nodig graag iedereen uit regelmatig te
bidden om Gods Geest. Zo oefent een
mens tot de tijd dat hij het nodig heeft.
Achteraf herkent hij Gods genade wel.

Jan Loosveld, 38 jaar,
Bellegem



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 feb.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vu1steke (18-19 feb.) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (19 feb.) tel. 38.81.60
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 17 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Albert Elslander-
Verlet Blanche vwo kinderen, kleinkinde-
ren en achterkleinkinderen
Zondag 19 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
\0 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Rik Monkerhey
Maandag 20 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (V.L.)
Dinsdag 21 februari
8 u. H. mis v. over\. echtg. en vader (D.D.)
Woensdag 22 februari
8 u. H. mis v. over\. ouders en schoonou-
ders (V.S.)
Donderdag 23 februari
8 u. H. mis v. over\. ouders en familie
rv.c.i
Vrijdag 24 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2S februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z.v.
Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 26 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Descamps-
Deweerdt Paula

Geboorte
- Dries Desseyn, z.v. Johan en Colette

Vandenbruwaene, Gravendreef 15, Pro-
ven (geb. te Poperinge op 12 dec. '94)
Nota: de geboorte van dit kindje, Dries

Ons
Parochieblad
Proven
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Desseyne, wordt door vergetelheid van
de pastoor te laat vermeld in het
Parochieblad. Diezelfde naam moest
ook vermeld staan op de lijst van de
geboorten in 1994. Daarom vraag ik
verontschuldiging. M. Ollivier, pastoor
Elien Top, d.V. Pieter en Chantal
Vandermeulen, Obterrestraat 24, Pro-
ven (geb. te Poperinge op 8 feb. '95).

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 februari: 83
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen: Van-
exem M. 331 ; Cappoen B. 296; Van-
daele T. 293 ; Cockelaere M. 279 ; De-
queeker M. 269 ; Mernhout M. 257 ; No-
ninck M. 253; Delporte M. 249. Vol-
gende kaarting op donderdag 23 februari.

Een steuntje voor Inge
Op zaterdag 8 april gaat in de zaal" 't
Kristen Volkshuis" (bij Gunst) in Roes-
brugge voor de 12< keer de lenteverkie-
zing door. Inge Devooght uit Proven heeft
haar kandidatuur geste en hoopt op heel
wat steuntjes uit het dorp. Kaarten aan
1()()fr.

Hutsepot
In het weekend van 25 en 26 februari pre-
senteren de Noomtjes traditiegetrouw hun
hutsepot. Op zaterdagavond vanaf 19.30
u. en zondagmiddag van 12 u. tot 14 u.
kunt U voor 250 fr. in café "Sint Elooi"
een heerlijke hutsepot eten. Voor dezelfde
prijs wordt de hutsepot zelfs thuis
gebracht. Liefst vooraf inschrijven voor
donderdag 23 februari in café "Sint Elooi"
(tel. 057/30.04.83).

Uitnodiging Feestcommissie
De Noomtjes nemen het initiatief en organi-
seren een bijeenkomst van alle dorpsgeno-
ten en verenigingen om eens te praten over
de toekomst van de Proven se kermissen.
Daarom nodigen wij iedere belangstellen-
de Provenaar uit op deze samenkomst
vanavond donderdag 16 februari om 20 u.
in de refter van de firma Top-Mouton.

Pannekoekenkaarting
Bij het begin van de krokusvakantie, op
zaterdag 25 en 26 februari, organiseert de
Vrije Basisschool Proven haar jaarlijkse
"BEAUVOORDSE PANNEKOEKEN-
KAARTING".
Tijdens het aanstaande weekeinde gaan de
oudsten op stap om u de kans te geven
kaarten te kopen.
Wij danken alle Provenaars bij voorbaat
van harte voor het goede onthaal van de

leerlingen en de steun aan de school.
Het schoolteam

Guatemala - Dorpen in verzet
Frie Blanckaert
Leefde een tijdje mee met deze mensen in
de jungle en in de bergen. Ze zal aan de
hand van dia's over haar ervaringen ver-
tellen.
Iedereen is van harte welkom op vrijdag
17 februari 1995 in "Het Kristen Volks-
huis" te Roesbrugge.
Ontvangst: 19.45 u., begin stipt om 20 u.

Karol Wojtila : Paus Joh. Paulus II
Van de middelbare school naar de uni-
versiteit
Op school muntte Karol uit in godsdienst,
Latijn, Grieks, Duits en de grondbeginse-
len van de wijsbegeerte. Een prettige jon-
gen in de omgang die op zaterdagavonden
vaak met zijn kameraden rond het kamp-
vuur zat, samen zingend en luisterend
naar gedichten. Hij speelde graag toneel
en sêhreef zelf teksten. 'De kunst orn voor
het publiek op te treden zou hem later
goed van pas komen.
Hij groeide uit tot een atletisch gebouwde
jongeman die ook populair was bij de
meisjes. Hij was een entoesiast sportman
met een uitgesproken voorliefde voor
voetbal ; zijn kameraden weten nog te
vertellen dat hij een uitstekend doelman
was. Soms trainden zij tegen de muur van
de kerk totdat zij door de pastoor werden
weggejaagd. Hij ging zwemmen in de
Skawa-rivier, trok er op uit om te gaan
skiën in de heuvels rond Wadowice, waar
hij lange wandeltochten maakte.
Op het einde van zijn studies aan de mid-
delbare school was er nog altijd geen
sprake van priester worden, al had de pas-
toor van de parochie daar nog zo op
gehoopt en ook de aartsbisschop van
Krakau voor wie Karol een welkomst-
woord had uitgesproken bij diens bezoek
aan Wadowice.
Na zijn eksamens verhuisde hij met zijn
vader naar Debniki Krakowskie. Daar
waren zij nog minder goed gelogeerd dan
in Wadowice. Het was er zo donker en
bekrompen dat het gebouw de naam
kreeg van "katakomben'.
Zoals vele Poolse studenten deed hij in
het groot verlof aan vrijwilligerswerk
voor de gemeenschap. Hij werd ingezet
bij de wegeniswerken en sjouwde zes
weken lang met stenen en beton. Spoedig
zou hij ditzelfde werk moeten doen, niet
als vrijwillige arbeidsdienst, maar om te
overleven.



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 feb tot 4 ma.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (25-26 feb.) tel. 30.00.72
Veearts Vulsteke (26 feb.) tel. 33.41.17
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE: .
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 24 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z.v.
Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 26 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Descamps-
Deweerdt Paula
Maandag 27 februari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (C.H.)
Dinsdag 28 februari
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (V.c.)
Woensdag 1 maart - Aswoensdag
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 2 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing (M.)
Vrijdag 3 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Roger Seghers,
echtg. v. Maria Desomer
Zondag 5 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof-
Verhille Adrienne en overl. familie

Tot kind Gods gedoopt
Daisy Descamps, d.v. Marc en Cecile
Quaghebeur, Couthoflaan 15, Proven.

Geboorte
Joë Verstraete, z.v. Pascal en Karlien
Demeulenaere, Wijngaardstraat I, Roesbrugge
(geb. te Poperinge op 18 feb. '95) (o.r.v.
Parochieblad-abonnement).

Ons
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In de Heer ontslapen
Frans Vermeersch, echtg. v. Lena Vancay-
zeele, overl. te Proven op maandag 20 februari
'95 in de leeftijd van 51 j. en die op maandag
27 feb. '95 om 10.30 u. te Proven wordt begra-
ven.

Woensdag 1 maart - Aswoensdag
Aswoensdag is de eerste dag van de 4O-daagse
vasten. Op die dag kunnen we ons in de win-
terkapel laten tekenen met as (teken van ver-
gankelijkheid) en kunnen we proberen met wat
meer soberheid te leven. We zouden er zelf
deugd van hebben.

Veertig dagen lang, een weg naar
Pasen, daarom krijgt u gratis
dit jaar een boekje: "Veertig 'dagen lang - een
weg naar Pasen". Dit boekje komt in de plaats
van de vastenkalender die jarenlang werd uit-
gedeeld.
Dezer dagen worden deze boekjes ten huize
besteld: "Veertig dagen lang". Ze kosten mij
per stuk 20 fr., maar ik geef ze gaarne gratis
aan ieder gezin, omdat ze wellicht als men ze
inkijkt, een deugddoende begeleiding zijn in
de vasten vanaf aswoensdag naar Pasen toe.U
kunt ze dus inlezen per dag en per datum. Ik
wens u een goede begeleiding naar Pasen.

Mich. Ollivier, pastoor

Woensdag 1 maart - Aswoensdag
HOE VERDIENT GIJ ?
HOE VERDIENT GIJ ?
HOE VERDEELT GIJ?
HOE VERDEELT GIJ?
Eten, drinken, roken.
Zet je zelf maar eens op rantsoen. Geniet
bewust van het weinige dat je dan gebruikt.
Misschien schenkt precies deze versobering je
meer nuchterheid, frisheid, rust en kalmte,
kwaliteiten die opwegen tegen veel lusteloos
genot.

K.V.L.V.
Op donderdag I maart om 13.30 u. in "Sint-
Elooi", kookles met de microgolfoven door
Evelien Veyer. De geïnteresseerde mannen
worden mee uitgenodigd.

Kernafval ???
Het platteland, mijn thuis!
De Westhoek, onze thuis!

De Uwe toch ook ...?
Wij vinden dat de Westhoek
geen afvalstort mag worden !

U toch ook ...?
Wij willen een toekomst
in de landbouw voor onze kinderen!

U toch ook ...?
Wij willen kerngezond blijven!

U toch ook ...?
Wij zijn niet bereid ons
zomaar te laten doen !

U toch ook niet ...?
Daarom nemen we met gans het gezin deel aan
de fakkteltocht te Poperinge op maandag 10
maart om 20 u. Verdere gegevens volgen nog.

Uw K.V.L.V.-afdeling

Basisschool Proven
Op 25 en 26 februari, het begin van de krokus-
vakantie, organiseren wij onze jaarlijkse BEAU-

VOORDSE PANNEKOEKENKAARTING.
De opbrengst ervan komt volledig ten goede
aan onze leerlingen (zwemmen, schoolreizen,
Sint-Maarten, knutsel- en tekenmateriaal,
speelgoed, ...)
Ook de niet-kaarters zijn welkom voor een
glaasje en voor onze reuze ALTIJD - PRIJS -
ENVELOPPETREKKING.
Voor onze schoolkinderen zal het ook een
beetje feest zijn, tijdens de kaarting worden
doorlopend teken- en animatiefilmpjes ver-
toond. Wij hopen U te mogen verwelkomen.

Het schoolteam

Harmonie "De Volksvreugd"
Vrijdag 24 februari is er opnieuw voor ieder-
een repetitie op de gewone uren.
Alle muzikanten, zowel volwassenen als jon-
geren, worden dringend uitgenodigd ! Er staat
ons immers nog veel repetitiewerk te wachten!
Muzikanten, het bestuur rekent op jullie aan-
wezigheid !!

Hutsepot Noomtjes
Zaterdag 25 februari vanaf 19.30 u. en zondag
26 februari van 12 tot 14 uur kan men heerlij-
ke "Noorntjes-hutsepot" eten in café "Sint-
Elooi". Thuisbezorging mogelijk. Liefst voor-
af inschrijven (vóór..donderdagavond) op het,
nummer 057/30.04.83.

Vergadering feestcomité
Donderdaglaatst kwamen een matig aantal
Provenaars voor een vergadering over de toe-
komst van de Provense kermissen samen. Er
werd veel gepraat, een paar goede ideeën naar
voren gebracht, zelfs een viertal namen geno-
teerd voor het nieuwe comité, maar tot een
echte oplossing kwam het nog niet.
Zeker is dat de kermissen blijven bestaan en
de jaarlijkse stadssubsidie voor het dorp mag
niet in Poperinge blijven.
Daarom wordt een nieuwe samenkomst
gepland en iedereen nog eens uitgenodigd op
donderdag 2 maart om 20 u. in de refter van
Top-Mouton.

Paus Johannes Paulus 11-
Karol Wojtila - student
Na zijn eerste jaar aan de universiteit van
Krakau brak de oorlog uit : op I september
1939 begon Duitsland de Blitzkrieg. De uni-
versiteit werd gesloten en op 6 november
kwam de Gestapo in aktie. De hele akademi-
sche staf werd verbannen naar het concentra-
tiekamp van Sachsenhausen, vanwaar de
meesten nooit terugkeerden. De universiteit
organiseerde zich ondergronds en Karol kwam
voor zijn tweede jaar in een van de geheime
cellen terecht.
Om aan de deportatie te ontsnappen zocht en
vond hij werk in de Solvayfabriek waar hij
zware rotsblokken met de voorhamer moest
stukslaan bij een temperatuur die in de winter
van 1940 vaak tot min dertig daalde. Toen hij
op een avond van zijn werk naar huis terug-
keerde, werd hij aangereden door een Duitse
vrachtwagen die zijn weg verderzette zonder
naar zijn slachtoffer om te zien. Met een sche-
delbreuk bleef hij op de weg liggen tot de vol-
gende morgen. Na zijn herstel keerde hij naar
de fabriek terug waar hem een lichtere job
werd toegewezen.



PRIESTER VAN DIENST (v.5 tot 12 maart)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (4-5 maart) tel. 40.01.92
Veearts Goethals (5 maart) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.0'1.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 3 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Roger Seghers,
echtg. v. Maria Desomer
Zondag 5 maart - I" Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Pro sper Gheldof-
Verhille Adrienne en overl. fam.
Maandag 6 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
(C.H.)
Dinsdag 7 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (V.c.)
Woensdag 8 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 9 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. (Ci)
Vrijdag 10 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Hubert Bustraen,
echtg. v. Christiane Top
Zondag 12 maart - 2"Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps-
Ghesquière Irma.

Tot kind Gods gedoopt
Bryan Laseure, z.v. Paul en Rita Ganne,
Obterrestraat 49C, Proven
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K.V.L.V.
Donderdag 2 maart om 13.30 u. zaal "St.-
Elooi" : Kookles met de microgolfoven.
Echtgenoten mogen meekomen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 februari:
86 deelnemers, 12 wonnen 3 partijen :
Bottecare A. 360 ; Lemahieu M. 328 ;
Vandromme A. 312; Nouwynck N. 295;
Vandewynckel F. 269 ; Degraeve G. 252 ;
Vandaele M. 245 ; Vandenbroucke O.
238; Dequeeker M. 231 ; Wyckaert I. 229;
Berten G. 213 ; Ramon A. 211. Volgende
kaarting op donderdag 9 maart.

Broederlijk Delen
in de vastentijd,
leg nu al iets opzij !
De samaritaan trad op hem toe, goot olie
en wijn op zijn wonden en verbond ze ...
En Jezus besloot: Ga en doe gij evenzo!

Lucas 1034-37

DE BARMHARTIGE
SAMARITAAN
GING NIET BETOGEN,
HIJ DEED IETS!

Eén van de vele kinderen schrijft:
Als één van de vele kinderen die geen
thuis hebben, kom ik naar jou. Ik heb mijn
ouders verloren en ik ben nu helemaal
alleen. Vol hoop klop ik aan de deur. Help
mij, alsjeblieft, beste vriend. Verwelkom
mij in uw gedachten en laat mij gedurende
deze vasten uw "stille genodigde" zijn.
Mag ik een poosje verblijven temidden
van uw warme thuis? Ik zal je niet tot last
zijn, kijk maar, ik heb niet veel nodig. Ik
zou bij jou enkel een beetje vrede en
bescherming willen vinden. Jij, daarente-
gen, jij doet veel goed als je een moment
denkt aan de kinderen die werkelijk nie-
mand meer hebben om van hen te houden.
Je goedheid verwarmt mijn hart. Ik ben er
je oneindig dankbaar voor.

IK DANK JE OM WAT JE GEEFT AAN
"BROEDERLIJK DELEN".

IEDEREEN
TELT MEE ...

OOK DE KLEINEN,
OOK DE ARMEN,

OOK DE ZWAKKEN
Haast je naar de straten en stegen van de
stad en breng de armen, gebrekkigen,

blinden en kreupelen hier binnen.
Lucas 14,21

Feestcomité of dorpsraad ?
Vanavond, donderdag 2 maart om 20 u. is
er op uitnodiging van de Noomtjes een
samenkomst voor alle geïnteresseerde
Provenaars en verenigingen in de refter
van de firma Top-Mouton. Onderwerp is
de toekomst van Proven.

Hartelijk dank ~
De jaarlijkse kaarting ten voordele van de
Vrije Basisschool Proven werd opnieuw
een voltreffer. Het is een morele en finan-
ciële steun zoveel ouders en sympathisan-
ten te mogen verwelkomen in de zaal
Sint-Jozef.
Langs deze weg danken wij alle aanwezi-
gen die door hun aanwezigheid hun sym-
pathie hebben betoond.
Dank ook aan de vele "buitenstaanders"
die onze leerlingen een plezier deden
door het kopen van kaarten aan de kinde-
ren die "ten huize" gingen. Onze bijzon-
dere dank nogmaals aan de Proven se han-
delaars die het mogelijk maakten een
reuze-enveloppetrekking te houden.
Wij hopen ook in de toekomst op de steun
van de Provenaars te mogen rekenen en
danken hartelijk.

Het schoolteam van de
Vrije Basisschool Proven

Première
Voor de eerste keer nodigt het Gasthof
't Rozenhof uit tot een BUFFETAVOND.
Op het menu staat een uitgebreide keuze
van vis- en vleessoorten. De ambiance
wordt verzekerd door de Brugse
Strangers en Johnny Claye. Dans, mu-
ziek, ambiance, menu, worden u aangebo-
den voor de prijs van 695 fr. per persoon.
Wanneer? Zaterdag 18maart vanaf 19.30 u.
Reservatie is noodzakelijk op tel.
057/30.03.35.

Harmonie "De Volksvreugd"
Vrijdag aanstaande is er voor niemand
repetitie. De harmonie trekt die avond
naar Oostende om deel te nemen aan de
kamavalstoet. Afspraken ? Zie het info-
blaadje in de bus!

"Veertig dagen lang" - Vastenboekje
Wie geen zo'n boekje zou ontvangen heb-
ben, mag het seffens laten weten. Dan
bezorgen we U zo'n vastenboekje.



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 maart)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (11-12 maart) tel. 30.03.38
Veearts Busschaert (12 maart) tel. 44.53.63
Apoteek Deman - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 10 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Hubert Bustraen,
echtg. v. Christiane Top en overl. zoon
Pascal
Zondag 12 maart - 2" Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps-
Ghesquière Irma
Maandag 13 maart
8 u. H. mis t.e.v. St. Jozef
Dinsdag 14 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (C.H.)
Woensdag 15 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (V.c.)
Donderdag 16 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. (A.I.)
Vrijdag 17 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Achiel Bourry-Borra
Prudenee
Zondag 19 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Bertha Lermytte, echt-
gte. v. Antoon Berten VWo de geburen

Tot kind Gods gedoopt
Rachel Top, d.V. Kristof en Valerie Viane,
Provenplein 40, Proven.

Eerbied voor onze Grot van O.L.Vrouw
Verleden week hebben we met verbijstering
vastgesteld dat zware natuursteenblokken, die
als decor in de holte van onze grot waren
opgesteld, naar beneden werden getrokken.
Ik mag zeggen: dat is lelijk gedaan en getuigt
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van weinig of geen respekt voor onze grot van
O.L.Vrouw. Waarom doen ze dat? Ik wil er
ook aan toevoegen: dat is een gevaarlijk werk,
want moest men zo'n blok op zijn voeten krij-
gen, dan is het mogelijk dat uw voet of voetje
verbrijzeld is. En dat zou spijtig zijn.
De grot van O.L.Vrouw te Proven is niet de
grot van de pastoor. Het is de grot van alle
Provenaars, want de grot werd door
Provenaars opgericht en volledig bekostigd
door de giften van alle Provenaars.
Mochten we allen ertoe bijdragen onze grot te
beschermen.

De pastoor, Michel Ollivier

K.B. Gepensioneerden
Het Keikoppenkarnavalcomité wil de senioren
terug een aangename namiddag bezorgen en
dit op vrijdag 24 maart vanaf 14 U. in de
Maeke Blydezaal te Poperinge.
Hier het programma:
14 u. Verwelkoming met koffie
14.30 U. Eerste deel "Maxi-Ambiance"
15.30 U. Pauze met koffie en koeken
16 U. Tweede deel "Maxi-Ambiance"
17 u. Einde
Inkom bedraagt 120 fr. Kaarten te verkrijgen
bij Gerard Ryon.

Missie- Vrienden maal Poperinge
18-19 maart
Het wordt een mosselweekend in het "Hof van
Commerce" op zaterdagmiddag 18 maart vanaf
11.30 u., zaterdagavond 18 maart vanaf 19 u.
en zondagmiddag 19 maart vanaf 11.30 u.
U kunt mosselen met frietjes of een koude
schotel bestellen.Uw financiële steun kan onze
missionarissen een duwtje in de rug geven.
Kaarten voor volwassenen : 450 fr., kinderen
tot 10 j. 200 fr.
Je kunt ook telefonisch bestellen bij Maria
Coutigny, Priesterstraat 14, tel. 33.30.67. Aan
de deur: volwassenen 500 fr., kinderen 250 fr.

Het missiekomitee

B.GJ.G.
Donderdag 9 maart gaat de volgende les van
"Koken voor mannen" door. We spreken af om
19.30 u. stipt in Feestzaal Sint-Elooi.

Harmonie "De Volksvreugd"
Vrijdag 10 maart is er voor niemand repetitie.
Zowel de jeugd als de volwassenen hebben een
avond vrij!

Buffetavond
Het "Gasthof 't Rozenhof' zorgt voor een
"Première". Voor de eerste keer wordt ieder-
een uitgenodigd tot een buffetavond. Bij een
uitgebreide keuze van vis- en vleessoorten zor-
gen de Brugse Strangers en Johnny Claye voor
de ambiance. Deze fantastische avond wordt u
aangeboden op zaterdag 18 maart vanaf 19.30
U. Prijs per persoon: 695 fr.
Reservatie is noodzakelijk op tel.
057/30.03.35.

Er is vrienden maal en er is ook Buffet-
avond
Graag wil ik dat allemaal warm aanbevelen en
ik wens veel en groot succes.
Mag ik U echter in deze veertigdagentijd ook

herinneren aan de woorden van Jezus
Christus: ''Wat gij voor de minsten van de
mijnen gedaan hebt, dat hebt gij ook aan mij
gedaan."
Dus zou ik zeggen : "Eet maar smakelijk,
maar vergeet de armen niet ".

Als ik
Als ik de Europese boterberg zou zijn
dan zou ik willen smelten
onder een tropische zon
en langs brede rivieren
vloeien naar de kleine
"onderontwikkelde" dorpjes.
Als ik de graanschuur zou zijn
dan zou ik me verschepen
in zeetankers van supertonnenmaat,
tonnenmaat, tonnetjesmaat,
kommetjesmaat om alle mensen
elke dag hun dagelijks brood te geven.
Niet ons, Vader, maar geef hun
heden hun dagelijks brood.
Laten we straks
Broederlijk delen.

K.V.L.V. Landelijke Gilde
Op vrijdag 10 maart om 20 u. nemen we deel
aan de fakkteltocht tegen de berging van
radio-aktief afval in onze gemeente. We ver-
zamelen om 19.30 U. in Proven. Gans het
gezin gaat mee.

De kaartersc1ub van de "Canada"
nodigt U allen uit om een stevige portie VAR-
KENSRIBBETJES te komen smullen, deze
week vrijdagavond of zondagavond telkens
vanaf 18.30 u. Deze aktie is ten voordele van
de kaartersclub. De prijs bedraagt 300 fr. met
GRATIS één KERELSBIER inbegrepen.
Volgende week kunt U ook van deze aktie
genieten. Het bestuur en de leden danken U
voor de steun.
Voor reservaties: tel. 057/33.44.75.

Fakkeltocht tegen kernafval
Hierbij herinneren wij u aan de fakkeltocht
tegen kernafval die doorgaat op vrijdag 10
maart vanaf 20 u. aan het Oudstrijdersplein te
Poperinge. K.A.V. Proven zal er zijn. U toch
ook? Kern K.A.V. Proven

Seminarist in oorlogstijd:
Paus Joh. Paulus 11
In de vroege lente van 1941 reisde Karol naar
Debniki met voedsel en medikamenten voor
zijn vader. Toen hij thuiskwam vond hij zijn
vader dood in zijn kamer, geestorven aan een
beroerte. De hele nacht bracht hij in gebed
door bij het lichaam van zijn vader. Twintig
jaar oud stond Karol alleen op de wereld.
Terwijl hij verder aan het werk bleef bij
Solvay nam hij het plotse besluit zich aan te
bieden in het ondergronds seminarie van
Krakau.
Het is mogelijk dat de onmenselijke manier
waarop de joden in de Solvay-fabriek werden
behandeld, hem heeft doen nadenken over de
diepere waarden van het leven, maar de mees-
te van zjn vrienden zijn ervan overtuigd dat hij
tot dit beslissend keerpunt is gekomen tijdens
de nacht toen hij uren biddend doorbracht
naast zijn gestorven vader.



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 maart)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (18-19 maart) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (19 maart) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pare n ook Qedicure , tel. 30.03.54 _
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 17 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Achiel Bourry-Borra
Prudenee
Zondag 19 maart - 3e zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Bertha Lermytte, echt-
gte. v. Antoon Berten VWo de buren
Maandag 20 maart - St. Jozef
8 U. H. mis V. bijz. over!. (M.J.)
Dinsdag 21 maart
8 U. H. mis t.e.v. St. Jozef (P.)
Woensdag 22 maart
8 U. H. mis V. over!. echtg. en vader
(C.H.)
Donderdag 23 maart
8 U. H. mis V. over!. ouders en fam. (V.C.)
Vrijdag 24 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 maart
17 U. Gez. jaarmis V. André Desomer,
echtg. V. Martha Quaghebeur en over!.
familie
Zondag 26 maart
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Albert Wyffels,
echtg. V. Maria Decaesteker

Geboorte
Maaike Vandevelde, d.v. Rik en Els Notebaert,
Pezelstraat 77, Poperinge (geb. te Poperinge op
13 maart 1995).

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 maart. 70 deel-
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nemers, 9 wonnen 3 partijen : Cockelaere M.
377 ; Delbaere R. 314 ; Loones M. 309 ;
Vandenbroucke O. 296 ; Lemahieu M. 290 ;
Goussey A. 284 ; Deraeve G. 265 ; Busschaert
C. 252 ; Nuttens J. 238. Volgende kaarting op
donderdag 23 maart.

Seniorennamiddag toneel
"De ooievaar heeft zich vergist", opgevoerd
door de groep "De Gezworen Kameraden" van
K.LJ. Poperinge in zaal Oud Vlaenderen,
Grote Markt 14, Poperinge op zaterdag 18
maart om 14 U.

Inkom 150 fr., koffie en gebak inbegrepen.

Ik luister iedere dag naar de nieuwsbe-
richten
's Morgens om 7 U. naar de radio, 's avonds
om 7.30 U. naar de televisie in woord en beeld,
en ook 's middags lees ik in het dagblad.
Wat een triestig beeld van de situatie in de
wereld. In zovele landen oorlog, geweld, uit-
moording, slachtoffers, honger en sterven.
Dan kom ik tot de conclusie dat wij hier in ons
land nog in 't beste hoekje van de wereld
leven. Geen oorlog en we hebben God zij
gedankt niets tekort.
Maar tot ons zegt Jezus Christus : "Bekeert
U". Wie is Jesus voor mij?
- Jezus is de hongerige, die moet gespijzigd

worden.
- Jezus is de dorstige, die moet gelaafd worden.
- Jezus is de naakte, die moet gekleed worden.
- Jezus is de dakloze, die moet beschut worden.
- Jezus is de zieke, die moet genezen worden.
- Jezus is de eenzame, die moet geliefd worden.
- Jezus is de ongewenste, die moet begeerd worden.
- Jezus is de melaatse die moet gewassen worden.
- Jezus is de bedelaar, die uitziet naar een glimlach.
- Jezus is de dronkaard, die wil beluisterd worden.
- Jezus is de gehandicapte, die moet beschermd

worden.
- Jezus is het kind, dat moet omhelsd worden.
- Jezus is de blinde, die moet geleid worden.
- Jezus is de dove, in wiensplaatswij willenspreken.
- Jezus is de kreupele met wie wij mogen wandelen.
- Jezus is de drugverslaafde, die moet geholpen

worden.
- Jezus is de prostituée, die uit het gevaar moet

bevrijd worden.
- Jezus is de gevangene, die uitziet naar bezoek.
- Jezus is de bejaarde, die moet gediend worden.

(Moeder Theresia, Calcutta)
"Wat gij voor de minsten van de mijnen doet,
zegt Jezus Christus, dat doet gij voor Mij."

VANAF DONDERDAG
23 MAART

TOT EN MET
DONDERDAG 30 MAART

OMHALING TEN HUIZE VOOR
BROEDERLUK DELEN

Enkele punten waar ik kan aan mee-
doen in de vasten
I. TEMPO
Kies eens één dag een ander ritme dan nor-
maal. Wie b.v. erg actief is, druk in de weer,

hollend van het een naar het ander, zou best
van tijd tot tijd een dagje rust nemen; dan kan
hij stilstaan bij zichzelf, dan kan hij zijn eigen
doenerigheid degelijk en kritisch bekijken.
2. ETEN, DRINKEN, ROKEN
Zet jezelf maar zwaar op rantsoen. Geniet
bewuster van het weinige dat je dan gebruikt.
Misschien schenkt precies deze versobering je
meer nuchterheid, frisheid, rust en kalmte,
kwaliteiten die opwegen tegen veel lusteloos
genot !
3. AANDACHT VOOR ELKAAR
Besteed wat meer aandacht aan elkaar.. Wat
zou de winst kunnen zijn van een avond zon-
der teevee ... Misschien kun je dan die avond
vullen met "gezellig thuis-zijn", gaande van
samen kaarten tot praten over de mogelijkhe-
den en onmogelijkheden van een nieuwe
levensstijl.
Loop eens binnen bij een bejaarde of zieke.
Bel eens aan bij een eenzame. Of beter nog,
nodig hen uit..
Als je met sommige mensen "gebroken" hebt,
bedenk dan dat er misschien toch een "heel-
making" (heil) inzit.

Solidariteit
.God, het spijt me
dat ik uw mensen
die Gij zo liefhebt
onbedacht en koud voorbijga,
ik hoor hen roepen
en ik luister niet
ik zie hun honger
en toch geef ik niet...

De kaartersclub van de "Canada"
nodigt U allen uit om een stevige portie VAR-
KENSRIBBETJES te komen smullen, deze
week vrijdagavond of zondagavond telkens
vanaf 18.30 U. Deze aktie is ten voordele van
de kaartersclub. De prijs bedraagt 300 fr. met
GRATIS één KERELSBIER inbegrepen.
Voor reservaties tel. 057/33.44.75.

Donderdag 25 mei 1995 te 10.30 u.
Eerste Kommunie
voor de volgende leerlingen van het I'Ij. :
1. Debeer Ellen, Couthoflaan 17, Proven
2. Debeer Frieke, Couthoflaan 17, Proven
3. Dehondt Ines, Provenplein 24, Proven
4. Demaeght Mathijs, Blokweg 2, Proven
5. Dever Jonathan, Blekerijweg 54, Proven
6. De Vriendt Jefke, Canadaweg 14, Proven
7. Dumez Hanne, Barlebuizestr. 3, Krombeke
8. Guelle Jimmy, Eekhoute 3, Proven
9. Lippinois Gigliola, Provenplein 54, Proven
1O.Maerten Nydia, Eekhoute 51, Proven
I1.Mahieu Sarah, Mazemanlaan 25, Proven
12.Matton Gwendoline, Eekhoute 83, Proven
13.Metzger Joris, Provenplein 61, Proven
14.Pareyn Nico, Provenplein 5, Proven
15.Parreyn Thijs, Eekhoute 95, Proven
16.Serryn Birkin, Mazemanlaan I, Proven
17.Vanbrabant Laura, Eekhoute 23, Proven
18.Vanthoumout Lydie, Dr. Gheysenst. 12,

Roesbrugge
19.Verdonck Eline, Waaienburgstr. 2, Proven
20. Verhille Bram, Uilegatstr. 11, Proven
21. Vulsteke Pieter, Roesbruggestr. 6, Proven



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 ma. tot I apr.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.07.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (25-26 maart) tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke (26 maart) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.5.4
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 23 maart
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (V.Ci)

VANAF VANDAAG
DONDERDAG 23 MAART

TOT EN MET
DONDERDAG 30 MAART
OMHALING TEN HUIZE

VOOR
BROEDERLIJK DELEN

Vrijdag 24 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 maart
17 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,
echtg. v. Martha Quaghebeur en over!. fam.
Zondag 26 maart - 4' zon. v.d, vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels,
echtg. v. Maria Decaesteker
Maandag 27 maart
8 u. H. mis v. bijz. over!. (N.)
Dinsdag 28 maart
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (C.H.)
Woensdag 29 maart
8 u. H. mis v. over!. broer (A.T.)
Donderdag 30 maart
8 u. H. mis v. bijz. over!. (F.V.)
Vrijdag 31 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 april
17 u. 5c Gez. 6-wekenmis v. Rik Monkerhey
Zondag 2 april - 5' zon. v.d, vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
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10 u. Gez. jaarmis v. Georges Vanhoucke-
Pacco Lucie en zoon Valère.

Tot kind Gods gedoopt
Kenneth Decrock, z.v. Regis en Kathleen
Legein, Dr. Gheysenstraat 8, Roesbrugge.

Mededeling van de post
Ingevolge een interne reorganisatie wordt de
briefwisseling voor de inwoners van Roes-
brugge-Haringe - Proven - Krombeke en
Watou vanaf 3 april 1995 uitgereikt vanuit
het postkantoor Poperinge.
Hierna vindt u de openingsuren van de post-
kantoren:
POPERINGE: 09.00 - 12.30

14.00 - 17.00
loketopenstelling totOp maandag verlengde

rs.oo«.
WATOU I:
Maandag - dinsdag - woensdag
Donderdag - vrijdag
ROESBRUGGE-HARINGE:
Maandag - dinsdag - woensdag
Donderdag - vrijdag

08.30 - 11.15
13.30 - 16.15

13.30 - 16.15
08.30 - 11.15

Kaarting brandweer Proven
De Provense brandweer nodigt iedereen uit op
haar 3' grote saucissenkaarting in de refter van
de firma Top-Mouton te Proven op zaterdag 25
maart aanstaande vanaf 18 u. en zondag 26
maart vanaf 10 u. en vanaf 18 u. 1 kaart = 35
fr., 3 kaarten voor 100 fr. Gratis tombola. Niet-
kaarters zijn welkom voor een frisse pint!

Carolus Woytila werd priester.
De priesteropleiding moest echter in de groot-
ste klandestiniteit gebeuren, want wie door de
Gestapo werd betrapt, riskeerde de doodstraf
of het koncentratiekamp van Auschwitz.
Karol begon zijn studies aan het seminarie in
1942 op part-time basis. Overdag werkte hij in
de fabriek en naar buiten bleef zijn leven
onveranderd. Op 6 augustus 1944, enkele
dagen na de opstand in Warchau, begon de
Gestapo jacht te maken op alle mannen tussen
vijftien en vijftig jaar. Karol verborg zich
enkele dagen in zijn katakombenkamer, tot de
aartsbisschop van Krakau besloot alle semina-
risten die tot dan toe een part-time opleiding
hadden gekregen, samen te brengen in de bis-
schopsresidentie.
Toen de oorlog begin 1945 voorbij was en de
Duitsers het land hadden verlaten, viel Polen in
de greep van de Russen. Nog voor het jaar ten
einde was, werd Karol door de Russen gevan-
gen genomen omdat hij met een groep jonge-
ren vaderlandse liederen had gezongen.
Na zijn vrijlating zette hij zijn priesterstudies
verder en werd priester gewijd op 1 november
1946 door de aartsbisschop van Krakau, prins
Adam Sapieha, in diens privé-kapel.

Wellicht de laatste kans voor mij dit
jaar?
- Wat gij aan de minsten van de mijnen hebt

gedaan, dat hebt gij aan Mezelf gedaan.
- De natuur heeft ons twee oren gegeven, maar

slechts één mond. Deel broederlijk.
- Haat en onverschilligheid maken meer

slachtoffers dan kanker.

Men zegt soms
BROEDERLIJK DELEN ...
DRUPPEL OP EEN
GLOEIENDE PLAAT?

MAAR
ALS JE NU EENS

EEN EMMER GAF!

Waarop heeft ieder mens recht?
Op liefde.

Zoals verleden jaar
De medewerkers van "Broederlijk Delen"
komen met een omslag bij U ten huize. Als je
zoveel geeft als verleden jaar, dan zal het een
zeer goede omhaling zijn. Ik vraag het U met
het woordje a.u.b. en dank U oprecht.

Plak uw omslag voor "Broederlijk De-
len" toe.
Dat hebben de omhalers ten huize het liefst,
uw omslag toepjakken en dan afgeven.Df.zelfc,.,
in de bus van de pastorie afgeven. Dank.

Je bent op de goede weg
als rijkdom en bezit, weelde en luxe niet het
einddoel van je leven zijn.

Je bent op de goede weg
als je bereid bent te delen met hen die nauwe-
lijks of niets te eten hebben.

Je bent op de verkeerde weg
als het je allemaal onverschillig laat, als je er
niet van wakker ligt dat één derde van de
wereldbevolking honger lijdt en in ellende
leeft.

Zeg nooit van je leven:
"Ik doe niet mee aan Broederlijk Delen", want
dat zou je je eerstdaags bitter kunnen beklagen!

Giften van 1.000 fr. en meer
Hiervoor kun je een attest bekomen voor
aftrek van de belasting. Maar dan moet je in je
omslag voor Broederlijk Delen ook een briefje
steken met uw naam en adres (alleen in geval
je een attest verlangt).

De grote vraag van Jezus Christus
- Wat hebt u gedaan voor uw medemens?
- Ben je een goede dienaar?
- Gebruik a.u.b. uw gezond verstand!
- Wie de arme dient, dient God.

Kakelen is nog geen eieren leggen
Wij moeten niet liefhebben met woorden en
leuzen maar met concrete daden.

In de naam van Jezus Christus
vraag ik a.u.b.,

geef mild aan Broederlijk Delen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 april)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (1-2 april) tel. 40.15.60
Veearts Goethals (2 april) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Descarevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 31 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 april
17 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Rik Monkerhey
Zondag 2 april - se zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Georges Vanhoucke-
Pacco Lucie en zoon Valère
Maandag 3 april
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (C.H.)
Dinsdag 4 april
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (V.c.)
Woensdag 5 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 6 april
8 u. H. mis v. bijz. overl. (F.V.)
Vrijdag 7 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 april
17 u. Gez. mis v. Maurice Matton, echtg.
v. Simonne Gryson vwo vrienden en buren
Zondag 9 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Emiel Soenen-
Verhaeghe Madeleine

Geboorte
Louis Capoen, Z. V. Lieven en Leen Gheldof,
Couthotlaan 27, Proven (geb. te Poperinge op
20 maart '95).

Tot kind Gods gedoopt
Giljan Dernuynck, Z.V. Eric en Katrien Snick,
Uilegatstraat 10, Proven.

Brandweer Proven - Tombola
Winnende nummers: 5 - 38 - 320 - 325 - 329 -
475 - 5 JO - 611 - 765 - 813 - 821 - 850 - 999 -
1100. Het bestuur

Ons
ParochÏeblad
Proven
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H. Vormsel met Pl. Kommunie 1995 op
zaterdag 20 mei te 17 u. voor de volgen-
de leerlingen:

1. Helga Berten, Provenplein 16, Proven
2. Vera Blanckaert, Canadaweg 44, Proven
3. Halewijn Cambron, Blekerijweg 92, Provo
4. Dieter Dernaeght, Eekhoute 28, Proven
5. Virginie Demaerel, Terenburgseweg 2, Pr.
6. Ben Desrnyter, Provenplein 69, Proven
7. Barbara Dever, Blekerijweg 54, Proven
8. Hannelore Devos, Couthotlaan 7B, Proven
9. Benjamin Gesquière, Prof. O. Rubbrecht-

straat 70D, Roesbrugge
10. Eva Goernaere, Eekhoute 23, Proven
11. Joris Hondeghem, Waaienburgstr. 9, Stav.
12. Andy Lemahieu, Obterrestraat 51, Proven
13. Mieke Notebaert, Obterrestraat 73, Proven
14. Tine Ostyn, Eekhoute 16, Proven
15. Nele Paelinck, Obterrestraat 15, Proven
16. Bart Parmentier, Bromstraat 13, Proven
17. Stephanie Pecqueux, Obterrestr. 36, Prov.
18. Daan Soenen, Blokstraat 23, Proven
19. Bart Sticker, Blasiusstraat 87, Proven
20. Melanie Vandenbroucke, Uilegatstr. 7, Pro
21. Kesia Vandromme, Provenplein 18, Provo
22. Melanie Verhille, Uilegatstraat 11, Proven
23. Daan Verschaeve, Eekhoute 12, Proven

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 maart: 77 deel-
nemers,7 wonnen 3 partijen: Veniere M. 376;
Butaye M. 341 ; Lemahieu M. 318 ; Looten J.
309 ; Claeys M. 294 ; Neuville D. 269 ;
Windels R. 243. Volgende kaarting op donder-
dag 13 april.
Ter herinnering: op donderdag 30 maart bezin-
ningsnamiddag om 14 U. in zaal "Sint Elooi".
Dit wordt ons gebracht door E.H. Daniël
Outtier. We hopen op een talrijke opkomst en
zeggen aan iedereen hartelijk welkom.

Radio Verbindingstem
Verse kippebillenkaarting
Waar? Feestzaal Sint Elooi
Voor wie? Het Radio Verbindingsteam
Wanneer ? Vrijdag 31 maart en zaterdag
april vanaf 19 u., zondag 2 april vanaf 18 U.

Inleg 35 fr. Winnaars: elk 2 kippebillen _
P.S. : 3 kippebillen = ca. I kg.

De eerste omhaling ten huize van
Broederlijk Delen is voorbij.
De eerste omhaling ten huize is zo goed als
voorbij (een paar omslagen moeten nog bin-
nengebracht worden). Dank aan alle medewer-
kers die ten huize gingen om te bedelen, niet
voor zichzelf maar voor de armen. Dank ook
aan alle mensen die gegeven hebben. 't Is beter
te kunnen geven dan te moeten krijgen.
De opbrengst van deze l' omhaling is nog niet
geteld, maar ik hoop dat het goed zal uitvallen.
Wordt volledig meegedeeld in volgend parochie-
blad. In alle geval, dank voor Proven en proficiat.

Ook goed.
Ik stel ook vast dat er mensen zijn die hun bij-
drage voor "Broederlijk Delen" met hun per-
soonlijke omslag steken in de bus van de pas-
torie. (Dit komt misschien omdat ze niet thuis
waren als de omhalers rondgingen). Maar ook
dat is goed en dank U.

Sinksenkermis
Het nieuwe feestcomité is vol moed uit de
startblokken gegaan en is nu reeds bezig met
het programma van de Sinksenkermis. Alle
herbergiers en verenigingen die hun kermisak-
tiviteit op de affiche willen zien staan, melden
dit aan Patriek Top, Provenplein 4OA, dit vóór
7 april.

Modeshow bij Francine
Op zondag 9 april om 14.30 U. in Gasthof
"Het Rozenhof" te Proven. Kaarten te verkrij-
gen bij Coiffure Ronny en Huis Francine.

Zolderdebolder
Vele ouders en oud-leerlingen van de Vrije
Basisschool herinneren zich de opvoering van
het kinderspektakel "Zolderdebolder" in 1989.
Dikwijls hoorden we toen de vraag : "Wan-
neer zal de school nog eens zo'n spektakel
brengen ?" En de laatste zin uit het program-
maboekje van toen luidde: "Tot een volgende
keer ?"
Toen beloofden we dat alle leerlingen van de
lagere afdeling in de loop van hun "carrière"
aan de Proven se school de kans zouden krij-
gen om op de planken te komen voor het
publiek.
Nu zijn we zo ver: op 5, 6 en 7 mei aanstaan-
de brengen alle leerlingen van de school (kleu-
ter en lager) een splinternieuwe creatie. Op
vrijdag en zaterdag spelen we om 19 uur, op
zondag om 15 uur. Hou alvast deze data vrij!

Van jonge priester tot bisschop
In de herfst van 1946 werd Karol Wojtila naar
het Belgisch Kollege in Rome gezonden om
zich verder in de teologie te bekwamen aan de
pauselijke universiteit Angelicurn, geleid door
de Dominikanen.
Gedurende de verlofperiodenvan zijn tweeja-
rig verblijf te Rome bezocht Karol Frankrijk,
België en Nederland waar hij in kontakt kwam
met de arbeiderswereld en de KAJ die hij had
leren kennen in gesprekken met Marcel
Uylenbroeck, oud-verantwoordelijke van deze
arbeidersbeweging, die samen met hem ver-
bleef in het Belgisch Kollege.
Met de titel "doctor in de reologie" keerde
Karol in 1948 naar Polen terug. Het was de
donkere tijd van het Stalinisme. Na een jaar
dienst in de parochie van het dorpje
Niegowice, werd hij kapelaan benoemd in de
parochie Sint-Florian, de belangrijkste van
Krakau.
Met zijn vele natuurlijke talenten en zijn
bovennatuurlijke instelling klom hij zeer snel
op langs de hiërarchische ladder. Hij was tege-
lijk professor aan het seminarie in Krakau en
aan de universiteit van Lublin. Hij reisde dus
vaak over en weer tussen deze twee steden,
meestal met de nachttrein : een afstand van
340 kilometer.
In 1958 werd hij bisschop gewijd, wat in niets
afdeed van zijn eenvoudige omgang met zijn
vrienden en met alle mensen die hij ontmoette.
Zelfs toen hij paus werd, zou daarin geen ver-
andering komen. Toen hij door Paulus VI tot
hulpbisschop werd benoemd van Krakau, was
hij 38 en de jongste bisschop van Polen. Vijf
jaar later werd hij aartsbisschop van Krakau
en op 29 mei 1969 kardinaal.



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 april)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (8-9 april) tel. 30.06.37
Veearts Busschaert (9 april) tel. 44.53.63
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 7 april
8 u. Gez. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 april .
17 u. Gez. mis v. Maurice Matton, echtg.
v. Simonne Gryson vwo vrienden en buren
Zondag 9 april - Palmzondag
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. (Palmwijding) Gez. jaarmis V.Emiel
Soenen- Verhaeghe Madeleine
Maandag 10 april
8 U. H. mis V.over\. echtg. en vader (C.H.)
Dinsdag 11 april
8 U. H. mis V. over!. ouders en fam. (V.C.)
Woensdag 12 april
8 U. H. mis V.bijz. over!. (F.V.)
Donderdag 13 april - Witte Donderdag
18 U. Biechtgelegenheid ( 1 biechtvader)
19 U. Dienst V. Witte Donderdag en aan-
bidding tot 20.30 U.

Vrijdag 14 april - Goede Vrijdag
15 U. Sterfdag en sterfuur V. Jezus
Christus - Kruisweg
18 U. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 U. Dienst V. Goede Vrijdag en
Kruisverering (met bloempje)
Zaterdag 15 april - Stille Zaterdag
8.30 U. Gewijd water
18 U. Biechtgelegenheid
19 U. Verzoeningsviering of biechtviering
met H. Mis en Paaskommunie.
Zondag 16 april - Pasen
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V.Robert Verhille-
Demolder Ida.

Tot kind Gods gedoopt
Amelie Verhille, dochter van Jozef en Roza
Snaet, Uilegatstraat 11, Proven.

Ons
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In de Heer ontslapen
Germaine Luyssen, echtgenote van Georges
Devloo, overleden te Poperinge maandag 3
april '95 in de leeftijd van 75 j. en die vrijdag 7
april '95 om JO U. te Proven wordt begraven.

Opbrengst van de eerste omhaling voor
"Broederlijk Delen" ten huize
De omhaling bracht de grote som op van
92.408 fr. Dat is nog meer dan verleden jaar.
Het is zeer lovenswaardig voor Proven.
"Proven boven". We danken alle gevers en
milde gevers. Ook de mensen dank ik, die hun
omslag in de bus van de pastorie hebben gesto-
ken. Dank ook nog in het bijzonder aan de
omhalers. Pastoor Mich. Ollivier

Kaarting Radioverbindingsteam
Tombola met de inschrijvingskaarten
48 54 55 72 82 107 132 134 163 242 246
262 280 282 304 313 361 364 415 425
448 493 564 572 589 596 604 613 616
Winnaars van de teerlingbak :
- Hesp: Vandamme Jean-Marie, Proven
- Salami: Baeyens Irène, Stavele
De prijzen kunnen afgehaald worden t.e.m. 31
mei '95, Doomstr. 94, Poperinge (057/33.69.54).
De inrichters (Gruwez L. en Swynghedauw M.)
danken alle sympathisanten.voor.hun steun.

Toneelgroep KLJ-Poperinge
stelt U voor: "De ooievaar vergist zich", een
blijspel in 3 bedrijven op zondag 9 april om 20
U. in zaal "De Gouden Arend" te Roesbrugge.
Kaarten bij Inge Devooght 057/30.07.49.

Markus Pokus
Wie de laatste dagen door Proven trekt, kan er
niet naast kijken : Markus Pokus bezoekt de
Proven se Basisschool op 5, 6 en 7 mei a.s. Deze
onbekende figuur speelt de hoofdrol in ons nieuw
kinderspektakel. De genummerde toegangskaar-
ten (150 fr.) kunnen gereserveerd worden in de
zaal van de school op zat. 22 april tussen 9 en 12
uur.

Harmonie "De Volksvreugd"
Vrijdag 7 april verwachten we alle muzikanten
voor de repetitie in voorbereiding van ons
.lenteconcert op zondag 23 april om 18.30 U. in
de Sint -Victorkerk.
Pas op:
- De jeugd repeteert om 18.45 U.

- De volwassenen worden verwacht om 20 U. STIPT.

Eén keer in een jaar
God, wees mij zondaar genadig

Een uitgestoken hand
Onze biechtviering of verzoeningsviering de zater-
dagavond vóór Pasen is de uitgestoken hand van
Jezus Christus, terwijl Hij zegt: "Kom tot Mij" !

Alle kleuters en leerlingen van de school
Ze krijgen allemaal van Meneer Pastoor een
mooi Paasgeschenk. Dit gebeurt in de kerk de
zaterdagavond vóór Pasen, onmiddellijk na de
verzoeningsviering ofwel op Pasen zelf na de
Hoogmis.

In de Goede Week
wordt de H. Kommunie thuis gedragen naar zie-
ken en bejaarden.

De Vormelingen - Pl. Kommunikanten
helpen mee bij het verzorgen van de verzoenings-
viering de zaterdagavond vóór Pasen te 19 U. in de
kerk.

De 2de omhaling voor Broederlijk Delen
gebeurt in de kerk de zaterdagavond vóór
Pasen tijdens de verzoeningsviering te 19 u.,
en ook op Pasen zelf in al de missen. Daart?e
zult u in de Goede Week een paar omslagen In
uw brievenbus ontvangen.

Modeshow bij Francine
Zondag 9 april vanaf 14.30 U. in Gasthof " 't
Rozenhof'. Kaarten te verkrijgen bij Coiffure
Ronny en in de Cera. De winkel is gesloten
vanaf donderdag 6 april t.e.m. zondag 9 april.

Meester Borrey
Op 30 maart laatstleden ging Meester Michel Borre~ met
vervroegd pensioen. Gedurende vele Jaren spande hl) ZIch
in voor de opvoeding van de Provense schooljeugd.
Daarvoor danken wij hem van harte, niet alleen wij als col-
lega's, maar ook de vele ouders van zijn oud-leerlingen.
Meester Borrey (meester Boury genoemd in Proven) stond
37 jaar in het onderwijs. Bijna al die jaren te Proven. Eerst
in het Gemeentelijk Onderwijs, maar vanaf 1979In onze
Vrije Basisschool, Alexisplein te Proven.
De bekende figuur bij iedereen, met zijn hoed op en zijn
boekentas in de hand. Zo hebben we hem honderden keren
zien naar school komen, reeds van 7.30 U. 's morgens, om
in zijn klas nog eens de lessen voor te bereiden en het bord
vol te schrijven. Te 16 U. na de klas zagen we dezelfde
figuur met hoed en boekentas langs het slekkestraatje terug
naar huis gaan. Was zijn schooltaak gedaan? Ver van daar,
want aan het verlengsel van de keukentafel miek hij zijn
huiswerk : klasschriften nazien en nog eens lessen voorbe-
reiden. Meester Borrey kende ieder boompje, iedere leerling
van zijn klas. Vóór hem zat geen bos van leerlingen, hij
kende de begaafdheid van ieder kind. Ik heb Meester dik-
wijls horen zeggen : ''De werkers geraken er ..." In alle
geval, daarvan heeft hij zelf het voorbeeld gegeven :
Meester was een werker.
Meester Borrey was gekend als een strenge meester, kwam
eerder hard naar voren, soms moeilijker in communicatie.
Wat hij met twee woorden kon zeggen, daar gebruikte hij er
geen drie. Zijn ja was ja en zijn neen was neen. Wat voo.r
hem wit was, bleef wit, wat zwart was, was zwart - gnjs
kende hij niet. Met de een zó spreken en met de ander
anders, dat kon hij niet. Iemand naar de mond praten, neen
dat bestond niet. Ik heb nog ouders horen zeggen : ''Den
onzen zal er deugd van hebben van bij "Boury" te zitten."
Meester was nochtans een man met een goed hart.
De laatste dag dat Meester in het 2de leerjaar les gaf, ben ik in
zijn klas binnengegaan.En bij z~jnleer!ingendeed ik de proef:
hoeveel is 9 x 7, seffens al de vingers In de lucht: IS63. En er
stondmaar één woordjeop het bord: "Arimatea",met veleVIn-
gers: Jozef van Arimatea,daar hoorde ik in 5 minuutjesgansde
geschiedenis van Jezus in de Goede Week. Mensen, denk met
dat ze geencatechesemeer krijgen!
Meester Borrey, zelfs de zondagvoorrniddag, 's morgens na
het ontbijt, als ge uw pistoletjes met genieverconfiture hebt
opgegeten, dan werd het verlengsel van de keukentafel weer
uitgetrokken en de klasboeken weer opengespreid, z.octat
uw goede echtgenote toch met reden de opwefIJIngmiek :
"Moet jij weeral schrijven". We houden eraan, Llh~.e, U te
bedanken, omdat gij aan Meester de nnrnte en de tijd hebt
gegeven ook thuis zijn schoolwerk ten volle t~
kunnen uitwerken. "Als je entwot doet, zei
Meester, dan moet je het goed doen".
Nog een woordje aan uw adres, Meester Borrey :
we zijn entwie kwijt in onze school.

Michel Ollivier, Pastoor



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 april)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (15-16 april) tel. 30.06.47
Dokt. Verhoeve (17 april) tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke (16-17 april) tel. 33.41.17
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 13 april - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtv.)
19 u. Dienst van Witte Donderdag en aan-
bidding tot 20.30 u.
Vrijdag 14 april - Goede Vrijdag
15 u. Sterfuur v. J. Chr. - Kruisweg
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtv.)
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en Kruis-
verering
Zaterdag 15 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid
19 u. Verzoeningsviering of biechtviering
met H. Mis en Paaskommunie
Zondag 16 april- Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille-
Demolder Ida
Maandag 17 april
10 u. Gez. jaarmis v. Sylvain Lefebvre en
over!. familie
Dinsdag 18 april
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (V.C.)
Woensdag 19 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 20 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 21 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 april
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Rik Monkerhey
Zondag 23 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote,
wedn. v. Hélène Nollet en van Félicie
Depouvre.

Ons
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Tot kind Gods gedoopt
Maaike Vandevelde, d.v. Rik en Els Notebaert,
Pezelstraat 77, Poperinge - 't Rozenhof Proven.

In de Heer ontslapen
Yvonne Mortaigne, wed. v. GuilJaume Ber-
quin, overl. te Poperinge op donderdag 6 april
'95 in de leeftijd van 87 j. en die op dinsdag 11
april '95 om 10 u. te Proven werd begraven.

Een kaan stok
werd verloren. Men zou zeer dankbaar zijn moest
deze teruggebracht worden naar de pastorie.

Vormelingen
Alle vormelingen worden op vrijdag 14 april om
16 u. in de kerk verwacht om de boeteviering en
paaswake voor te bereiden. Op paasmaandag 17
april is er dan geen vormselcatechese.

Sluiting CERA tijdens Paasweekend
Het CERA-kantoor zal tijdens het paasweek-
end gesloten zijn op zaterdag 15 april tot en
met maandag 17 april.

Nieuw te Proven - BOKADO
Terenburgseweg 11, Proven
Open vanaf 14 april 1995. Opendeurdagen tij-
dens Paasweekend met een drankje.
Wij bieden U een brede selectie van geschen-
ken. Rechtstreekse invoer van Boheems kristal.
Heb je moeilijkheden om iets origineels te vin-
den? Kom eens langs. Wij kunnen u helpen.
Openingsuren: ma. - za. 9 - 12 u. en 13.30 - 18 u.
en op zondagvoormiddag. Gesloten op woensdag.

Open Tuindagen "Au Petit Jardin"
Vanaf Paaszaterdag 15 april tot en met
zondag 22 april 1995
We zouden het fijn vinden u te mogen ontmoe-
ten op onze opendeurdagen in het tuincenter
"Au Petit Jardin", Couthoflaan te Proven.
Meer nog, wij geven 10 % korting op al uw aankopen
tijdens deze week, daarbij nog een extra geschenkje
vanaf 500 fr. Breng gerust uw vrienden mee.

Paaskommunie ten huize
In deze dagen wordt de paaskommunie gedra-
gen naar zieken en bejaarden ten huize.

VERZOENINGSVIERING
ZATERDAGAVOND vóór PASEN te
19 u., geen avondmis te 17 u.
Verzoeningsviering en paaskommunie. Al
onze vormelingen doen mee. Als we niet
komen tot een persoonlijke biecht, laten we
dan deelnemen aan de verzoeningsviering die
telt als biecht. Zo kunnen we op een schone en
zinvolle wijze ons Pasen houden en vieren in
blijdschap. Welkom, maar gij beslist.

Alle kinderen blij maken
met een mooi paasgeschenk uitgedeeld in de
kerk op zaterdagavond na de verzoeningsvie-
ring en op Pasen zelf na de hoogmis. Iedereen
krijgt een groot paasei, alle kleutertjes en ook
alle jongens en meisjes van de lagere afdeling.

BROEDERLIJK DELEN
Zaterdagavond te 7 u. en op Pasen zelf
in al de missen.
- Uw "Broederlijk Delen" wordt een offergave

aan de armen.

- Breng uw envelop mee naar de Kerk zaterdag-
avond te 19 u. of in de zondagmissen op Pasen.

- Maak van uw offergave een Paasgave.
- Enveloppen komen deze week in uw bus

terecht of met uw eigen omslag.
Wees a.u.b. bij deze tweede omhaling even
mild als verleden jaar. Dan wordt uw gift een
kostbaar geschenk voor de armsten der
wereld. Moge God uw mildheid lonen. Uw
linkerhand moet niet weten wat uw rechter-
hand geeft. Bij voorbaat mijn oprechte dank.

E.H. Joris Vancompernolle
Leraar in het V.T.1. te Poperinge komt helpen
aan de verzoeningsviering te Proven de zater-
dagavond vóór Pasen te 19 u.

Proven se brandweer
De Proven se brandweer dankt hierbij allen die
deelnamen en steun gaven aan haar 3' grote
saucissenkaarting. Volgende tombolanummers
werden nog niet afgehaald:
320 325 329 475 611 765 813 850999
Adres: Eekhoute 28, Proven. Gewicht hesp:
4,083 kg. Winaars : G. Ryon en J. Vander-
haeghe (4,085 kg).

Metaalhandel
Metaalhandel E. Buseyne zal op vrijdagna-
middag 14 april gesloten zijn vanaf 12 u.

K.V.L.V. en Landelijke Gilde
Op Paasmaandag 17 april komen we massaal
bijeen in Poperinge om te betogen tegen de
mogelijke berging van laag radioaktief afval in
de Westhoek. De landelijke beweging en dus
ook K.VL.V. is van het begin af betrokken
geweest bij het protest tegen kernafval in de
Westhoek. Meer zelfs, ze hebben een voortrek-
kersrol gehad. Daarom roepen wij U op om
massaal deel te nemen aan de grote Westhoek-
betoging in Poperinge. We vertrekken met de
fiets of traktoren te Proven om 9.30 u.
In ieder geval hopen wij op een massale aan-
wezigheid van de K.V.L.V. en L.G. in Pope-
ringe. Vlag en spandoeken gaan mee.

Lentefee
Langs deze weg dankt Inge Devooght de
Noomtjes en alle sympatisanten die haar steun-
den bij de lentefeeverkiezingen in Roesbrugge.

Markus Pokus
De voorverkoop van de toegangskaarten (150
fr.) gaat door in de zaal van de school op
zaterdag 22 april van 9 uur tot 12 uur.
Het kinderspektakel wordt 3 keer opgevoerd:
vrijdag 5 mei om 19 uur, zaterdag 6 mei om
19 uur en zondag 7 mei om 15 uur.

Lenteconcert van "De Volksvreugd"
Daar is de lente ! En dus ook het jaarlijks
lenteconcert van de harmonie "De Volks-
vreugd" van Proven. Wij zijn weer te gast in
de Sint Viktorkerk in Proven. Daar spelen
eerst de jeugdharmonie en daarna het "groot"
muziek onder leiding van onze dirigent Frank
Markey. Dit spektakel vindt plaats op ZON-
DAG 23 APRIL om 18.30 u. Inkom: 100 fr.

VERZOENINGSVIERING
PAASZATERDAGAVOND TE 19 U.
o GOD, WEES MU ZONDAAR GENADIG.



PRIESTER VAN DIENST (v. 23 tot 29 april)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (22-23 april) tel. 40.15.60
Veearts Vandenberghe (23 april) tel. 38.81.60
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (QQkpedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 21 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 april
17 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Rik Monkerhey
Zondag 23 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote, wedn.
v. Hélène Nollet en v. Felicie Depouvre
Maandag 24 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (EV.)
Dinsdag 25 april
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (V.c.)
Woensdag 26 april
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (H.P.)
Donderdag 27 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot v. bijz.
intentie (S.V.)
Vrijdag 28 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 april
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Gruwez, echt-
gte. v. Henri Desmarey
Zondag 30 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. l " Gez. 6-wekenmis v. Maurits
Matton, echtg. v. Simonne Gryson.

Een groot succes
Laat mij eerst herinneren aan de eerste omha-
ling voor Broederlijk Delen ten huize. Deze
bracht de mooie som op van 92.408 Fr.
De tweede omhaling nu in de kerk met Pasen
bracht de grote som op van 47.225 fr. Dit is
voor een omhaling in de kerk veel. Totaal dus
voor 1995:
I' omhaling ten huize:
2' omhaling in de kerk:

Totaal:

92.408,-
47.225,-

139.633,-

Ons
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Ik meen dat we zouden kunnen zeggen :
Proven boven.
Ik ben zeer dankbaar voor alle gevers, en voor
alle milde gevers en ook aan alle medewerkers.

Postkantoren - Openingsuren
POPERINGE: 09.00 - 12.30 uur

14.00 - 17.00 uur
Op maandag verlengde loketopenstelling tot 18 u.
WATOU:
Maandag, dinsdag, woensdag: 08.30 - 11.15 u.
Donderdag, vrijdag : 13.30 - 16.15 u.
ROESBRUGGE-HARINGE:
Maandag, dinsdag, woensdag: 13.30 - 16.15 u.
Donderdag" vrijdag : 08.30 - 11.15 u.

K.B.G. Hobby
Alle leden worden uitgenodigd op maandag 24
april om 14 u. We maken iets in patch work.
Breng dan uw naaigerief, stof en papier,
schaar, licht karton, sterk garen, restjes katoe-
nen stof gebloemd en effen, alsook een heel
goed humeur mee.

Vriendelijke groeten vanwege het bestuur.

Radio- en TV-zaak Raf Lamaire-Baes
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de GROTE
OPEN-DIWRDAGEN op czaterdag., 29 april,
zondag 30 april en maandag I mei in onze
toonzaal, Terenburgseweg 3, Proven. Voor
iedere bezoeker is er een gratis drankje. Open
vanaf 9 u.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 april. 64 deel-
nemers, 8 wonnen 3 partijen : Memhout M.
379; Deraeve G. 379 ; Vandenbroucke A. 290;
Nouwynck N. 280 ; Deweerdt M. 276 ; Berten
G. 271 ; Pacco M. 262 : Rommens S. 243.
Volgende kaarting op donderdag 27 april.

K.B.G. Halve dagreis
Op dinsdag 25 april is er een halve dagreis
naar Aardenburg en Sluis. We vertrekken om
12.30 u. De prijs bedraagt 650 fr. Hier is inbe-
grepen : de bus, drinkgeld chauffeur, inkom,
koffie en gebak, belegde boterham in het naar
huiskomen. Inschrijving bij Jozef Vanbeveren
of Gerard Ryon.

Dekenale gebedsavond voor Poperinge
Ter gelegenheid van Roepingenzondag 7 mei
wordt in elke dekenij van ons bisdom een
gebedswake gehouden op dinsdag 2 mei om 20
u. Voor onze dekenij heeft ze plaats in St.-
Bertinus te Poperinge.
Vraagt en gij zult verkrijgen, zegt de Heer. Als
wij met velen eensgezind, vertrouwvol en vol-
hardend bidden, zal God aan zijn Kerk de
priesters, diakens, religieuzen, missionarissen
en Godgewijde leken geven die zij nodig heeft.
Kom en bid!

Harmonie "De Volksvreeugd"
De laatste repetitie voor ons concert van zondag
23 april om 18.30 u. gaat door op vrijdag 21
april in de Sint- Victorkerk, om 18.45 u. voor de
jeugd en om 20 u. voor de volwassenen.
Aan alle muzikanten : wees a.U.b. stipt op de
afspraken (controleer nog eens het laatste info-
blaadje).

Tune It Up "De Volksvreugd"
Het jaarlijks lenteconcert van de plaatselijke
harmonie "De Volksvreugd" dwarrelt weer
neer over Proven. Het jeugdensemble vergast
u als genodigden op o.a. het "Muppet Show
Theme" van Jim Henson en Sam Pottie in een
arrangement van Colin Evans.
Rene Cappoen's klaroenen en het slagwerk
onder leiding van Robby Dehondt met het num-
mer "Nous voilà" zetten de volwassen harmonie
op het goede spoor. In het prachtige dekor van
de Proven se Sint Viktorkerk volgen verder num-
mers zoals "Jonathan Livingstone Seagull" (Neil
Diamond), Back to Dixy en My Fair Lady.
Naar het einde toe heeft dirigent Frank Markey
"My Way" (met vokale begeleiding van Kris
Parreyn) en het prachtige ''Tune It Up" gepro-
grammeerd.
Het lenteconcert 1995 heeft plaats op zondag
23 april om 18.30 u. in de Sint-Viktorkerk te
Proven. De muzikanten en het bestuur van de
Volksvreugd verwachten u allen. De ingang
bedraagt 100 fr.

Markus Pokus
De ganse Proven se Basisschool kijkt met span-
ning uit naar het weekeinde van 5, 6 en 7 mei
JIIDlStaande. Tijdens de afgelopen weken en
gedurende de paasvakantie werd door veel vrij-
willigers (vaders en moeders) een pak werk
verzet voor het naaien van de kostuums en het
bouwen van het decor. Heel wat leerlingen
offerden zelfs een vrije namiddag op (tot twee
maal toe !) om hun bijdrage aan Markus Pokus
in te oefenen.
De aangeleerde nummers per klas worden nu
stilaan tot één geheel in elkaar gepast.
Wie genummerde toegangskaarten (150 fr. per
persoon) wil reserveren, kan terecht in de zaal
van de school op ZATERDAG 22 APRIL
TUSSEN 9 UUR EN 12 UUR. We spelen op
vrijdag 5 mei om 19 u., op zaterdag 6 mei om
19 u. en op zondag 7 mei om 15 u.
(Na 22 april kunnen kaarten gevraagd worden
via de telefoon van de school (30.05.33».

Gesloten
Zaterdag 22 april gesloten bij Jacques Berquin

Als kardinaal
Karol Wojtila bleef ook als kardinaal zeer spor-
tief : zijn voorkeur ging nu wel uit naar het
skiën. Als hij zich een dagje kon vrijmaken,
zocht hij de hoogste toppen op van het Tatra-
gebergte en schrok voor geen enkel risico terug.
Toen iemand hem vroeg of het wel paste voor
een kardinaal te skiën, antwoordde hij : "Het
past niet voor een kardinaal slecht te skiën." Nu
als paus gaat hij vaak zwemmen of loopt hij
enkele rondjes in de tuin van Castel Gandolfo.
Hij bleef voor alles een harde werker en steeds
in kontakt met de gewone mens. In het begin
gaf dat wel wat wrijvingen met zijn omgeving
in de bisschoppelijke kurie. Aan vrienden zei
hij ooit : "Wanneer kardinaal Sapieha (zijn
voorganger) die een geboren prins was, op zijn
medewerkers neerzag, waren zij bang van
hem. Maar ik sta heel anders tegenover hen,
als een gewezen arbeider". Zijn uitzonderlijke
gaven zorgden er echter voor dat zijn gezag
overhand toenam.



PRIESTER VAN DIENST (v. 30 april tot 6 mei)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (29-30 april) tel. 38.87.55
Dokt. Goudeseune (1 mei) tel. 40.01.92
Veearts Busschaert (30 april) tel. 44.53.63
Veearts Goethals (1 mei) tel. 30.02.67
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 28 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 april
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Gruwez, echt-
gte. v. Henri Desmarey
Zondag 30 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 'u. Ic Gez. 6-wekenmis v. Maurits
Matton, echtg. v. Simonne Gryson
Maandag 1 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (F.V.)
Dinsdag 2 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (V.c.)
Woensdag 3 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int.
Donderdag 4 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Vrijdag 5 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt
Zondag 7 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis V.d. familie van Gaston
Deheegher-Degrauwe Irma en overl. fam.
Geboorte
- Alexandra Bailleul, d.V. Kristoph en Katrien

Coevoet, Obterrestraat 5, Proven (geb. te
Poperinge op 21 april '95).

- Lovely Defever, d.V. Patriek en Kristel
Pacco, Molendreef 30, Proven (geb. te
Poperinge op 24 april '95).

Tot kind Gods gedoopt
Elien Top, d.v. Pieter en Chantal Van der-
meulen, Obterrestraat 24, Proven.

Ons
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Radio en T.V.-zaak Lamaire-Baes
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de GROTE
OPENDEURDAGEN in onze toonzaal op
zaterdag 29 april, zondag 30 april en maandag 1
mei. Hartelijk welkom in de Terenburgseweg 3
te Proven, tel. 057/30.01.19. Voor iedere bezoe-
ker is er een gratis drankje. Open vanaf 9 u.

ZUSTER BERNADETTE VIERT
HAAR GOUDEN KLOOSTERJUBI-
LEUM OP ZONDAG 7 MEI 1995 TE
WINGENE MET EEN PLECHTIGE
JUBELMIS TE 11 U. IN DE ST.
AMANDUSKERK TE WINGENE.
Zuster Bernadette in 't goud
Haar familie: vader: Achiel Lejeune ; moe-
der: Marie Depuydt.
Gezin met 12 kinderen waarvan zuster Berna-
dette (Juliette) de 6de in de rij. Zuster Berna-
dette werd geboren op 23 november 1917 te
Roesbrugge (in een geïmproviseerd moeder-
huis tijdens W.O. I).
"Gediend" te Menen bij een gezin met 3 kinde-
ren ; te Brussel (Koekelberg) : meegevlucht
met een gezin uit Vlamertinge, haar drie jong-
ste broertjes meegenomen. Bij het begin van
de oorlog op de fiets met de broertjes naar
Brielen gevlucht. Ook gediend te Proven in
kasteel" 't Couthof'.
Roeping : Toen ze 19 jaar was, wou ze naar
het klooster. Ze heeft erover gesproken met
pastoor Nikès. Hij zei: "Doe eerst alle kermis-
sen en als.je dan nog naar het klooster wil,
kom dan maar eens terug".
Tot zuster gewijd te Wingene in 1946. Ze
behaalde het diploma van onderwijzeres in
1949. Te Wingene stond ze 4 jaar voor het
derde studiejaar, van 1949 tot 1953. Ze gaf in
Proven les aan het eerste en tweede leerjaar
van 1953 tot 1980, dus 27 jaar te Proven.
Zuster Bernadette, gij hebt uw taak als' onder-
wijzeres aan de kinderen van de le graad
plichtsgetrouw, dag na dag, op een buitenge-
wone wijze doorgezet. Ik dank U, Zuster, voor
al het goede dat gij langs zovele kinderen van
Proven hebt gedaan. En het is mijn vurigste
wens dat ook de ouders van uw leerlingen of
oud-leerlingen U met een kleine attentie uit
dankbaarheid zouden bedanken, al ware het
maar met een simpel kaartje aan uw adres.
Zuster Bernadette, wij waarderen uw werk en
wij wensen ter gelegenheid van uw gouden
jubileum U nog vele gelukkige jaren toe te
Wingene. We wensen U vooral, ja, een goed
hart heb je altijd gehad, maar we wensen U in
't bijzonder en vooral sterke knieën.

Dekenale Bedevaart Oostakker
Donderdag 18 mei 67e dekenale bedevaart
naar O.L.Vrouw van Lourdes in Oostakker.
Terugkeer langs O.L. Vrouw-ter-Duinen,
Koksijde. Vertrek om 8 u. op de Grote Markt
te Poperinge. Terug om 19 u. De bedevaarders
worden opgehaald bij de kerk van hun dorp.
Prijs: 350 fr. Inschrijven tegen 14 mei bij
Mevr. Dedecker-Struye Francine.

Meimaand
Maria-maand : laten we 's avonds om kwart
voor 7 u. samenkomen aan de grot om de
paternoster te bidden.

Maria-kapelletjes
Er staan er zeer veel te Proven. Men mag hier
gerust zeggen: "Langs Vlaamsche wegen komt
men ten alle kante Maria tegen." Zou het niet
schoon zijn dat je uw kapelletje eens kuist, wat
opsmukt en met een bloempje versiert vóórdat
de meimaand begint ? Blijf ook eens stilstaan
bij Maria om een weesgegroet te bidden, mis-
schien ook samen met uw kinderen.

Zoekertje - De Volksvreugd Proven
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van
de muziekvereniging, zal er een tentoonstel-
ling gehouden worden. Hiervoor zal er heel
wat materiaal moeten worden verzameld.
Deze taak werd gegeven aan Emmanuel
Parret. Velen onder jullie hebben waarschijn-
lijk wel iets wat ons zou interesseren. Heb je
oude foto's, kledij, affiches, programma's van
concerten, kranteknipsels, video-opnames, ...
dan word je vriendelijk verzocht in kontakt te
treden met Emmanuel of één van de andere
bestuursleden.
Emmanuel Parret, Couthoflaan 24, tel.
057/30.03.13.

N.V. Petraver Petroleumprodukten
Andy Vermeersch
Voor gasolie verwarming, diesel, petroleum,
oliën, smeermiddelen en kolen van de beste
kwaliteit. Wij verzekeren een snelle en trouwe
bediening aan de laagste prijzen. U kan trou-
wens ook bij ons heel voordelig komen tan-
ken. Wij beschikken nu ook reeds kolen aan
de zomerprijzen. Voor meer inlichtingen bel
ons gerust op tel. 057/30.04.13.

Voetbalwedstrijd van het jaar
Op zondag 30 april om 9.15 u. op het A-ter-
rein TSC Proven spelen de TSC reserven B
voor de kampioenstitel tegen SK Vlamertinge.
Mits een overwinning (de allerlaatste bocht)
worden de Provense B-reserven ("oudjes")
kampioen. Deze wedstrijd is een must voor
elke Proven se voetballiefhebber. Ambiance en
spektakel zijn verzekerd! De paarswitte "oud-
jes" rekenen op uw steun.

Harmonie "De Volksvreugd"
Ons concert van zondag laatst werd door de
aanwezigen op veel lof onthaald. Alle muzi-
kanten worden door het bestuur bedankt voor
hun inzet. Volgend weekeinde staat ons een
nieuwe opdracht te wachten. We spelen een
dubbelconcert te Rumbeke waar onze chef
Frank Markey eveneens het dirigeerstokje
hanteert. Voor de repetitie op vrijdag 28 april
vertrekt de bus aan het lokaal om 19 u. en op
zondag 30 april voor het concert om 17.50 u.
Muzikanten, wees a.u.b, stipt!

Markus Pokus
De voorverkoop van de kaarten voor het kin-
derspektakel Markus Pokus loopt als een snel-
trein. er zijn nog enkele kraarten te verkijgen
voor de opvoeringen van vrijdag 5 mei om 19
u. en voor zondag 7 mei om IS u. We kunnen
helaas geen kaarten meer aanbieden voor de
vertoning van zaterdag 6 mei.

Bokado
Vanaf nu ook open gans de zondag. Vrije
ingang. Denk aan moederdag, communiefees-
ten, vaderdag enz ...



PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 mei)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30. I 1.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (6-7 mei) tel. 30.00.72
Veearts Busschaert (7 mei) tel. 44.53.63
Apoteek Debruyne - La
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
POPERINGE: tel. 33.3 I. I6 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn-fook--ped1etrreT.-Ie1~&,03-;54--
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00. I I
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 5 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt
Zondag 7 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor de familie v. Gaston
Deheegher-Degrauwe Irma en overl. farn,
Maandag 8 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (F.V.)
Dinsdag 9 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (V.C.)
Woensdag 10 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijzon-
dere intentie (F.)
Donderdag 11 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (R)
Vrijdag 12 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Bulteel, echt-
gte. v. Camiel Boury
Zondag 14 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Marcel Decrock, echtg.
v. Angèle Butaye vwo vr. en kenn.

Tot kind Gods gedoopt
Louis Capoen, z.v. Lieven en Lena Gheldof,
Couthoflaan 27, Proven.

Zuster Bernadette in 't goud
Het 50 jaar kloosterjubileum gaat door te
Wingene op zondag 7 mei '95. Omdat mensen
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mij vroegen: welk is het juiste adres van zus-
ter Bernadette ? Dit is :
Zuster Bernadette, Gouden jubilaris
Dienstmaagden van Maria
Termotestraat 2, 8750 Win gene

De grot
We danken die mensen die vrijwillig tegen de
maand die zware natuurstenen in de holte van
de grot weerom netjes hebben geklasseerd.
Alsook allen die het domein van de grot heb-
ben gekuist en met bloemen hebben versierd,
alsook diegenen die de banken netjes houden
en op tijd kaarsen aanbrengen. Laten we in de
meimaand 's avonds kwart vóór 7 u. sarnenko-
~en bij Maria en bidden op onze paternoster.

Dekenale bedevaart Oostakker
Op donderdag 18 mei is er de 67e dekenale
bedevaart naar Q.L.Vrouw van Lourdes in
Oostakker. Terugkeer langs O.L.Vrouw-ter-
Duinen, Koksijde. Vertrek om 8 u. op de Grote
Markt te Poperinge. Terug om 19 u. De bede-
vaarders worden opgehaald bij de kerk van
hun dorp. Prijs : 350 fr. Inschrijven tegen 14
mei bij Mevr. Dedecker-Struye Francine.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 april. 78 deel-
nemers, 8 wonnen 3 partijen: Soenen D. 374;
Camerlynck A. 336 ; Vercruyce M. 324 ;
Butaye M. 298 ; Ganne M. 296 ; Looten I. 294
; Wyckaert I. 288 ; Mernhout M. 252.
Volgende kaarting op donderdag I I mei.

T.S.C. Reserven B - Kampioen
Dankzij een 5 - 3 overwinning tegen Vlarner-
tinge werden de Provense "oudjes" zondag 11.
kampioen. De B-reserven houden eraan alle
supporters te danken voor hun steun alsook de
muziekmaatschappij De Volksvreugd voor de
muzikale omlijsting.

K.A.V. Proven Strandwandeling
Op vrijdagavond 12 mei organiseert K.A.V.
Proven een ontspannende strandwandeling.
We verzamelen om 19 U. stipt op het Markt-
plein waar een autocar ons naar de Belgische
kust brengt voor een avondwandeling op de
dijk. Op de terugweg nemen we nog een hapje
of een drankje in de Myosotis. Wil voor 8 mei
inschrijven bij Gilberte Dever tegen betaling
van 200 fr. (bus en chauffeur inbegrepen).
Breng gerust uw vriendin mee. Niet-leden
betalen 250 fr. Iedereen is van harte welkom.

Spel Zonder Grenzen - Watou
Zondag aanstaande om 14 U. start op de Grote
Markt in Watou een Spel zonder Grenzen.
Deelnemende gemeenten zijn : Houtkerke,
Winnezeele, Watou en Proven. De kleuren van
Proven worden verdedigd door De Noomtjes.
Om een goede score te halen voor de 7 specta-
culaire proeven en de fiII rouge rekenen De
Noomtjes natuurlijk op supporters. Iedereen op
post in Watou voor Proven boven!

Reis K.V.L.V.
Op donderdag I juni. Om 7.30 u. vertrek in
Proven. Aankomst in Weert voor de koffie.

Bezoek aan het streekmuseum "De Zilver-
reiger" met gids en rondrit in Weert. Middag-
maal, geleid bezoek aan een mandenmakerij in
werking te Bornem, rondrit in Klein Brabant
met bezoek aan een aspergekwekerij. Terug
langs Lokeren met mogelijkheid tot avond-
maal. Terug rond 21.30 U. Prijs: 1.000 fr. per
persoon. Inbegrepen: busreis, gids, dienstgeld
chauffeur en middagmaal (zonder drank).
Gelieve in te schrijven vóór donderdag 25 mei
bij Simonne Deprey, tel. 334.322. We hopen
op een talrijke deelname aan deze mooie reis.

Vrije Basisschool Proven
Het heeft veel uren arbeid gekost, zowel van
leerlingen, leerkrachten als vrijwilligers-ou-
ders. Maar nu zijn we klaar : Markus Pokus
verovert op vrijdag, zaterdag en zondag a.s. de
Proven se Basisschool. Op dinsdagavond waren
er nog enkele kaarten beschikbaar. We starten
stipt op het afgesproken uur. Gelieve geen
foto's of video te neme. Daar zorgen wij voor!

Lieve Deheegher
Werkzaam in de Filipijnen als kleuterleidster,
komt in het aanstaande weekend vertellen
over haar werk aldaar. De omhaling in de kerk
is dan ook voor haar werk.

Een Pool als paus
Niettegenstaande de zeer strenge veiligheidsmaatre-
gelen om het geheim van de pauskeuze veilig te stel-
len, zijn er toch verschillende dingen uitgelekt over
wat zich in het konklaaf heeft afgespeeld bij de ver-
kiezing van Johannes-Paulus 11.Wij laten dit detec-
tive-verhaal voor wat het waard is en willen wel
aannemen dat Karol Wojtila met een ruime meerder-
heid van 97 stemmen tot paus werd verkozen.
De verbazing, ja verbijstering van de hele wereld
staat ons nog fris voor de geest, toen bekend werd
dat een Pool, een man uit een kommunistisch land,
tot paus was gekozen. De kommentaren varieren
van : eindelijk eens geen Italiaan tot twijfel en angst
voor een man die mogelijk geen begrip zou opbren-
gen voor een zich vernieuwende vrije westerse kerk.
Spoedig zou echter blijken dat hier een uitzonderlijk
man door God zelf geroepen was om de kerk te lei-
den in deze zeer moeilijke tijden. Hier was een paus
die met beide voeten op de grond stond en die tege-
lijk op zeer intense wijze met God verenigd leefde,
een man voor wie ieder mens belangrijk was. In
kontakt met de mensen, ook als zij met vele hon-
derdduizenden samenzijn, toont hij een grote open-
heid en hij heeft direkt kontakt met het hart van de
massa. Vooral met de jeugd komt hij tot een onge-
dwongen en sympatieke omgang. Hij spreekt hun
taal en zij zien hem als een vader.
Hij is een man Gods die in alle omstandigheden ver-
zoenend optreedt en toch voor alles de waarheid
dient. Wanneer het gaat om gerechtigheid en de ver-
dediging van de verongelijkte mens kent hij geen
aanzien van personen. Hij heeft het charisma van
een veroverende en innemende persoonlijkheid.
Zijn postuur is dat van een atleet. Was zijn gezond-
heid trouwens niet zo ijzersterk geweest, dan zou hij
de aanslag op zijn leven niet zo gemakkelijk zijn te
boven gekomen. Zijn optreden straalt gezag uit en
de grootste massa's mensen houdt hij in de ban van
zijn persoonlijkheid.
Zijn taalvaardigheid is spreekwoordelijk geworden
en zij breekt de hele wereld voor hem open. Dit
maakt het hem mogelijk overal heen te reizen en de
mensen in hun eigen taal toe te spreken. Deze paus
is als het ware geroepen om naar de mensen toe te
gaan.



PRIÈSTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 mei)
E.H: Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (13-14 mei) tel. 40.00.20
Veearts Vulsteke (14 mei) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
ArDekersgierer, tel. -33.32:36 of-30.07 .58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 12 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Bulteel, echt-
gte. v. Camiel Boury
Zondag 14 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Marcel Decrock, echtg.
v. Angèle Butaye
Maandag 15 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (F.V.)
Dinsdag 16 mei
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (V.C.)
Woensdag 17 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader
(A.A.)
Donderdag 18 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing (0.)
Vrijdag 19 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 mei
14 u. P!. Huwelijksmis v. Francky
Lauwers en Anja Buseyne
17 u. Plechtige Kommunie en H. Vormsel
Zondag 21 mei
8 u. H. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fockenoy.

Huwelijksaankondiging
Francky Lauwers, Klerkenstraat 129, Klerken
en Anja Buseyne, Roesbruggestraat 17,
Proven.
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Voor wie zult ge stemmen ?
Spekakulum - Spektaculorum
Markus Pokus
Het spektakel der spektakels
Een kinderspektakel van boven de bovenste
plank.
Succes: groot - groter - grootst.
Jawel, in de superlatieve vorm.
't Kon ook niet anders, want er was "participa-
tie" in overvloed : leerlingen en peuters en
kleuters en leerkrachten en ouders en mede-
werkers, niet alleen met woord en goede raad,
maar participatie vooral met ter daad.
Zoveel avonden vooraf zaten ze daar in de zaal
te werken: teksten en regie, decorbouw, kos-
tuums, programmaboekjes, repetities, rekwi-
sieten allerlei knutselwerk, belichting, klank-
band, 'naai:. en breiwerk, plakken en schilderen,
zagen en hameren, meten en passen, muziek e.n
choreografie, lopen en springen, podium en tn-
bune en zweten, zonder te vloeken verre van-
daar, maar vrolijk en gezellig onder elkaar met
de glimlach.
Moest ik aan die mensen de vraag stellen :
"Voor wie zult ge stemmen ?" Mag ik zelf het
antwoord geven : "U hebt al gestemd : voor
onze schoot-!.!Lfk dank-U.
Dierbare leerlingen, beste ouders, mocht het
niet aan onze aandacht voorbijgaan: het spek-
takel "Markus Pokus" zit boordevol onderwijs
en opvoeding. Onze kinderen leren niet alleen
voor 't publiek op te treden met een klare, ver-
zorgde en voorname ta~l, maar de gr?te les ?ie
erin steekt, is waardering hebben, IS eerbied
hebben voor de mooie natuur, met zijn water
en bloemen en planten en bomen en struiken
en hagen en grachten en vlindertjes en vogel-
tjes en diertjes allerhande. ...
Er was een kind van het eerste leerjaar die zei :
"De mensen smijten van alles in het water,
zodat het vuil wordt." Zo'n antwoord was de
nagel op de kop. .
Kinderen, je moet de natuur gaarne zien : orde
en netheid, begin bij jezelf, thuis aan t~~el, ne~-
jes staat mooi, in uw speelhoek, kun JIJ oprui-
men? Kijk-in je boekentas, in uw lessenaar, op
de speelplaats, in uw tuin, langs de straat. ..
Markus Pokus leert ons voornaam te zijn en
eerbied en bewondering voor de mooie natuur,
voor mens en dier te hebben, niet met een
toverwoord, maar iedere dag.
Proficiat, Markus Pokus en dank U.
Nota Bene : Ik wend me een ogenblikje tot het
schoolteam van onze Vrije Basisschool,
Alexisplein 15, Proven. Dierbare leerkrachten,
welke uw rol of uw taak ook was bij het kin-
derspektakel "Markus Pokus", de uren die gij
eraan besteed hebt buiten de schooluren, de
samenhorigheid, het geduld en de samenwer-
king, laat me zeggen, de inspanningen die gij
geleverd hebt, zijn niet met een weegschaal,
zelfs niet met een bascule te wegen of te
meten. Markus Pokus, uw werk tot in de
details verzorgd en uitgewerkt, zal zeker zijn
resultaat hebben en bij de ouders een invloed
die veel verder zal gaan dan we kunnen ver-
moeden. Dank U. Proficiat.

M. Ollivier, pastoor

Beste Mensen,
Ik dank U hartelijk voor uw milde bijdrage die ik
voor slachtoffers van de vuurberg "Pinatubo" zal
besteden. Ik bid dat de Heer U zegene voor uw
edelmoedigheid. P. Deheegher

K.A.V. Proven - Strandwandeling
We herinneren U nog even aan onze strandwan-
deling die doorgaat nu vrijdag 12 mei. Vertrek
met autocar om 19 u. op het Marktplein.
Inschrijven kan nog steeds bij Gilberte voor de
prijs van 200 fr. (niet-leden 250 fr.).

Aan de leden van "De Volksvreugd"
Na onze succesvolle optredens in proven en
Rumbeke slaagden we er in met een kleine~e
groep een mooi wandelconcert te geven In
Watou. Dank aan allen die er waren.
Volgende vrijdag 12 mei valt. de repeti.t.ie weg.
De eerstkomende herhaling IS dus vnjdag 19
mei. Aan hen die nog dienen af te rekenen van
de kaartenverkoop van het concert, vragen we
dit dringend te doen bij de secretaris thuis of op
de repetitie van 19 mei. Tot dan. Het bestuur.

Plechtige Kommunie en H. Vormsel
Dit is op zaterdaûO mei '95 te 17 u. De
vorm heer dit jaar is Kan. Jan Vantieghem,
voor de volgende leerlingen:
I. Helga Berten, Provenplein 16, Proven
2. Vera Blanckaert, Canadaweg 44, Proven
3. Halewijn Cambron, Blekerijweg 92, Provo
4. Dieter Demaeght, Eekhoute 28, Proven
5. Virginie Demaerel, Terenburgseweg 2, Pr.
6. Ben Desmyter, Provenplein 69, Proven
7. Barbara Dever, Blekerijweg 54, Proven
8. Hannelore Devos, Couthoflaan 7B, Proven
9. Benjamin Gequière, Prof. O. Rubbrecht-

straat 70D, Roesbrugge
10. Eva Goemaere, Eekhoute 23, Proven
11. Joris Hondeghem, Waaienburgstr. 9, Stav.
12. Andy Lemahieu, Obterrestraat 51, Proven
13. Mieke Notebaert, Obterrestraat 73, Proven
14. Tine Ostyn, Eekhoute 16, Proven
15. Nele Paelinck, Obterrestraat 15, Proven
16. Bart Parmentier, Bromstraat 13, Proven
17. Stephanie Pecqueux, Obterrestr. 36, Prov.
18. Daan Soenen, Blokstraat 23, Proven
19. Bart Sticker, Blasiusstraat 87, Proven
20. Melanie Vandenbroucke, Uilegatstr. 7, Pr.
21. Kesia Vandromme, Provenplein 18, Provo
22. Melanie Verhille, Uilegatstraat 11, Proven
23. Daán Verschaeve, Eekhoute 12, Proven
In volgend parochieblad worden dan enkele
richtlijnen meegedeeld. Vooraf kunnen we al
zeggen dat er onmiddellijk na d~ vormsel-
plechtigheid receptie is in de zaal SInt Jozef..
Voor wie is deze receptie? Voor de vormelin-
gen en hun ouders, peter of meter van de vor-
meling voor de leerkrachten, voor het school-
personeel, voor de leden van de kerkfabriek en
kerkpersoneel, voor de inrichtende macht van
de school, voor de burgemeester en de leden
van de gemeenteraad van Proven, voor de
vorm heer en de pastoor.

ZONDAG 14 MEI
LEVE MOEDER



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 mei)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (20-21 mei) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (21 mei) tel. 30.02.67
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 19 mei
10 u. P1. Begrafenis v. Georges Comette
Zaterdag 20 mei
14 u. P1. Huw. mis v. Francky Lauwers en
Anja Buseyne
17 u. P1. Kommunie en H. Vormsel
Zondag 21 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fockenoy
Maandag 22 mei - t- Kruisdag
8 u. H. mis v. over1. echtg. en vader (F.V.)
Dinsdag 23 mei - 2e Kruisdag
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (P.)
Woensdag 24 mei - 3e Kruisdag
17 u. H. mis v.d. vruchten der aarde
Donderdag 25 mei - O.L. Heer Hemelv.
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen
met hun ouders en familie
Vrijdag 26 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve-
Devos Rachel
Zondag 28 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 1e Gez. 6-wekenmis v. Hektor
Deplaecie-Cornette Paula.

In de Heer ontslapen
Georges Cornette, overl. te Proven op zondag
14 mei '95 in de leeftijd van 84 jaar en die op
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vrijdag 19 mei '95 om 10 u. te Proven wordt
begraven.

Beste mensen van Proven
Overgelukkig om de vele blijken van jubelend
meevieren met mijn 50 jaar kloosterleven wil
ik U allen langs uw parochieblad hartelijk dan-
ken! Dit zijn dan: Mijnheer Pastoor en Paula,
onze goede buren, oudleerlingen, mensen uit
de K.B.G., hobbyclub en ook mensen die ik af
en toe eens bezocht. Van allen kon ik aflezen
hoe hartelijk gemeend hun wensen waren.
Ook ik draag de mensen van Proven diep in
het hart. 'k Heb immers 37 jaar het wel en wee
van Proven meegemaakt. Het is nog steeds
"Proven boven".
Beste mensen allemaal, nog eens hartelijk
dank! !! Zuster Bemadette

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van I I mei. 70 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen : Claeys M. 381
Vanbeveren J. 332 ; Vienne A. 307
Vandenbroucke O. 287 ; Cordenier P.286
Van Engelandt E. 272; Butaye M. 265 ;
Cockelaere M. 221 ; Boeket M. 194. Volgende
kaarting op vrijdag 26 mei.

K.B.G. Namiddagreis
Op dinsdagnamiddag 30 mei gaan we op reis
naar Klein Brabant. We vertrekken om 12.30
u. uit Proven. We worden opgewacht door de
gids in Weert. We nemen daar koffie met een
typisch streekgebak in de herberg van het
streekmuseum "De Zilveren Reiger".
Dan volgt een rondrit met geleid bezoek aan
een mandenmakerij en aan een aspergekweke-
rij. Avondstop met belegde boterham. De prijs
bedraagt 700 fr., alles inbegrepen. Inschrijven
bij Jozef Vanbeveren of Gerard Ryon vóór 23
mei.

Rerum Novarum
Op donderdag 25 mei om 19 u. is er grote
prijskaarting voor de leden van het A.C.W. bij
Gilberte Dever.

Bokado
Op vrijdag 19 mei zal de winkel gesloten zijn
in de voormiddag en terug open om 14 u.
wegens de begrafenis van Georges Comette.

Metaalhandel Eddy Buseyne
Op zaterdag 20 mei zal Methaalhandel E.
Buseyne de hele dag gesloten zijn.

Zaterdag a.s. 20 mei te 17 u. Pl. Kom-
munie met H. Vormsel. De vormheer
dit jaar is Dir. Jan Vantieghem.
We willen graag nog enkele afspraken maken
en we vragen met aandrang alle richtlijnen te
volgen.
- Gelieve voor de vormselplechtigheid ruim op
tijd te komen, vooral de familieleden die een
goede plaats in de kerk wensen. Voor de vor-
melingen, de ouders en de vormselmeter of

peter zijn er plaatsen voorbehouden in de
kerk.
- Zoals vorige jaren hebben we gezorgd voor
een fotograaf en een video-operateur die de
belangrijkste momenten van de eucharistievie-
ring op beeld zullen vastleggen. Achteraf is
elk gezin vrij om foto's of video-opnamen te
bestellen. Op deze manier kunnen we de
ouders geruststellen : deze mooie dag in het
leven van uw kind zal "vereeuwigd" worden
en niemand hoeft zich zenuwachtig te maken
tijdens de plechtigheid. We vragen de ouders
dus niet zelf te fotograferen of te filmen, zodat
de plechtigheid rustig kan verlopen. Dank
voor uw begrip!
- Alle vormelingen worden met hun ouders en
met hun vormsel meter of -peter uitgenodigd
op de receptie die door Mijnheer Pastoor aan-
geboden wordt in de zaal Sint-Jozef, onmid-
dellijk na de mis. Aangezien de meeste fami-
lies nog de avond zelf een feestje bouwen
voor hun vormeling, houden wij het bij een
eenvoudige receptie, zodat er nog voldoende
tijd rest voor het avondfeest in familiekring.
Toch verwachten wij alle vormelingen in de
zaal van de school aangezien er nog een
groepsfoto genomen wordt.
Wij wensen alle ouders en vormelingen een
fijne dag op 20 mei en groeten,

M. OJlivier en S. Denecker

Wie wordt uitgenodigd tot de receptie
in de zaal St. Jozef na de Vorm-
selplechtigheid (dus zaterdagavond)?
De vormelingen, de ouders, de peter of meter
van de vormeling, de muzikanten, de leer-
krachten, het schoolcomité, het schoolperse-
neel, de kerkfabriek, de kerkbedienden. de
burgemeester, de gemeenteraadsleden van
Proven, de vormheer en de pastoor. Welkom.

Basisschool Proven
Even herinneren wat reeds per brief aan de
ouders werd medegedeeld : op maandag 22
mei is er een vrije dag naar aanleiding van het
H. Vormsel. (Dit geldt voor kleuter en lager).

Tekenschooll Muziekschool
Aangezien de lokalen bezet zijn door de kies-
verrichtingen, is er deze week GEEN les op
vrijdag voor de tekenschool en op zaterdag
voor de muziekschool.

Harmonie "De Volksvreugd"
Deze week is er repetitie in het lokaal !
Van 18.45 u. tot 20 u. voor de jeugd, om 20 u.
voor de volwassenen.
De H. Mis ter gelegenheid van het Vormsel
wordt opgeluisterd door de Jeugdharmonie.
Afspraken: zie info-blaadje (Aanvulling: we
spelen in wit hemd zonder das).

Markus Pokus
De video-film van ons kinderspektakel kan
tegen de prijs van 650 fr. besteld worden via
de school. Deze week worden de bestellingen
afgesloten!



PRIESTERVAN DIENST (v. 28 mei tot 3 juni)
. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
iU<BEDIENDE : André Bouw-Brion A.

Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (25 mei) tel. 40.15.60
Dokt. Vandenberghe (27-28 mei) tel. 30.0637
Veearts Vandenberghe (25 mei) tel. 38.81.60
Veearts Vulsteke (28 mei) tel. 33.41.1 7
Apoteek Dubaere (25 mei) - Reninge
Apoteek Deman (28 mei) - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.08.22 (Lut Wemaere)
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 25 mei - O.H. Hemelvaart
. Gez. mis v.d. Parochianen
30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen

met hun ouders en familie
Vrijdag 26 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve-
Devos Rachel
Zondag 28 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 1< Gez. 6-wekenmis v. Hektor
Deplaecie-Cornette Paula en v. Georges
Cornette
Maandag 29 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (F.V.)
Dinsdag 30 mei
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Woensdag 31 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 1 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int.
Vrijdag 2 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 juni
17 u. Gez. mis v. Rik Monkerhey, vwo de
geburen
Zondag 4 juni - Sinksen
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen

Ons
ParochÏeblad
Proven
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10 U. Gez. mis V. Ere-pastoor E.H.
Michiel De Geeter en E.H. Amold De
Witte vwo geburen, vrienden en kennissen.

Worden uitgenodigd samen met hun
ouders en familie tot de Eerste Kommu-
nie op O.L.H. Hemelvaart op donder-
dag 25 mei 1995 om 10.30 u.
De Eerste Kommunikanten samen met
vader en moeder en familie. Er zijn voor-
behouden plaatsen voor de Eerste
Kommunikanten en hun ouders. Bij het
binnenkomen in de kerk blijft de Eerste
Kommunikant nog even bij zijn vader en
moeder staan totdat zijn naam wordt afge-
roepen. Dan pas komt het kind op zijn
voorbehouden stoeltje plaatsnemen.
Ook de vaders en moeders hebben een
voorbehouden plaats, onmiddellijk achter
de Eerste Kommunikanten (naam op een
briefje op uw stoel). De overige familiele-
den zitten elders in de kerk. - Om de
plechtigheid niet te storen zal er iemand
aanwezig zijn om te fotograferen.
Vaders en moeders, dank voor uw mede-
werking. Wees a.U.b. op tijd.
De volgende leerlingen doen hun Eerste
Kommunie:
1. Debeer Ellen, Couthoflaan 17, Proven
2. Debeer Frieke, Couthoflaan 17, Proven
3. Dehondt Ines, Provenplein 24, Proven
4. Demaeght Mathijs, Blokweg 2, Proven
5. Dever Jonathan, Blekerijweg 54, Pr .
6. De Vriendt Jef, Canadaweg 14, Proven
7. Durnez Hanne, Barlebuizestr. 3, Kro.
8. Guelle Jimmy, Eekhoute 3, Proven
9. Lippinois Gigliola, Provenplein 54, Pr.
l O.Maerten Nydia, Eekhoute 51, Proven
l l.Mahieu Sarah, Mazemanlaan 25, Pr.
12.Matton Gwendoline, Eekhoute 83, Pr.
13.Metzger Joris, Provenplein 61, Proven
14.Pareyn Nico, Provenplein 5,Proven
15.Parreyn Thijs, Eekhoute 95, Proven
16.Serryn Birkin, Mazemanlaan 1,Proven
17.Vanbrabant Laura, Eekhoute 23, Pro
18.Vanthournout Lydie, Dr. Gheysenstr.

12, Roesbrugge
19.Verdonck Eline, Waaienburgstr. 2, Pr.
20. Verhille Bram, Uilegatstr. 11, Proven
2l.Vulsteke Pieter, Roesbruggestr. 6, Pr.

Zalige Pater Damiaan
Op pinksterzondag, 4 juni, wordt Pater
Damiaan door Paus Johannes Paulus 11
zalig verklaard tijdens de eucharistievie-
ring op het voorplein van de basiliek van
Koekelberg.
De paus, die vorig jaar niet kon komen,
heeft zelf de wens uitgedrukt om op die
dag Pater Damiaan in zijn geboorteland

zalig te verklaren. Zo wil hij het belang
van deze gebeurtenis voor ons land en
voor gans de wereld onderlijnen. Door
Pater Damiaan alleen en buiten Rome
zalig te verklaren toont de paus aan hoe-
zeer hij hem waardeert. Zo wil hij ook
deze nieuwe zalige als voorbeeld stellen
om voor bepaalde problemen van deze
tijd een oplossing te zoeken.
Inderdaad, Pater Damiaan is een waarach-
tig moderne heilige. Hij is vooreerst een
apostel van de verstotelingen. Door een
samenloop van omstandigheden kwam hij
bij de melaatsen, aan wie hij zich, in de
loop der jaren, volledig heeft gegeven.
Hij stelde zich niet enkel ten dienste,
maar hij beschouwde zichzelf als één van
hen. Terecht mocht en kon hij schrijven
"Wij-melaatsen ...". Hij liep niet in de val-
strik van het paternalisme. Hij spoorde de
melaatsen aan hun lot in eigen handen te
nemen. Hij beoefende een intelligente
naastenliefde : hij volgde de vooruitgan!
van de geneeskunde en aarzelde niet een
nieuwe medische behandeling op zijn
ziek lichaam te laten testen.
Voor Pater Damiaan gingen ontwikkeling
en evangelisatie samen. Het gebed en de
eucharistie vormden het geheim van zijn
leven en waren in zijn laatste levensdagen
de bron van zijn serene vreugde. Hij
straalde het geloof uit van een missionaris
die niet bezwijkt aan de wanhoop en
wiens naastenliefde nooit moe wordt.
Broeders en zusters, ruim honderd jaar
geleden bracht de dood van pater
Damiaan in heel de wereld een schok
teweeg. Sindsdien blijft zijn persoonlijk-
heid ons aantrekken en boeien.
Laten we deze Zaligverklaring op Sink-
senzondag op zijn minst met ons gebed
ondersteunen.
Vormelingen
Nu dat U gevormd zijt, denk niet dat je
het zult gemakkelijk hebben om een flin-
ke jongen of een goed meisje te blijven of
te worden in de tijd die we nu beleven.
Je zult er zelf entwat moeten voor doen.
Mag ik u zeggen: "Waar een wil is, is
een weg!"
Om de Goede, Heilige Geest te volgen:
l. Begin met te luisteren naar je ouders
2. Luister naar je opvoeders
3. Gelooft wat Paulus u schrijft: "Vrien-
den, gij zijt geroepen om vrije en flinke
mensen te worden. Misbruik die vrijheid
echter niet om alleen uw eigen goesting te
doen en alleen voor uzelf te leven."
Zo iemand wordt echt een gevormde,
naar wie men opkijkt.
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PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 juni)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (3-4 juni) tel. 30.06.47
Dokt. Verhoeve (5 juni) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe «4-5 juni) tel. 38.81.60
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 2 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 juni
17 u. Gez. mis v. Rik Monkerhey vwo de
geburen
Zondag 4 juni - Sinksenkermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Ere-pastoor E.H.
Michiel De Geeter en E.H. Arnold De
Witte vwo geburen, vrienden en kennissen
Maandag 5 juni
9 u. Dienst v. overl. parochianen en oud-
strijders van de 2 Wereldoorlogen
Dinsdag 6 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (L.D.)
Woensdag 7 juni
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.Th.)
Donderdag 8 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, voor
het gezin (V.S.)
Vrijdag 9 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 juni
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.h. Wit-Gele Kruis afdeling Proven
Zondag 11 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Roger Beudaert, z.v.
wijlen Henri en Martha Claeys vwo de
geburen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 26 mei. 79 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen: Vercruyce M. 345;
Veniere M. 302 ; Nuttens J. 293 ; Ganne M.
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286 ; Butaye A. 266 ; Delbaere R. 244 ; Ridez
M. 219 ; Vandewynckel F. 214; Descamps M.
206. Volgende kaarting : Kermiskaarting op
donderdag 8 juni.

Kermisdinsdag
Op 6 juni, Kermisdinsdag, is er koffietafel
voor de leden van de K.B.G. om 14 u. in zaal
St. Elooi. Welkomwoord : Spreekbeurt door
Dokter Lim uit Poperinge met als thema :
"Voorkomen is beter dan genezen". Ontspan-
ning door Frans Delbeke uit Kortrijk. Trekking
loten van de tombola met mooie prijzen.

Wat is het antwoord van Kard. Dan-
neels op een interview ter gelegenheid
van de zaligverklaring van Pater
Damiaan?
"Het is niet verwonderlijk dat somrnigen de
komst van de paus ter gelegenheid van de zalig-
verklaring van pater Damiaan aangrijpen om
kritiek te leveren op Rome en het Vaticaan",
zegt Kard. Godfried Danneels. "Toch zou ik het
betreuren dat de figuur van Damiaan als hef-
boom wordt gebruikt om de meningsverschillen
binnen de Kerk te verscherpen."
Opwerping : "Kritische stemmen binnen de
Kerk hebben-geen-bezwaar tegen de zaligver-
klaring van Damiaan, wel tegen de kosten van
het pausbezoek."
Danneeis: "Het is niet de paus, het zijn wij die
willen dat er een feest is. Men moet de zaken
niet omdraaien. Het zou bovendien jammer
zijn dat men het zo voorstelt dat niet Damiaan,
maar de paus het middelpunt van de viering
wordt. Dat gevaar bestaat. De media zullen de
paus in close-up brengen en Damiaan dreigt te
worden herleid tot een instrument daartoe.
Terwijl het in feite alleen de bedoeling van
Joannes Paulus II is Damiaan in eigen land te
komen eren en zodoende aan de buitenwereld
duidelijk te maken hoe hoog hij Damiaan acht.
Hij vreesde dat de zaligverklaring in Rome
onopgemerkt voorbij zou gaan.
Ik heb daar vroeger met Joannes Paulus over
gesproken en hij vertelde mij nadrukkelijk dat
hij alles in het werk zou stellen om twee van
zijn grote voorbeelden zalig te verklaren :
Damiaan en kardinaal Newman.
Wat we zeker moeten vermijden, is dat het
paus bezoek een vuurwerk wordt van één dag.
In feite begint de zaligverklaring pas wanneer
wij, gelovigen, het engagement van Damiaan
navolgen in ons leven. Dat gebeurt niet door
veel over hem te praten, maar door zijn ideaal
na te leven.

Bokado
Tijdens het Pinksterweekend ter gelegenheid
van Provenkermis is er opendeur in Bokado.
Vrije ingang. Kom gerust een kijkje nemen.

K.A.V. Proven
Vanaf dinsdag 6 juni springt K.A.V. weer de
fiets op. Elke dinsdag vanaf 19.30 U. starten
we op het Provenplein voor een gezellig ritje
aan een gezapig tempo. En onderweg stoppen
we elke keer ergens te lande om onze dorst te
lessen. Dus, wees sportief en rijdt met ons
mee. Iedereen welkom. K.A.V. Proven

Tekenschool
De Poperingse Tekenacademie heeft een
bloeiende afdeling in Proven. Ter gelegenheid
van de kermis stellen de Provense leerlingen
hun werken ten toon. Op zondag 4 juni is
iedereen welkom in zaal St. Jozef van 15 u. tot
18 u. De leerlingen zullen uw belangstelling
ten zeerste op prijs stellen!!

Markus Pokus
Dankfeest voor alle medewerkers op zaterdag
3 juni om 19 u. in zaal St. Jozef.

De Volksvreugd
Voor alle muzikanten repetitie op het gewone
uur op vrijdag 2 juni.

Gevonden
- In de omgeving van de school een bril met

metalen montuur, opgeborgen in zwarte
beschermtas. Terug te bekomen op school
tijdens de school uren.

- In de omgeving van de bejaardenhuizen te
Eekhoute : een bos sleutels. Terug te beko-
men in de pastorij.

Proven - Sinksenkermis '95 : programma
VRIJDAG 2 JUNI
17 u. : Fotozoektocht in de Obterrestraat.
Inschr. café St. Elooi of café 't Rozenhof.
19 U. : Kermiskaarting café Het Hoppeland
ZAT. 3, ZON. 4 EN MAAN. 5 JUNI
9-20 U. : Tentoonstelling van keramiek- en
koperskuipturen bij Rik Ryon
9-20 u. : Bolling door den uil op het
Provenplein en Enveloppetrekking in café St.
Victor.
ZATERDAG 3 JUNI
17 u. : Garçonkoers : Grote prijs Doe Het Zelf
Devos, in schr. tot 19.30 u. in café De Bascule
20 U. : Ambiance met accordeonist Valère in
café Krombeekhoek. Inkom gratis
ZONDAG 4 JUNI
15 U. : Modeshow Topz op het Provenplein
16 u. : Wandelconcert door "De Volksvreugd"
19 u. : Ambiance met accordeonist Valère in
café Krombeekhoek. Inkom gratis.
19.30 u. : Kermisbal in open lucht rond de
nieuwe zaal met DJ Speedo. Inkom gratis.
MAANDAG 5 JUNI
9 u. : Kermisvinkenzetting bij lokaal 't Rozen-
hof
13 u. : Ballonwedstrijd in café 't Rozenhof
14 u. : Minivoetbaltomooi terrein Eekhoute.
16-17 u. : Gratis ritten op de paardenmolen
17 u. : Reuzebarbecue bij café 't Rozenhof
20 u. : Bekorting en prijsuitdeling bolling door
den uil in café St. Victor
DINSDAG 6 JUNI
14 u. : Jaarlijkse koeketafel voor gepensio-
neerden in zaal St. Elooi
19 u. : Kermiskaarting café De Bascule
WOENSDAG 7 JUNI
19 u. : Kermiskaarting café St. Victor
DONDERDAG 8 JUNI
19 u. : Kermiskaarting café 't Rozenhof
VRIJDAG 9 JUNI
20 u. : Prijsuitdeling fotozoektocht Obterre-
straat in café St. Elooi



PRIESTER VAN DIENST (v. 11 tot 17 juni)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (10-11 juni) tel. 40.01.92
Veearts Goethals (11 juni) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
Apoteek Taveirne - Woesten
Apoteek Vanacker - Leisele
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04:-3-1-(M.Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 9 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 juni
17 u. 2< Gez. 6-wekenmis v. Hektor en

. Paula Deplaecie-Cornette en v. Georges
Cornette
Zondag 11 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Roger Beudaert, z.v.
wijlen Henri en Martha Claeys, vwo de
buren
Maandag 12 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens
Dinsdag 13 juni
8 U. H. mis V. overl. echtg. en moeder
(F.V.)
Woensdag 14 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, welsla-
gen
Donderdag 15 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, studies
Vrijdag 16 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 juni
17 U. Gez. jaarmis V. Jerome Wyffels,
echtg. V.Blanche Cappoen
Zondag 18 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
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10 U. Gez. jaarmis V. Achiel Indevuyst,
echtg. V. Germaine Deroye.

In de Heer ontslapen
Germaine Ramault, wed. V. Paul Huyghe,
over!. te Proven op zaterdag 3 juni '95 in
de leeftijd van 93 j. en die op woensdag 7
juni '95 om 10.30 U. te Proven werd
begraven.

Huwelijksaankondiging
- Luc Gruwez, Mazemanlaan 12, Proven

en Nathalie Plamon, Tulpenweg 4,
Poperinge.

- Marc De Heegher, Oudeprovenstraat 47
en Arm Vanhoucke, Bromstraat 3,
Krombeke.

Geboorte
Tatiana Wyffels, d.V. Alain en Anita
Beun, Provenplein 27, Proven (geb. te
Poperinge op 29 mei '95).

Blijft nog altijd gevonden
In de omgeving van de bejaardenhuizen
op Eekhoute, een bos sleutels. Terug te
bekomen in de pastorie.

Nog een' stukje kermisprogramma
DONDERDAG 8 JUNI:
19 U. Kermiskaarting café 't Rozenhof
VRIJDAG 9 JUNI:
20 U. Prijsuitdeling fotozoektocht Obterre-
straat in café St. Elooi.

Dankfeestje .
Er was een dankfeestje voor alle mede-
werkers van het kinderspektakel Markus
Pokus op zaterdag 3 juni om 19 U. in zaal
St. Jozef.
Magnifiek dankfeestje zowel wat inhoud
als presentatie betreft. Proficiat aan de
organisators.
Ik was daar aanwezig. Je had ze daar
moeten zien zitten, al die medewerkers,
ouders van onze leerlingen, samen met de
leerkrachten, gezellig onder elkaar, als
vrienden bij mekaar. Je moogt die mensen
samen gerust aanspreken met "Vrienden"
en dan nog wel "Dierbare vrienden". Men
mag die mensen niet meer aanspreken met
"Dierbare leerkrachten en beste ouders of
beste genodigden", neen, dat is veel te
stroef, dat is te ver af, dat is te vaag, dat is
te afstandelijk. vlaar "Dierbare vrienden",
dat is sympat ieker, dat is inniger, dat is
dichterbij : v enden.
Ik zou U willen een mooie titel geven: gij

allen zijt het werkvolk van Markus
Pokus. Gij, vrienden, ouders en leerkrach-
ten samen, gij hebt de opvoering van dit
kinderspektakel mogelijk gemaakt.
Onbeschrijfelijke inzet van één familie :
school en gezin. Ja, we zijn familie
geworden van elkaar, geen verre familie,
maar dichte familie.
Wat een verrassing, wat een smakelijke
verrassing als die geheimzinnige rond-
draaiende "hooivumme" ontkleed werd !
Wie heeft er dat uitgevonden? En lekker,
ik heb vier wel gevulde hapjes genomen.
Wat een wonderbare broodvermenigvul-
diging: voor allen en voor alles samen
slechts 714 fr. , niet per persoon, maar
voor gans de groep, en ze aten tot ze vol-
daan waren. Maar er bleven geen manden
met brokken over.
De pastoor dankt voor de uitnodiging.
Zulk een samenkomst onder vrienden
deed mij deugd. Ik was de eerste om naar
huis te gaan. 't Was immers al 10 u. 's
avonds ! 'k Heb thuis dan nog even nage-
dacht over "Markus Pokus". Ik geloof
niet dat een andere school het ons kan
nadoen, om zo'n kinderspektakel op te
voeren. Elders kunnen ze dat niet. Weet
je waarom?
- omdat ze elders geen Piet Lesage heb-

ben, Meester Piet, de regisseur.
- omdat ze in andere scholen geen

schoolteam hebben zoals wij : jong, fris,
hand in hand, schouder aan schouder
samenwerken, aan dezelfde koord trek-
ken en in dezelfde richting, met een
bewonderenswaardige samenhorigheid.

- omdat men in andere scholen zeker ook
wel ouders hebben, maar geen ouders
zoals in Proven die de school zó gene-
gen zijn en honderd procent participeren
met alles en nog wat dat de school aan-
gaat.

- omdat ze elders geen kijkers hebben
zoals bij ons. Ik ben die kijker.

Michel Ollivier, pastoor

K.A.V.
K.A.V. Watou laat weten dat er nog enke-
le plaatsen vrij zijn voor hun één daagse
busreis naar Gent en de Leiedorpen. Deze
uitstap gaat door op vrijdag 23 juni 1995.
Vertrek om 8 U. in Watou. Prijs (boot-
tocht op de Leie en middagmaal inbegre-
pen) : 1.050 fr. Voor meer inlichtingen en
voor inschrijvingen contacteert u best
Katrien Lambrechts (K.A.V. Watou), tel.
38.85.18. Inschrijven kan tot 15 juni.



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 juni)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (17-18 juni)tel. 30.00.72
Veearts Busschaert (18 juni) tel. 44.53.63
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 16 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 juni
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Wyffels,
echtg. v. Blanche Cappoen
Zondag 18 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,
echtgte. v. Germaine Deroye
Maandag 19 juni
8 u. H. mis v. bijz. overledene
Dinsdag 20 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens
Woensdag 21 juni - H. Aloysius
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing
Donderdag 22 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, welslagen
Vrijdag 23 juni - H. Hart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens
Zaterdag 24 juni
10.30 u. Pl. Begrafenis v. Z.E.H. Joris
Dewulf.
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Hektor
Deplaecie-Comette Paula en v. Georges
Comette
Zondag 25 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Rik Monkerhey, vwo de
geburen

Ons
ParochÏeblad
Proven
24e Jaargang Nr. 25 18juni 1995 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Huwelijksaankondiging
Gino Gruwez, Mazemanlaan 12 en Nathalie
Plamon, Tulpenweg 4, Poperinge. (In vorig
parochieblad was de voornaam van de bruide-
gom foutief. Verontschuldiging.)

In de Heer ontslapen
Z.E.H. Joris Dewulf, ere-direkteur van VTI
Ieper, stichter van VTI Poperinge, overl. te
Roeselare op 13 juni '95 daags vóór zijn bril-
janten priesterjubileum (65 jaar priester) in de
leeftijd van 92 j. en die op zaterdag 17 juni '95
om 10.30 u. te Proven wordt begraven.

Tot kind Gods gedoopt
Dries Desseyn, z.v. Johan en Colette Vanden-
bruwaene, Gravendreef 15, Proven.

Geboorte
- Jeroen Ryckeboer, z.v. Edward en Ann

Delanghe, Couthoflaan 22, Proven (geb. te
Ieper op 9 juni '95).

- Wannes Pareyn, z.v. Jacques en Janique
Monsy, Obterrestraat 4, Proven (geb. te
Poperinge op 13 juni '95).

Jaarlijkse omhaling voor de K.V.G. .
op zaterdag en zondag 17 en 18 juni aan de
kerkdeur.

Reis Landelijke Gilde Proven
De jaarlijkse reis gaat door op maandag 3 juli.
Dit jaar wordt het een dagje Politiek Brussel
met o.a. een bezoek aan het parlement. Vertrek
op de markt te Proven om 7.30 u. Prijs voor
leden is 900 fr., voor niet-leden 1.100 fr.
Inschrijven kan bij het bestuur tot 28 juni.

K.B.G. Proven - Trekking steunkaarten
van 6 juni 1995
De volgende nummers geven recht op een prijs
en kunnen afgehaald worden bij Gerard Ryon,
Obterrestraat 48, Proven in de voormiddag, de
zaterdag gans de dag en dit tot 30 juni 1995 :

10 19 22 30 34 57 59
84 94 156 172 202 204 225

237 257 266 286 291 307 324
333 334 340 341 352 432 443
447 459 461 470 484 498 522
552 563 591 633 693 701' 706
715 791 792 795 865 914 937
946 948 953 968 974 992 1092

1093 1123 1124 1140 1147 1158 1188
1194 1198 1204 1224 1288 1364 1384
1392 1395 1413 1416 1422 1528 1537
1579 1595 1653 1661 1662 1679 1690
1700 1706 1707 1734 1813 1814 1846
1850 1986 2128 2130 2157 2174 2175
2184

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van donderdag 8 juni. 73
deelnemers, 8 wonnen 3 partijen : Neuville D.
367 : Claeys B. 366 ; Hommez Z. 319 ;

Vandenbroucke O. 295; Deraeve M. 262;
Demuys R. 258; Coene R. 216 ; Busschaert C.
201. Volgende kaarting op donderdag 22 juni.

De derde namiddag reis
De '14-' 18-Route heeft plaats op donderdag
29 juni onder leiding van een zeer goede gids.
Vertrek om 13 u. We rijden via Zonnebeke,
Heuvelland, Bellewaerde, Ieper, Menenpoort,
vernieuwde Markt, Poperinge, Proven. Prijs :
600 fr. Inschrijving ten laatste op 22 juni bij
Jozef Vanbeveren of Gerard Ryon.

Gezinsuitstap Dadipark - K.A.V. Proven
Op maandag 3 juli organiseert K.A.V. Proven
een gezinsuitstap naar Dadipark. We vertrek-
ken om 9.30 u. op het marktplein te Proven.
Leden en niet-leden zijn welkom.
Prijs leden: 250 fr. voor kinderen lager onder-
wijs, 350 fr. voor tieners en volwassenen.
Prijs niet-leden : 350 fr. voor kinderen lager
onderwijs, 450 fr. voor tieners en volwassenen.
Kinderen kleiner dan 1 m gratis.
Gelieve in te schrijven vóór 25 juni bij
Gilberte Dever. Hoe meer volk, hoe meer
leute! Iedereen welkom!

Kandidaat-muzikanten
Heel wat volwassenen vinden het spijtig dat ze
niet van de nodige opleiding genoten hebben
om een muziekstuk verantwoord te beluisteren
of om een instrument te bespelen.
Geen nood! Vanaf volgend schooljaar krijgen
alle geïnteresseerde volwassenen de kans om
te starten met lessen notenleer en samenzang
voor volwassenen. Reeds een achttal kandida-
turen zijn binnen. Wie sluit aan? Naam opge-
ven bij Frans Yde vóór maandag 19 juni.
De lessen gaan door te Proven in de muziek-
klas op donderdagavond van 19 u. tot 21.30 u.
met ondertussen een verfrissende pauze.

Muziekschool
Inschrijven voor notenleer en instrumenten
voor volgend schooljaar is mogelijk vanaf
woensdag 21 juni in de muziekschool te
Poperinge.

Muziekschool te Proven
Voor de leerlingen van het eerste jaar noten-
leer is er een voorstelling van instrumtenten
gepland op vrijdag 23 juni aanstaande om 19
u. Tijdens de repetitie van de Jeugdharmonie
komen de meest gekende instrumenten aan
bod. Afspraak in de muziekklas.

Harmonie "De Volksvreugd"
Optreden te Krombeke ter gelegenheid van de
kermis op zondag 18 juni. Vertrek aan het
lokaal om 9.45 u. Verzamelen te Krombeke
om 10 u. We stappen gedurende een half uur
door de dorpskom. Wie wenst te studeren kan
reeds om 11 u. terug thuis zijn. Muzikanten
met meer vrije tijd mogen natuurlijk nog een
deuntje spelen in de plaatselijke dorpscafés.



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 juni tot 1 juli)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (24-25 juni) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (26 juni) tel. 38.81.60
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33~2~6 ()BO~07:58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 23 juni - H. Hart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens
Zaterdag 24 juni
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Hektor Deplaecie -
Comette Paula en v. Georges Comette
Zondag 25 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Rik Monkerhey, vwo de
geburen
Maandag 26 juni
8 u. H. mis v. bijz. overledenen
Dinsdag 27 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens
Woensdag 28 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.VL v.d. grot, studies
Donderdag 29 juni - H. Petrus en Paulus
8 u. H. mis van overleden echtg. en vader
(AA)
Vrijdag 30 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 juli
17 u. Gez. mis v. Rik Monkerhey, vwo de
geburen
Zondag 2 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Germaine Luyssen, echtgte.
v. Georges Devloo, vwo vrienden en kennissen

In het volgende week-end van zaterdag
1 en zondag 2 juli
heeft in Proven de jaarlijkse auto-zegening
plaats na iedere mis voor de mensen die het
begeren.

Ons
ParochÏeblad
Proven
24e Jaargang Nr. 26 25 juni 1995 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Reis Landelijke Gilde Proven
De jaarlijkse reis gaat door op maandag 3 juli.
Dit jaar wordt het een dagje politiek Brussel
met o.a. een bezoek aan het parlement. Vertrek
op de markt te Proven om 7.30 u. Prijs voor
leden is 900 fr., voor niet-leden 1.100 fr.
Inschrijven kan bij het bestuur tot 28 juni.

Glas en papier-container
We hebben het voordeel en de tegemoetko-
ming en laat ons maar zeggen de luxe van te
kunnen beschikken over een glas- en papier-
container om ons van overtollig glas en papier
te kunnen ontdoen.
Als de containers overvol zijn, is het natuurlijk
niet aangenaam om met ons boeltje terug te
keren naar huis. En zo zou het eigenlijk moe-
ten zijn. Maar wat gebeurt? Glas en papier in
grote pakken worden dan maar door velen
naast de containers geworpen en dan wordt het
een onnette plek tussen de kerk en de pastorie.
En als er dan nog een beetje wind in de lucht
zit, dan wordt het papier verspreid over het
Alexisplein. Wat er wel zou moeten gebeuren
is dat de instanties die nieuwe containers aan-
brengen vóór tijd zouden moeten verwittigd
worden dat de staande containers bijna vol
zijn.

Gevonden
Geldbeugeltje in de kerk in het laatste week-
end van 17 en 18 juni. Er steekt wat geld in.
Terug te bekomen in de pastorie.

Bokado
We zijn gesloten vanaf woensdag 29 juni tot
donderdag 20 juli. Dit om bestellingen te ver-
richten in Hongarije en Tsjechië.

Houtkerke
't Komend weekend is het kermis in het grens-
dorpje Houtkerke. Het spel zonder grenzen
gestart in Watou vorige maand heeft daar haar
navolging. De Noomtjes verdedigen wederom
de kleuren van Proven in dit spel op zondag
vanaf 15.30 u. in Houtkerke.

Speelplein De Pleute
Het is bijna weer vakantie en de speelplein-
werking komt weer uit haar voegen. Iedere
dinsdag, woensdag en donderdag van de grote
vakantie van 13.30 u. tot 17.30 u. is het speel-
plein De Pleute toegankelijk voor de kinderen
van 2,5 tot 12 jaar. Inschrijving per dag
bedraagt 30 fr. voor de verzekering, 15 fr. voor
een drankje en 5 fr. voor een chocoladewafel.
Met minder weer kunnen we "schuilen" in de
nieuwe zaal van het socio-cultureel centrum.
Indien jongeren vanaf 15 jaar bereid zijn als
monitor aan de speelpleinwerking mee te wer-

ken (met een kleine vergoeding), kunnen zij
kontakt opnemen met Wim Devooght,
Provenplein 62.

DeK.V.G.
De omhaling van het vorig weekend aan de
kerkdeur te Proven bracht de mooie som op
van 7.813 fr. Dank u.

Muziek voor volwassenen
Zoals vorige week gemeld via het parochie-
blad bestaat vanaf volgend schooljaar voor
volwassenen de mogelijkheid muziek te stude-
ren. De lessen zullen gegeven worden door
een lerares van de Poperingse Muziekschool.
In een gezellige sfeer wordt iedere donderdag-
avond "geleerd" van 19 u. tot 21.30 u. in de
muziekklas te Proven. Tussenin is een verfris-
ende pauze voorzien. Wie zich wil bijscholen
op muzikaal gebied kan zijn naam opgeven bij
Frans Yde.

Eerste jaar notenleer
De leerlingen die geslaagd zijn in het eerste
jaar notenleer mogen vanaf het tweede jaar
een instrument leren bespelen. Om de leerlin-
gen te helpen bij hun keuze houdt de
Harmonie De Volksvreugd op vrijdag 23 juni
een "open repetitie". Om 19 uur speelt de
Jeugdharmonie en stelt de meest voorkomende
instrumenten voor. Natuurlijk zijn ook de
ouders van harte welkom.
Zelfs wie gewoon uit sympathie even langs
wil komen, wordt verwacht in het muzieklo-
kaal van 19 u. tot 20 u.

Wat een belofte als een kindje gedoopt
wordt, van de ouders en van peter en
meter

BELOFTE VAN DE OUDERS.
We beloven voor jou
een goede moeder
en een lieve vader
te zijn.
We zullen je
Jezus leren kennen
door over Hem te vertellen
en door onze manier van leven.

BELOFTE VAN PETER EN METER.
Ook wij, je peter en meter,
hebben een taak
tegenover jou.
In naam van de kerkgemeenschap
willen wij je
helpen groeien in geloof
en alles doen voor jouw geluk.
Je mag rekenen op
onze zorg en ons gebed.



PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 juli)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (1-2 juli) tel. 38.87.55
Veearts Vulsteke (2 juli) tel. 33.41.17
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 29 juni
8.45 u. Dankmis vwo de leerkrachten en
leerlingen V.d. Vrije Basisschool bij het
einde van het schooljaar '94- '95
Vrijdag 30 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 juli - Autowijding
17 U. Gez. mis V. Rik Monkerhey vwo de
geburen
Zondag 2 juli
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen - Autowijding
10 U. Gez. mis V. Germaine Luyssen,
echtgte. V. Georges Devloo vwo vrienden
en kennissen - Autowijding
Maandag 3 juli
8 U. H. mis V. bijz. overl.
Dinsdag 4 juli
8 U. H. mis V. bijz. overl. (J.D.)
Woensdag 5 juli
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 6 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.Lourdes (A.D.)
Vrijdag 7 juli
8 U. H. mis t.e.v. H. Hart V. Jezus (P.)
Zaterdag 8 juli
17 U. Gez. mis V.d. leden en overl. leden
V.h. Wit-Gele Kruis
Zondag 9 juli
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Margriet Degraeve,
echtgte. V.Cyriel Dever.

In de Heer ontslapen
Albert Saint-Germain, wedn. V. Anna Bus-
schaert, overl. te Roeselare op 21 juni '95 in
deleeftijd van 80 j. en die woensdag 28 juni
'95 om 10 U. te Houthulst werd begraven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
24e Jaargang Nr. 27 4 juli 1995 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 juni. 85 deelne-
mers, 13 wonnen 3 partijen: Deraeve M. 418 ;
Delporte M. 382 ; Cockelaere M. 349 ;
Vandaele T. 312 ; Ridez M. 312; Bocket M.
298 ; Ooghe L. 285 ; Ruysen A. 285 ; Noninck
M. 277 ; Delbaere R. 276 ; Ganne M. 264 ;
Cordenier P. 250 ; Vandewynckel F. 246.
Volgende kaarting op donderdag 13 juli.

Poperinge-kermis
Dinsdag 4 juli Poperinge-kermis in zaal Maeke
Blyde. Om 14.30 U. ontspanningsnamiddag voor
alle gepensioneerden met gastvedette Henk de
Bruin. Inkom 50 fr. met gratis consumptie.

Bij schoenmaker Noël
Soldenverkoop vanaf 1 juli tot 30 juli '95.

Speelplein De Pleute
Elke dinsdag, woensdag en donderdag van de
grote vakantie van 13.30 U. tot 17.30 u., (uitz.
di. 15 augustus en do. 31 augustus) op het speel-
plein achter het socio-cultureel centrum
(Provenplein 28) voor kinderen van 2,5 tot 12
jaar. Per namiddag : 30 fr. Inlichtingen bij Anja
Goethals, Obterrestraat 14, tel. 057/30.02.67.

De grote vakantie
Begint-op zaterdag 1juli-1995. We wensen al onze
leerlingen, kleuters en jongens en meisjes van de
lagere afdeling, alsook de leerkrachten een aange-
naam verlof en deugddoende ontspanning toe.
De volgende leerlingen van het 6e leerjaar ver-
laten nu ook voor goed onze school. Het zijn:
1. Helga Berten, Provenplein 16, Proven
2. Vera Blanckaert, Canadaweg 44, Proven
3. Halewijn Cambron, Blekerijweg 92, Provo
4. Virginie Demaerel, Terenburgseweg 2, Pr.
5. Ben Desmyter, Provenplein 69, Proven
6. Barbara Dever, Blekerijweg 54, Proven
7. Hannelore Devos, Couthoflaan 7B, Proven
8. Benjamin Gesquière, Prof. O. Rubbrecht-

straat 70D, Roesbrugge
9. Eva Goemaere, Eekhoute 23, Proven
10. Joris Hondeghem, Waaienburgstr. 9, Stav.
11. Sofie Maes, Haringe
12. Mieke Notebaert, Obterrestraat 73, Proven
13. Tine Ostyn, Eekhoute 16, Proven
14. Nele Paelinck, Obterrestraat 15, Proven
15. Bart Parmentier, Bromstraat 13, Proven
16. Stephanie Pecqueux, Obterrestr. 36, Prov,
17. Daan Soenen, Blokstraat 23, Proven
18. Bart Sticker, Blasiusstraat 87, Proven
19. Melanie Vandenbroucke, Uilegatstr. 7, Pr.
20. Kesia Vandromme, Provenplein 18, Provo
21. Melanie Verhille, Uilegatstraat 11, Proven
22. Daan Verschaeve, Eekhoute 12, Proven
Dus 22 leerlingen verlaten de school te Proven
en 22 kinderen van de 3e kleuterklas komen
binnen in het 1e leerjaar. Maar eerst nog aan
allen een aangename en prettige vakantie.

Eekhoute
Zoals steeds mogen de kinderen de feesten ope-
nen met kinderanirnatie. De zondag mogen zij
dan samen met de grote mensen hun "rommel"
verkopen. Voor de "groten" hebben wij de zater-
dag kip aan 't spit, de zondag mogen ook zij hun
"rommel" verkopen en is er een volleybaltomooi.
's Avonds kunnen zij komen om van een drank
te genieten bij prachtige muziek. Volgend jaar
bestaan wij 15 jaar. Wij kijken er naar uit !
Jullie ook?

Eekhoute Feesten
ZATERDAG 1 JULI 1995
15 U. : Nonkel Gust
19 U. : Kip aan 't spit met frieten en groenten.

Disco Duc
ZONDAG 2 JULI 1995
13 U. : Rommelmarkt voor groot en klein
13 U. : Volleybaltomooi
19 U. : Afsluitdrank met muziek en dans

Gezinsuitstap Dadipark - K.A.V. Proven
Op maandag 3 juli organiseert K.A.V. Proven
een gezinsuitstap naar Dadipark. We vertrek-
ken om 9.30 U. op het marktplein te Proven.
Leden en niet-leden zijn welkom.
Prijs leden: 250 fr. voor kinderen lager onder-
wijs, 350 fr. voor tieners en volwassenen.
Prijs niet-leden: 350 fr. voor kinderen lager
onderwijs, 450 fr. voor tieners en volwasse-
nen. Kinderen kleiner dan 1 m gratis.
Gelieve in te schrijven vóór 25 juni bij
Gilberte Dever. Hoe meer volk, hoe meer
leute! Iedereen welkom!

Jeugdmuziek
Vrijdag a.s. 30 juni geen repetitie.

Autowijding - Voor welk voertuig of
werktuig ook en voor elke voetganger
langs de weg op zaterdag 1 en zondag 2
juli na al de missen. Lidgeld St.
Kristoffel : 100 fr. Een omslag wordt
aan de kerkdeur afgegeven.
Vele ongelukken tegenwoordig gebeuren op
het werk en vooral langs de baan waarbij men-
sen, jongere en oudere, en kinderen betrokken
worden. Het verkeer langs de weg groeit nog
altijd aan en vliegt dikwijls in razende snel-
heid voorbij, zelfs in de bewoonde dorpskom.
Wanneer gaan we de verkeerstekens onder-
houden, ook als er geen politie of rijkswacht te
zien is ? Soms lees ik in de gazet, als er een
dodelijk ongeval gebeurd is, dat de oorzaak
ligt bij het falen van de mensen.
Daarom, als ge uw wagen of gelijk welk voer-
tuig of werktuig laat wijden, wees dan op de
eerste plaats VOORZICHTIG, dat wil alles-
zins zeggen : geen overdreven snelheid (de
verkeerstekens onderhouden) en nooit rijden
onder invloed van drank.
Luister eens wat we ook bidden voor de
bestuurders van een wagen bij de wijding van
een auto:

God, wij smeken, zegen deze wagen.
Zegen ook hen, die hem besturen.
Maak hen eerlijk en voorzichtig.
Laat uw Geest hen steeds bevrijden
van de machtsdrang en de praalzucht,
van de ontucht en van wraaklust.
Geef hen eerbied voor het leven.
Maak hen minzaam voor de kleinen,
voor de blinden, voor de oude mensen
hartelijk, waakzaam en geduldig,
met allen samen broederlijk verenigd,
als pelgrims steeds op weg
naar het einddoel van het leven.
Zo zegene dan deze wagen
en hen die hem besturen
de Almachtige God,
de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

God, zegene en beware u langs de weg.



PRIESTERVANDIENST (v. 9 tot 15juli)
H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09

KBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Aiêxisplein 13, tel. 30.11.89
GE EESKU DIGE ZONDAGDIE ST
Dokt. Provoost (8-9 juli) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (9 juli) tel. 38.81.60
Apoteek Dubaere - Lo-Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.0·UI (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KI ESITHERAPIE:
A. Dekersgieter. tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure). tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure). tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 7 juli
8 u. H. mis t.e.v. H. Hart van Jezus
Zaterdag 8 juli

u. Gez. mis V.d. leden en over!. leden
~1. Wit-Gele Kruis Proven

Zondag 9 juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Margriet Degraeve,
echtgte. v. Cyriel Oever
Maandag 10 juli
8 u. H. mis v. bijz. over!.
Dinsdag 11 juli
8 u. H. mis v. bijz. over!. (1.0.)
Woensdag 12 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot
Donderdag 13 juli - H. Henricus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot. dank
Vrijdag 14 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 juli
17 u. Gez. mis v. Gennaine Luyssen,
echtgte. v. Georges Devloo, vwo vr. en
kennissen
Zondag 16 juli
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Michel Brysbaert-
Ryon Hélène
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Geboorte
Melvin Vanoost, Z.V. Hendrik en 8renda
Hondeghem, Obterrestraat 35, Proven
(geb. te Poperinge 27 juni '95).

Aandacht! Aandacht!
We vieren feest en nodigen vriendelijk
alle Proven aars uit, geboren in 1930, op
zondag 27 augustus 1995. met een maai-
tijd in de feestzaal 't Rozenhof. Wie
belangstelling heeft, geeft zich aan op tel.
057/30.03.35. (Voor diegenen die van
elders moeten komen is er te 10 U. misge-
legenheid te Proven).

Sluiting CE RA-BANK tijdens het verlof
Het CERA-Bankkantoor zal gesloten zijn
op dinsdag II juli wegens het feest van de
Vlaamse Gemeenschap. Het kantoor zal
eveneens gesloten zijn op zaterdagvoor-
middag 15.22.29 juli,S en 12 augustus.

Om in acht te nemen (uit B.Z.N.)
Als je op vakantie vertrekt, maak je je wel erg
bezorgd over het achterlaten van huis en
inboedel. Je vraagt dan aan iemand om een
oogje in het zeil te houden: rolluiken neerlaten
en optrekken, bloemen begieten, de brievenbus
lichten... Ook huisdieren mogen wel eens mee
of verwisselen tijdelijk van eigenaar.
Maar je kan je ogen soms niet geloven als
je ziet dat mensen, tijdens de vakantiepe-
riode, zich brutaalweg van hun huisdieren
ontdoen. Als je voor dieren kiest, ben je
moreel verplicht er ook zorg voor te dra-
gen. Een dier aan zijn (haar) lot overlaten,
getuigt van weinig "menselijkheid".

Voetbalwedstrijd De Noomtjes-Barco
Vrijdag 7 juli aanstaande om 19.30 U. spe-
len de Noomtjes een wedstrijd tegen de
voetbalploeg van Barco Poperinge op het
voetbalveld van TSC Proven.

Speelplein De Pleute
Bij mooi weer staan veelal waterspelletjes
op het programma. Daarom vragen wij de
ouders hun kinderen daarop te voorzien
(badkledij, reservekledij , handdoek).
Gelieve kledij, knapzak, portemonnee,
handdoek enz. van uw kind ook te naam-
merken. Inlichtingen speelpleinwerking
bij Anja Goethals, Obterrestraat 14 tel.
057/30.02.67.

Naar Obterre
Het is bijna zover en het wordt weer wat I

Tijdens het weekend van 4-6 augustus
e.k. trekt opnieuw een ruime delegatie
Provenaars naar Obterre. Tot op heden
zijn een kleine 90 gegadigden ingeschre-
ven.
Onze Franse vrienden prepareren ons
ondertussen een tof programma met
ondermeer een leuke dagtrip naar meer-
dere bezienswaardigheden in hun magni-
fieke streek.
Op onze twee bussen zijn nog wel een
tiental plaatsen beschikbaar : dit voor
vroege boekers. Voor de kostprijs moet je
het niet laten : 1.500 fr. p.p .. kost en
inwoon inbegrepen ... (Minder dan 14 jaar
gratis).
In afwachting dat de "reisbrochure" klaar
is. hier alvast een paar dringende weetjes:
- Rendez-vous op het Provenplein (voor

het Gemeentehuis) op vrijdag 4 augus-
tus. waar de bussen om 8 uur "klok-
vast" vertrekken.

- Gelegenheid tot middagmaal in het
mooie stadje Deurdan.

- We zijn terug thuis op zondag 6 augus-
tus omstreeks middernacht.

Tussenin ligt een heerlijke verbroedering,
zoals we dat reeds 23 jaar gewoon zijn.
Dus nog een tiental beschikbare plaatsen,
dringend te melden bij GUIDO BERTEN
(tel. 30.03.67) of bij WERNER CLAEYS
(tel. 30.00.16). Tot zolang!

Blaffen
Het zou zeker heel stil zijn, moest er niet
meer geblaft worden. Maar het zou zelfs
heel spijtig zijn als er niet meer geblaft
wordt.
Dan zouden we leven in een ongestoorde
rust. Wat zouden we dan zelfgenoegzaam
en zelfvoldaan kunnen leven. We zouden
door niemand meer wakker gemaakt wor-
den. We zouden kunnen rustig inslapen
en denken dat alles goed is.
Pas op, 't is nodig dat er af en toe geblaft
wordt in ieder samenleven, klein of groot
(gezin, familie, school, kerk, gemeente of
stad). Er moet geblaft worden. Blaffen is
protesteren en waarschuwen tegen wat ver-
keerd is. En dit kan gebeuren in 't gezin, in
de school, in de kerk, in de stad! Er moet
soms geblaft worden a.u.b. ! ( vLO.)



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 juli)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (15-16 juli) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (16 juli) tel. 30.02.67
Apoteek Deman - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.0"0.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Dit Parochieblad telt voor drie weken,
dit is tot en met 6 augustus inbegrepen.

Vrijdag 14 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 juli
17 u. Gez. mis v. Germaine Luyssen,
echtgte. v. Georges Devloo VWovrienden
en kennissen
Zondag 16 juli
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Michel Brysbaert-
Ryon Hélène
Maandag 17 juli
8 U. H. mis V. overl. ouders (V.D.)
Dinsdag 18 juli
8 U. H. mis V. overl. vader (A.B.)
Woensdag 19 juli
8 U. H. mis V. overl, ouders en fam. (V.T.)
Donderdag 20 juli
10.30 U. P!. Huw.mis V. Marc De Heegher
en Ann Vanhoucke
Vrijdag 21 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 juli
17 U. Gez. mis V. E.H. Joris Dewulf VWo
vrienden en kennissen
Zondag 23 juli
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Germaine Luyssen,
echtgte. v. Georges Devloo

PRIESTER VAN DIENST (v.23 tot 29 juli)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (21 juli) tel. 40.15.60
Dokt. Vandenberghe (22-23 juli) tel. 30.06.37
Veearts Busschaert (21 juli) tel. 44.53.63
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Veearts Vulsteke (23 juli) tel. 33.41.17
Apoteek Vanacker - Leisele

Maandag 24 juli
8 U. H. mis v.overl, ouders en fam. (V.T.)
Dinsdag 25 juli
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader
(A.A.)
Woensdag 26 juli
8 U. H. mis V. overl. ouders (L.S.)
Donderdag 27 juli
8 U. H. mis V. overl. ouders (D.S.)
Vrijdag 28 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 juli
17 U. 2e Gez. 6-wekenmis V. Maurits
Matton, echtg. V. Simonne Gryson
Zondag 30 juli
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis v. E.H. Joris Dewulf, vwo
vrienden en kennissen

PRIESTER V. DIENST (v. 30 juli tot 5 aug.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (29-30 juli) tel. 30.06.47

-\T-eearts-Goetha1-s+3Q.juli-)-.tel.-W..G-'U)
Apoteek Regheere - Proven

Maandag 31 juli
8 U. H. mis V. overl. echtg. en kinderen
(D.D.R.)
Dinsdag 1 augustus
8 U. H. mis V. overl. vader (M.D.)
Woensdag 2 augustus
8 U. H. mis V. overl. ouders (L.A.)
Donderdag 3 augustus
8 U. H. mis V. overl. ouders (A.M.)
Vrijdag 4 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 augustus
17 U. Gez. jaarmis V. Henri Vanthoumout,
echtg. V. M.-Jeanne Breyne
Zondag 6 augustus
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 4' Gez. 6-wekenmis V. Hektor
Deplaecie-Comette Paula en V. Georges
Comette.

Huwelijksaankondiging
Glen Defever, Tiengeboden 3, Poperinge en
Sara Vernieuwe, Blokweg 13, Proven.

Fietstocht K.V.L.V
Op zondag 30 juli fietsen we met gans het
gezin naar Dikkebusvijver. We vertrekken om
11 U. met de picknick mee. Mannen, vrouwen
en kinderen kunnen mee, lid of geen lid. We
maken er een aangename en sportieve dag van.

Café De Tramstatie
Tijdens de vakantie vanaf 14 juli zal het café
open zijn op woensdag, vrijdag, zaterdag en
zondag vanaf 17 U.

Kapsalon Rita, Obterrestraat 49C
is gesloten van 17 juli tot en met 21 juli.
Zaterdag 22 juli terug open.

Bokado
Wij zijn terug open vanaf vrijdag 21 juli.

Coiffure Ronny
Wij zijn met vakantie ! Op dinsdag 18 juli en
dinsdag 25 juli en van 7 t.e.m. 17 augustus.

Eekhoutefeesten
Een voltreffer, jazeker. Zelfs de regen op het
einde van het volleybaltornooi kon de pret niet
bederven. In de twee dagen zagen wij veel
volk. Gelukkig slaagden wij erin iedereen zijn
honger en dorst te bevredigen.
Muziekgenres, die verschillen natuurlijk. De
jeugd heeft, zoals wij vroeger, een andere
smaak. Mensen die na een heerlijke maaltijd
nog even willen wat vertellen, houden natuur-
lijk niet van hard-rock of house of ... ! Dit
houden wij zo, maar volgend jaar zoeken wij
voor de jeugd een alternatief.
Het volleybaltornooi kende ook weer een
grandioos succes. Liefst 10 ploegen streden
voor de wisselbeker. De mannen uit de Baron
Mazemanlaan mochten voor de 2' keer deze
beker meenemen. Volgend jaar nog eens win-
nen en hij wordt hun eigendom. Iedereen,
bedankt voor zijn steun, medewerking of wat

anoo.
Tot volgend jaar: "15 jaar Eekhoute" !

Harmonie "De Volksvreugd"
Zondag aanstaande, 16 juli, vrolijken we met
muzikale klanken de Witsoonestoet te
Krombeke op. We vertrekken om 14.40 U. aan
ons lokaal en verzamelen om 15 uur bij de
smederij Vanderhaeghe (Bankelindeweg).

Markus Pokus
De resterende bestelde foto's kunnen nog
afgehaald worden op school op vrijdag 14 juli
tussen 10 en 16 uur.

Schuitie- Wuitie
De jeugd uit de Harmonie "De Volksvreugde"
heeft vakantiekriebels. Daarom organiseren zij
op zaterdag 15 juli aanstaande een grandioze
fuif. De bestuursleden staan volledig achter dit
initiatief daar zij het op prijs stellen dat de
Provense jeugd "leeft".
Aangezien de opbrengst van de fuif besteed
wordt aan de aankoop van instrumenten
nodigt het bestuur dan ook allen van harte uit
op een avondje jeugdige muziek in het
Ontmoetingscentrum te Proven.
Iedereen is vanaf 20 U. welkom op de
Schuitie- Wuitie-fuif.

Welk is Gods gewone weg?
God ontmoeten wij door het woord van predi-
kant en priester.
God ontmoeten wij in de liefdevolle zorg van
iemand als wij ziek zijn.
Gods schaduw ervaren wij in de macht van
wetenschap en techniek.
Gods goedheid in de kleine attentie of de grote
hulp die wij geven of ontvangen.
God geeft ieder van ons als het ware Zijn hart
in handen om het uit te delen.
En dat is dus Gods gewone weg M.O.)



PRIESTER VAN DIENST (v. 6 tot 12 aug.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve(5-6 aug.) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (6 aug.) tel. 44.53.63
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 4 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthournout,
echtg. v. M.-Jeanne Breyne
Zondag 6 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 4" Gez. 6-wekenmis v. Hektor
Deplaecie-Cornette Paula en v. Georges
Comette
Maandag 7 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 8 augustus
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (Ev.)
Woensdag 9 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 10 augustus
8 u. H. mis t.e.v. 0.L.v. V.d. grot (M.)
Vrijdag 11 augustus - H. Clara
8 u. H. mis t.e.v. 0.L.v. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 augustus
14 u. P!. Huw.mis v. Glenn Defever en
Sara Vernieuwe
17 u. Gez. mis v. E.H. Joris Dewulf, vwo
Vr. en Kenn.
Zondag 13 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Martha Baert, wed. v.
Henri Matton, echtg. v. Henri Nollet van-
wege vrienden en kennissen.
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In de Heer ontslapen
Martha Baert, wed. v. Henri Matton,
echtgte. v. Henri Nollet, overl. te Pope-
ringe op 30 juli '95 in de leeftijd van 75
j. en die op donderdag 3 augustus '95 om
10 u. te Oostvleteren wordt begraven.
(Zinking te Proven om 11 u.)

Geboorte
Jorina Brysbaert, d.V. Geert en Krista
Vandecasteele, Montefoulstraat 1, Proven
(geb. te Poperinge op 24 juli 1995).

Tot kind Gods gedoopt
- Melvin Van Oost, z.v. Hendrik en
Brenda Hondeghem, Obterrestraat 35,
Proven.

- Wannes Pareyn, z.v. Jacques en
Jannique Money, Obterrestraat 4,
Proven.

Gevonden
Sleuteltjes in Delhaize, Terug te bekomen
in Delhaize.

Huisbezoek
Het huisbezoek bij onze kleutertjes en
jongens en meisjes van de lagere afdeling
vordert.
Zulk een bezoek ten huize binst de grote
vakantie is interessant voor de ouders van
onze schoolgaande kinderen, maar ook
interessant voor mij. Er worden immers
vraagjes gesteld over het resultaat van de
leerlingen, vooral in taal en wiskunde,
maar ook vraagjes over de doening in de
school. De ouders hebben bij deze zeker
de gelegenheid om hun zorgen en proble-
men naar voor te brengen. Ze mogen ech-
ter goed weten dat de maatregelen en de
schikkingen die genomen worden voor
een komend schooljaar door de direktie
samen met het schoolteam altijd de
bedoeling hebben: "Wat is het beste voor
de kinderen en voor de leerlingen T"
Dierbare ouders, U weet zelf heel goed
dat het tegenwoordig een serieuze opga-
ve is uw kind of uw kinderen thuis te
begeleiden en op te voeden, wil dan ook
verstaan dat het voor de leerkrachten die
voor een ganse klas staan eveneens dage-
lijks een zware opgave is. Daarom is het
goed, meen ik te mogen zeggen, dat er
een nauwe samenwerking bestaat tussen
ouders en leerkrachten en dat deze in de
loop van een schooljaar op tijd elkander
spreken. Totdaar mijn mening !

Hoever is de pastoor nu al gevorderd bij
zijn bezoek ten huize? De volgende stra-
ten werden eerst bezocht met hier en
daar iemand niet thuis, wat begrijpelijk
is : de Barlebuizestraat, Blasiusstraat,
Blekerijweg, Blokstraat, Bromstraat,
Canadaweg, Couthoflaan, Dr. Ghey-
senstraat, Haandekotstraat, Hapjesstraat,
Moenaardestraat, Molendreef, Monte-
foulstraat, Obterrestraat, Prof. Rub-
brechtstraat, Reningestraat, Roesbrug-
gestraat, Switspapendreef, Terenburg-
seweg, Uilegatstraat, Waaienburgstraat.
Wat blijft er nu nog te doen?
Bankelindeweg, Blokweg, Eekhoute,
Kerselaarsdreef, Poperingestraat, Potak-
ker, Provenplein, Schomminkelstraat,
Vaux -Sous-Chèvremont, Viooltjesveld,
Vleterstraat en de Warandestraat.
Goede moed. Pastoor Michel Ollivier

Uitgevoerde werken aan" 't Peutert je"
Met een brief vanwege-de inspektie werd
ons meegedeeld dat iedere school moet
voorzien zijn van toiletten met water-
spoeling en dit om hygiënische redenen.
Nog een uitdrukkelijke wens van de
inspektie: zorg meteen voor vaste wasta-
fels in de onmiddellijke omgeving of in
elke klas.
Wij hebben hier te Proven onmiddellijk
gevolg gegeven aan deze verplichting
vanwege de inspektie. Want we hadden
hier te Proven in onze school nog één
lokaal dat op dit gebied niet in orde was,
namelijk" 't Peutert je".
In de maand juli laatst nu werden de
werken aan " 't Peutert je" uitgevoerd.
Op de eerste plaats een volledige ~er-
nieuwing van toilet met waterspoeling
zeer modem, met de deur van het W.c.-
hokje langs binnen voor de peutertjes,
mooi om zien. Meteen ook een volledige
vernieuwing van het sanitair aangepast
aan de leeftijd en grootte van de peuters.
Dat is één.
En ten tweede hebben we ook het dak
van " 't Peutert je" vooraan en achteraan
afgebroken en bedekt met platen en pan-
nen, in plaats van die vuile gegolfde pla-
ten die broos en gatig waren. Een serieu-
ze onkost, maar magnifiek hersteld.
U moogt altijd eens komen kijken en
bewonderen.
Ja, we doen zekerlijk een inspanning
voor onze schoolbevolking. M.O.



PRIESTER VAN DIENST (v. 13 tot 19 aug.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERK BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (12-13 aug.) tel. 42.27.91
Dokt. Bal (15 aug.) tel. 30.00.72
Veearts Vandenberghe (13 aug.) tel. 38.81.60
Veearts Vulsteke (15 aug.) tel. 33.41.17
Apoteek Debruyne (13 aug.) - Lo
Apoteek Vandewalle (15 aug.) - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMB"EKE: ter.30.04:31 (M~eschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 10 augustus
10 u. PI. Begrafenis v. Marcel Durant,
wedn. v. Godelieve Cafmeyer
Vrijdag 11 augustus - H. Clara
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 augustus
14 u. PI. Huw.mis v. Glenn Defever en
Sara Vernieuwe
17 u. Gez. mis v. E.H. Joris Dewulf, vwo
vrienden en kennissen
Zondag 13 augustus
8 u. Gez. mis v;d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Martha Baert, wed. v.
Henri Matton, echtgte. v. Henri Nollet vwo
vrienden en kennissen
Maandag 14 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (G.D.)
Dinsdag 15 augustus - O.L.V. Hemelv.
8 u. Gez. mis v. Henri Matton-Baert
Martha, echtgte. v. Henri Nollet
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt-Top
Maria
Woensdag 16 augustus - H. Arnold
8 u. H. mis v. overl. echtgte., kinderen en
fam. (P.V.)
Donderdag 17 augustus
8 u. H. mis v. overl. ouders, schoonouders
en fam. (P.D.)
Vrijdag 18 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons
Parochieblad
Proven
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Zaterdag 19 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,
echtg. v. Irma Monkerhey en overl. fam.
Zondag 20 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. E.H. Joris Dewulf vwo
vrienden en kennissen

In de Heer ontslapen
Marcel Durant, wedn. v. Godelieve Caf-
meyer, overl. te Proven op vrijdag 4
augustus '95 in de leeftijd van 86 j. en die
op donderdag 10 augustus '95 om 10 u. te
Proven wordt begraven.

Geboorte
Aaron Delefortrie, z.v. Marnix en Mia
Lozie, Eekhoute 85, Proven (geb. te
Poperinge op 12 juli '95).

Tot kind Gods gedoopt
Lovely Defever, d.V. Patriek en Christel
Pacco, Molendreef 30, Proven.

Gemeentehuis Proven
Gesloten op zaterdag aanstaande 12
augustus 1995.

Speelplein "De Pleute"
Er is geen speelpleinwerking op dinsdag
15 augustus 1995.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 juli. 83
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Derae-
ve G. 327 ; Van Engeland E. 321 ; Coene
R. 316 ; Boumaillie 1. 314 ; Berten G.
301; Nuttens J. 299 ; Cockelaere M. 279 ;
Delporte M. 265 ; Deroye G. 249. Vol-
gende kaarting op donderdag 10 augustus.

K.B.G. Dagreis
De dagtrip naar het Hageland gaat door op
dinsdag 29 augustus. We vertrekken te
Proven om 7 u. Onze eerste halte is de
bedevaartplaats Scherpenheuvel. Dan volgt
een korte rondrit met gids door de streek
van Emest Claes en "De Witte van
Zichem". Na het middagmaal is er een
rondrit door de Hagelandse fruit- en wijn-
streek rond Aarschot en bezoek aan de
Oranjestad Diest. Op de terugweg is er nog
een gratis etentje voorzien. De prijs van de
reis bedraag 1.100 fr. (bus, fooi, koffie,
middagmaal en gids). Inschrijven vóór 22
augustus bij Jozef Vanbeveren of bij
Gerard Ryon of ook bij de bestuursleden.

Accordeonfestival
Organisatie Café Krombeekhoek
Tal van accordeonisten spelen onder lei-
ding van Albert Hennebel en Lueien
Desmet in het nieuw Cultureel Centrum

van Proven op 15 augustus vanaf 15 u.
Toegang: 150 fr., VVK 120 fr.
Info: 057/30.00.58
Iedereen van harte welkom!

Bij Francine
Iedere namiddag gesloten vanaf 15
augustus t.e.m. 3 september, donderdag
en zaterdag gans de dag gesloten.

TSC Proven
Tweedaagse voetbalfeesten
Zat. en zon. 12 en 13 augustus 1995
ZATERDAG 12 AUGUSTUS:
Vanaf9.30 u. : duiveltjesvoormiddag
09.30-10.00 :
Terr. A : KBS Poperinge - KFC Pop. A
Terr. B : TSC Proven - SK Reningelst
10.05 - 10.35 :
Terr. A: KFC Poper. B - FC Westouter
Terr. B : TSC Proven - KFC Poperinge A
10.40 - 1l.l0 :
Terr. A : KFC Pop, B - SK Reningelst
Terr. B : KBS Poper. - FC Westouter
Vanaf 12.45 - 17.50: jeugdnamiddag
12.45 - 13.20 :
Terr. A : Premin. TSC Proven - SK Renin
Terr. B : Premin. KFC Pop. - Brielen Sp.
13.30 - 14.05 :
Terr. A : Min. TSC Prov. - KFC Poper.
Terr. B : Min. KBS Pop er. - J. Male
14.15 - 14.50 :
Terr. A : Knapen: SK Rening. - Brielen S
Terr. B : Knapen: TSC Provo- KSK Vlam
15.00 - 15.35 :
Terr. A : Troosting preminiemen
Terr. B : Troosting miniemen
15.45 - 16.20 :
Terr. A : Finale preminiemen
Terr. B : Troosting knapen
16.30 - 17.05:
Terr. A : Finale miniemen
17.15 - 17.50:
Terr. A : Finale knapen
20 u. : Rotting Kiwi Party Part 11
DJ's Mitch & Seba Spoon
Zuipkaart : 10 voor 300 fr.

ZONDAG 13 AUGUSTUS
09.15 u.: TSC Reserven - Abele
11.00 u. : Aperitiefconcert
14.30 u. : Minivoetbaltomooi
TSC Jeugdwerking - Ouders TSC Jeugd
Oud-spelers - KLJ

17.00 u. : Bekerwedstrijd
TSC Seniores - Boezinge

Vanaf 18.00 u. : Grandioze Barbecue met
afsluitbak

20.30 u. : Schijt je rijk
18.000 fr. prijzen



PRIESTER VAN DIENST (v. 20 tot 26 aug.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (19-20 aug.) tel. 40.01.92
Veearts Goethals (20 aug.) tel. 30.02.67
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
-A...Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 18 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert
echtg. v. Irma Monkerhey en overl. fam. '
Zondag 20 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Joris Dewulf, vwo vrien-
den en kennissen
Maandag 21 augustus
8 U. H. mis V. overl. ouders (L.S.)
Dinsdag 22 augustus
8 U. H. mis V. overl. ouders (D.S.)
Woensdag 23 augustus - H. Rosa
8 U. H. mis V. bijz. overl. (M.R.)
Donderdag 24 augustus- H. Bart
8 U. H. mis V. overl. ouders en fam. (D.R.)
Vrijdag 25 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 augustus
17 U. 5' Gez. 6-wekenmis V. Hektor
Deplaecie-Cornette Paula en V. Georges
Cornette
Zondag 27 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. André Heens, echtg.
V. Gerard Gheeraert

Geboorte
Lieselotte Peperstraete, d.V. Gijs en
Lutgart Wemaere, Molendreef 12, Proven
(geb. te Roeselare op 12 aug. '95).

Ons
ParochÏeblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Louis Fauvercq, echtg. V. Magdalena
D'Hooghe, overl. te Proven op zondag 13
aug. '95 in de leeftijd van 87 j. en die op
zaterdag 19 aug. '95 om 10 U. te Proven
wordt begraven.

Zuivelhandel Devooght
In verlof van 18 tot 26 augustus.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 augustus.
64 deelnemers, 7 wonnen 3 partijen : Van
Engelandt E. 387 ; Berten M. 320 ; Coene
R. 283; Vanbeveren J. 250 ; Claeys M.
246 ; Vanhoucke R. 246 ; Ramon A. 231.
Volgende kaarting op donderdag 24
augustus.

Wij vieren feest
Zelfs één oog zal het reeds opgemerkt
hebben. Pieter Top zorgde voor een origi-
neel reklamepaneel. Het Proven se brand-
weerkorps bestaat 125 jaar en dat wordt
gevierd meer precies gedurende het eerste
~eeke~d van september. De verjaardag is
eigenlijk reeds voorbij. Op 6 mei 1870
werd door de gemeenteraad van Proven
voorgezeten door burgemeester Mazema~
de Couthove, de stichtingsakte van het
korps ondertekend. Het reglement ver-
scheen in het Belgisch Staatsblad van 18
juni .1870. Het ging er serieus aan toe. Op
19 JUnI tekenden zestien dappere Pro-
venaars een kontrakt voor 6 jaar. Ze kre-
gen meteen een uniform. Wat zagen ze er
stoer uit ! Het was een blauw uniform
voorzien van rode schouderstukken.
Daarbij kwam een lederen helm met
stormband en daarop twee gekruiste bijlen
met de naam van de gemeente. Ieder
kreeg ook een lederen riem en als bewa-
pening een sabel. De feestelijkheden die
gepaard gingen met de oprichting van het
korps, waren de grootste die Proven ooit
kende. Op 26 juni werd niet enkel de
oprichting van het korps gevierd maar
tevens oe inhuldiging van het nieuwe
gemeentehuis. Er werd een festival voor
harmonie- en fanfareorkesten georgani-
seerd.
De flamboyante Poperingse politicus Jules
van Merris was voorzitter van de jury.
O~ .het galadiner was ook de Ieperse
rmmster Alphonse van de Peereboom aan-
wezig. De dag werd afgesloten met een
vuurwerk. Brandweer Proven

Hubert Bal

Voedselpakket voor ex-Joegoslavië
De toestand in de vluchtelingenkampen in
Bosnië en Kroatië is zo erg dat dringend
voedselhulp wordt gevraagd. De gebeds-
groep "Het Mostaardzaadje" organiseert
met de steun van de dekenij en van het
stadsbestuur, een inzamelaktie van voed-
selpakketten.
Warmeer ? School Proven (groene poort)
Wat?

- Niet bederfbare voeding (bloem, sui-
ker, melkpoeder, konserven en meel-
produkten),
- Onderhoudsprodukten (zeep, tand-
pasta en wasprodukten),
- Oude lakens en dekens.

De pakketten worden nog eind augustus
naar Bosnië en Kroatië gebracht en per-
soonlijk aan de vluchtelingen overhan-
digd.
Wees mild en bedankt op voorhand.

Bosnië-
Zoals U weet is de toestand in het voor-
malige Joegoslavië uiterst benard voor de
burgerbevolking. Duizenden en nog eens
duizenden mensen zijn op de vlucht voor
het oorlogsgeweld. De internationale
organisaties doen hun best, maar zoals
altijd is de nood van de kleine mens niet
van die aard dat politiekers ervan wakker
liggen. Naast die grote organisaties zijn er
vele gewone mensen die elk op hun
manier iets proberen te doen voor de
vluchtelingen in Bosnië-Herzegovina en
in Kroatië. Zo worden er talrijke konvooi-
en met voedsel en andere materiële hulp
naar Bosnië gezonden.
We vragen ook met aandrang, dat de
mensen die financieel willen helpen, hun
bijdrage in een omslag zouden steken en
in de bus van de pastorie zouden afgeven
zaterdag of zondag aanstaande.
Met zeer veel dank. M.O.

Uitslag "Schijt je rijk"
Voetbalfeesten TSC Proven
Hoofdprijs 10.000 fr. :

Vak X31Y19
Aangrenzende vakken 2.000 fr. :

VakX30Y19,
Vak X32Y19,
Vak X31Y18,
VakX31Y20.

Slagerij Jacques Vulsteke-Onraet
Gesloten van maandag 21 augustus tot en
met vrijdag 25 augustus.



PRIESTER VAN DIENST (v. 27 aug tot 2 sept)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (26-27 aug.) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (27 aug.) tel. 44.53.63
Apoteek Taveime - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 25 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 augustus
17 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Hektor
Deplaecie-Comette Paula en v. Georges
Comette
Zondag 27 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.
v. Gerarda Gheeraert
Maandag 28 augustus
8 u. H. mis v. bijz. overl. (G.R.)
Dinsdag 29 augustus
8 u. H. mis v. overl. zoon (F.V.)
Woensdag 30 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 31 augustus
8 u. H. mis v. overl. ouders en zoon (E.B.K.)
Vrijdag 1 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 september
17 u. Gez. mis v. Joris Dewulf vwo vrien-
den en kennissen
Zondag 3 september
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V.d. overledenen V.d.
fam. Roger Cappelaere- Vandenberghe
Beatrijs.

Geboorte
Kelly Dequidt, d.V. Bruno en Carla Neuville,
Canadaweg 12, Proven (geb. te Poperinge op 9
juni '95) (wat te laat in het parochieblad ver-
meid, daarvoor onze verontschuldigingen).

Gevonden
Een portefeuille, in de Obterrestraat. Terug te
bekomen bij Pol AUeweireldt-Herbots Maria,

Ons
Parochieblad
Proven
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Mazemanlaan 7, Proven.

Kalender van De Post
Vanaf volgende week wordt er een kalender
voor 1996 huis aan huis aangeboden door de
postbode. Prijs: 65 fr. Dit ten voordele van de
sociale dienst van De Post. Dank bij voorbaat.

Wij vieren feest!
125 jaar brandweer te Proven. Het is niet niks.
Luitenant-Postoverste Ivan Top dook in de
archieven, zocht naar mondelinge overlevering
en zette zich aan het schrijven. Het wordt een
prachtig boek met voor elk wat wils.
Toelichting bij oud brandweermateriaal, histo-
rische documenten, uiteraard foto's, het geheel
gekruid met heel wat pikante anekdotes.
We verklappen niet teveel in het parochieblad,
gezien het ook de bedoeling is dat het boek
verkocht wordt.
De viering van het feest begint met de voor-

stelling van dit jubileumboek. Een wenk, der-
gelijke boeken zijn ideaal om als geschenk te
geven aan oudere mensen. Ideale lektuur voor
een winterse avond: de brand bij Pieter Devos
(1906), de brand van de hofstede Dec1erck (I
april 1945), een actie van enkele dolle mina' s
tegen het beleid van commandant Gilbert
Soenen. Dit alles en nog veel meer wordt in
geuren en kleuren beschreven.

Brandweer Proven
Hubert Bal

Bosnië
We danken de mensen van Proven die een
pakje of pak hebben gebracht naar de school,
bestemd voor de vluchtelingen in Bosnië-
Herzegovina en Kroatië. Het is een daad
geweest van meeleven en meevoelen. We dan-
ken eveneens zeer oprecht voor de financiële
steun voor hetzelfde doel dat toegekomen is in
de bus van de pastorie. Zeer gewaardeerd en
met de meeste dank. M.O.

Pater Daniël
Beste familie en sympathisanten, kom met
gans de familie en vrienden naar het afscheids-
feest van Pater Daniël, Karmeliet in Zaïre op
zondagmiddag 10 september om 12.30 U. in
Gasthof 't Rozenhof, Obterrestraat 73, Proven,
tel. 057/30.03.35.
Menu voor volwassenen aan 650 fr. (een
drankje inbegrepen) : groentensoepje, kip met
archiducsaus en frietjes, koffie en gebak.
Kindvriendelijk menu aan 250 fr. tot en met 12
jaar (- 5 jaar gratis).
Grote verrassingstombola achteraf!!! Gelieve
tijdig in te schrijven, liefst vóór 5 september.

Orthodox koor uit Letland
Op zaterdag 2 september treedt om 20 U. het
orthodox koor BLAGOVEST op in de Sint-
Janskerk te Poperinge. Dit koor uit Letland is
op terugreis van Italië waar ze deelnamen aan
een internationaal koorfestival. Tijdens deze
terugreis houden ze even halt in Poperinge om
er een unieke opvoering te geven van hun
repertorium dat vooral bestaat uit orthodox
polyfonische liederen. Dit is een schitterende
gelegenheid om kennis te maken met de onbe-
kende wereld van de Oost-Europese kultuur.

Omdat het koor hoofdzakelijk uit jongvolwas-
senen bestaat, wordt dit concert geplaatst in
het kader van "Eén jaar jeugd pastoraat van het
dekenaat Poperinge". Deze ontmoeting kan
uitgroeien tot een verbroedering van jongeren
uit oost en west.
Dit concert wordt gesponsord door Het
Gemeentekrediet Poperinge en het Poperings
Hommelbier. De toegangsprijs bedraagt 200
BF in voorverkoop en 250 BF aan de deur
zelf. Gezinskaarten aan 500 BF. De opbrengst
is volledig voor het koor bestemd om er
gedeeltelijk hun verplaatsingskosten mee te
betalen. Kaarten kunnen besteld worden in het
jeugdpastoraat Dekenaat Poperinge, Ieper-
straat 65, tel./fax. 33.59.80 en bij diaken Luc
Coene, tel. 33.70.97.

Feestzaal Sint Elooi
Wij zijn met verlof tot 2 september. Lotto spe-
len kan toch!! Werp uw Lotto-formulier in de
bus met uw naam erop en wij bezorgen hem
terug. Zaterdag 2 september zijn we terug open.

Autozoektocht
Op zondag 10 september organiseren de
Noomtjes een autozoektocht. Er kan vooraf
ingeschreven worden aan 250 fr. op tel. nr.
057/30.04.83 of in café St. Elooi. De daz zelf
kan men inschrijven in café St.- Victor tussen
11.30 U. en 13.30 U. aan 300 fr.

Activiteiten Oktoberkermis
Wanneer het einde van de vakantie in zicht is,
is het tijd om de oktoberkermis voor te berei-
den. Iedereen die ter gelegenheid van deze
kermis iets wenst te organiseren en graag op
de kermisaffiche wil vermeld worden, neemt
kontakt op met Patrik Top, Provenplein 40A,
tel. 057/30.14.84 of fax. 30.15.14 vóór vrijdag
I september. De kermis valt dit jaar vroeg op
zondag 8 oktober.

Vakantiespeelplein De Pleute
Volgende week resten er nog twee speeldagen
op het speelplein: dinsdag en woensdag. Er is
dus geen speelpleinwerking meer op donder-
dag 31 augustus. Dit jaar kwamen we aan een
gemiddelde van meer dan dertig kinderen per
namiddag. Een goed resultaat en hierbij valt
een bedanking aan alle monitoren die mee
hebben geholpen, evenals aan de ouders die
hun vertrouwen gaven.

Krombeekhoeknieuws
* Accordeonfestival van 15 augustus
Ons eerste accordeonfestival was een succes !
Elf accordeonisten onder begeleiding van A.
Hennebel en L. Desmedt speelden van 15 U.

tot 23 U. Hartelijk dank aan alle aanwezigen
en tot 15 augustus 1996 om 15 U. voor een
volgende uitgave.
* Avondcriteriurn op zondag 27 augustus
Wegens het avondcriterium op de Krombeekhoek
zullen volgende wegen volledig voor het verkeer
afgesloten zijn: Blasiusstraat van de Krom-
beekhoek tot de Legerstraat, de Bromstraat, de
Witsoonestraat en dit van 17.30 U. tot 19.30 U.

Het avondcriterium l' GROTE PRIJS LUC
DELEFORTRIE wordt dus verreden op een
volledig gesloten omloop : 20 ronden van 3,2
km. Rita Mareco en de inrichters.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 sept.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (2-3 sept.) tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (3 sept.) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P.TIeschrevë1 (ook pedicure), fel. 'l-U:UO.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 1 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 september
17 u. Gez. mis v. E.H. Joris Dewulf, vwo
vrienden en kennissen .
Zondag 3 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V.d. overledenen V.d. fam.
Roger Cappelaere- Vandenberghe Beatrijs.
Maandag 4 september
8 U. H. mis V. overl. fam. (D.B.)
Dinsdag 5 september
8.45 U. H. mis bij het begin van het nieu-
we schooljaar '95-'96
Woensdag 6 september
8 U. H. mis V. overl. echtg. (L.N.)
Donderdag 7 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
intentie (D.B.)
Vrijdag 8 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 september
17 U. Gez. jaarmis V. Roger Beudaert, Z.V.
wijlen Henri en Martha Claeys
Zondag 10 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Maurice Ganne-
Demaeght Sidonie.

Tot kind Gods gedoopt
Kelly Dequidt, d.v. Bruno en v.Carla
Neuville, Canadaweg 12, Proven.

Bakkerij W. Rubben
Verlof van 3 tot en met 12 september '95.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 augustus. 79
deelnemers, 13 wonnen 3 partijen : Coene R.
403; Vanacker C. 374; Delerue R. 345;
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Masschelein M. 343; Mooren M. 341; Demuys
R. 322; Vanhoucke R. 322; Goussey A. 321;
Vereyck C. 276; Bustraen M. 274; Camerlynck
A. 257; Boumaillie 1. 256; Vanexem M. 235.
Volgende kaarting op donderdag 14 september.

K.B.G. Hobby
Graag nodigen we alle leden uit 0 e volgen-
de bijeenkomst die doorgaat onderda
september om 14 U. bij Gilberte. meuwe
techniek wordt aangeleerd nl. lintjes werk.
Gelieve daarvoor mee te brengeni, naa~~e~

~ gare~ ~llashek 20 X ,g ~
o heel IJn or uurgaren. We re enen p

een talrijke aanwezigheid. Nieuwe leden zijn
altijd welkom. Het hobby-bestuur

Nationale Ziekendag voor iedereen
Zondag ~september 1995 om 14.30 U. in zaal
St-Elooi te Proven. Alle zieke en gezonde
gepensioneerden van ons dorp zijn welkom.
14.30 U. : bezinning door E.H. Vandenbussche.
Daarna ontspanning met vrolijke deuntjes. Een
gezellige babbel aan de koekentafel sluit de
namiddag af. Dit alles is gratis. Inschrijving bij
het Ziekenzorg-team vóór 5 september.
Kollekte. Op 9 en 10 september houden we onze
jaarlijkse kollekte aan de kerkdeur ten bate van de

-zieken en-ziektHlwfg. Ziekenzorg-kern: Gerard
Ryon tel. 30.04.43; Paula Menu 30.06.28; Rogette
Devos 30.06.20; Gilberte Dever 30.13.82; Agnes
Ingelbeen 30.12.34; Jeanne Busschaert 30.00.62;
Georgina Koekelberghs 30.00.35.

Vrijwillige Brandweerdienst Proven
Betreft viering 125 jaar brandweer Proven -
programma 3 september 1995 (gebouwen en
parking van de firma Top-Mouton) :
10.30-12.30 U. Voorstelling jubileumboek on-
der begeleiding van de muziekmaatschappij
"De Volksvreugd" en aansluitende receptie
(inschrijving gewenst vóór 28 augustus)
14.00-18.00 U. Tentoonstelling brandweer
16.00-17.00 U. Demonstraties en oefeningen
17.00-18.00 U. Nadere kennismaking en blus-
aktiviteiten voor de kinderen
18.00-21.00u. Grootsebarbecuemetvoorinschrijving
NB : Zie achterzijde van dit parochieblad.
Daar vindt U een zeer mooie affiche met als
titel: 1870-1995 - 125 jaar brandweer Proven.
U kunt deze affiche bewaren of ook nog, uit
sympathie voor ons vrijwillig brandweerkorps
en om algemeen mee te vieren, deze affiche
aan uw venster hangen tot en met 3 september.
We kunnen ook aldus onze dank tegenover de
brandweer betuigen. M.O., pastoor

Pater Daniël
Kom met gans de familie en vrienden naar het
afscheidsfeest van PATER DANIEL, Kar-
meliet in Zaïre, op zondagmiddag 10 septem-
ber om 12.30 U. in 't Rozenhof te Proven, tel.
057/30.03.35. Grote verrassingstombola ach-
teraf! Gelieve in te schrijven vóór 5 sept.

Gesloten
Bij Jacques Berquin vanaf maandag 11 tot
dinsdag 19 september.

Kookreeks : koken voor elke dag - KAV
KA V Proven organiseert een kookreeks :
"Koken voor elke dag". De reeks bestaat uit
10 lessen, telkens op woensdagavond en start

op 4 oktober. De laatste les is op 13 december
(Op 1/11 geen les). Afspraak elke woensdag-
avond in ons nieuw Cultureel Centrum waar
lesgeefster Chantal Dever ons heel wat lekke-
re gerechten zal leren klaarmaken. Prijs voor
de leden 750 fr., voor niet-leden 1.500 fr.
Gelieve vóór 5 september in te schrijven bij
Gilberte Dever.

Kookdemonstratie : vis, lekker en gezond
Op woensdagavond 6 september om 19.30 U.

bij Gilberte Dever is er een zeer interessante
kookdemonstratie waar enkele visgerechten
worden klaargemaakt. Lesgeefster Magda
Wemaere vertelt er ons alles over en laat-ons
ook proeven.

Notenleer voor volwassenen
Zoals reeds eerder gemeld, start dit schooljaar
een cursus notenleer voor volwassenen. De
eerste les gaat door op donderdag 7 september
van 19 U. tot 21.30 U. in de muziekklas. Naam
opgeven bij Frans Yde. Inschrijvingsgeld
(4.500 fr.) betalen aan de lerares. Potlood en
gom meebrengen a.u.b.

Basisschool
Het nieuwe schooljaar start voor iedereen op
vriidas. 1 semember. De leerlingen van de
lagere afdeling trekken reeds vanaf de eerste
dag naar het zwembad !

B.G.J.G. - Go-pass
De B.G.J.G. biedt een Go-pass aan voor de
prijs van 1.200 fr. i.p.v. 1.290 fr. Zich wenden
tot Rita Maes, Eekhoute 8.

1 september 1995 - School en gezin.
Wie staat daar midden in ? Uw kind, uw zoontje of
dochtertje, ook ons kind mogen we zeggen, onze
kleuter of jongen en meisje van 't lager. Onze kin-
deren a.u.b., van "School en gezin".
Laten we die kinderen, klein of wat groter, van
beide kanten (ouders en school) omringen met de
meeste zorgen en met grote toewijding.
Als vader en moeder hun kind aan onze school
toevertrouwen, in onze handen afgeven, dan wor-
den hun kinderen, ook onze kinderen voor een
groot deel van de dag, zowel in de klas als op de
speelplaats, als langs de straat. Juffrouwen
meester, we willen voor onze leerlingen een gro-
tere broer of zus zijn, maar de kinderen moeten
toch weten wie er vóór hen staat.
Ouders, a.u.b., werk mee met de leerkracht van
uw kind en ons kind een goed onderwezen en
degelijk gevormde jongen of meisje te maken. 't
Is maar als er goede samenwerking is dat het
lukt. Een jong boompje moet begeleid worden
om recht te groeien. Dit is ook het geval voor uw
kind. Ouders en leerkrachten, spreek op tijd met
elkaar: Vader en moeder bij uw kinderen thuis
steunt altijd de leerkracht van uw kind. Ik wil
maar zeggen, als kinderen altijd maar negatieve
uitlatingen horen over juffrouw of meester, ja,
dan maken we alles kapot bij de kinderen, dan
zijn we verloren, dan kunnen we niets meer effen
maken of rechttrekken.
Dierbare ouders en leerkrachten, een huis of
gezin zonder zorgen of problemen dat bestaat
niet. Dezelfde zorgen kunnen we eveneens erva-
ren in een school. Is dat nu een reden om da~-
over iedere dag tegen de anderen te kletsen en
dood te kritikeren? Kijken we veel liever naar de
kinderen zelf, de uwe en de onze, kinderen zijn
zo vatbaar voor zoveel schoons en zoveel goeds,
we mogen ze niet kapotmaken door stomme



1870· 1995

125.JAAR

3 september 1995
• 10.36 u. •

Voorstelling jubileumboek

• 14.00 u. •
Opening tentoonstelling

brandweermateriaal

• 16.00 u. •
Demonstraties en oefeningen

• 17.00 u.·.
Nadere kennismaking
met blusaktiviteiten
voor de KINDEREN

• 18.00 u. •
GROOTSE BARBECUE

VOOR IEDEREEN
met voorinschrijving

Dit alles vindt plaats op de parking
en in. de gebouwen van de

Firma TOP-MOUTON

Iedereen is welkom.



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 sept.)
E.H. Decadt, past. Haringe tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (9-10 sept.) tel. 40.00.20
Veearts Vulsteke (10 sept.) tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Lo-Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A Dekersgieter, teL1D2.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 8 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 september
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Beudaert-Claeys
Martha en overl. zoon Roger Beudaert
Zondag 10 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-
Demaeght Sidonie
Maandag 11 september
8 u. H. mis v. overl. vader en fam. (B)
Dinsdag 12 september
8.45 u. H. mis bij 't begin van een nieuw
schooljaar
Woensdag 13 september
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.D.)
Donderdag 14 september
8 u. H. mis v. bijz. overl. (M.R.)
Vrijdag 15 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 september
17 u. Gez. mis v. Marcel Durant, wedn. v.
Godelieve Cafmeyer vw. vr. en kenn.
Zondag 17 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 6' Gez. 6-wekenmis v. Hektor
Deplaecie-Cornette Paula en v. Georges
Comette.

Tot kind Gods gedoopt
Micke Decaesteker, z.v. Danny en Kristel
Parrnentier, Provenplein 12, Proven.
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Geboorte
Fries Debeer, z.v. Rik en Ingrid Deweerdt,
Couthoflaan 25, Proven (geb. te Pope-
ringe op 4 sept. '95).

Verlof
Gesloten bij Jacques Berquin, Couthof-
laan, Proven van maandag 11 september
tot dinsdag 19 september.

Pater Daniël
Kom met gans de familie en vrienden naar
het afscheidsfeest van PATER DANIEL,
Karmeliet in Zaïre, op zondagmiddag 10
september om 12.30 u. in 't Rozenhof te
Proven, tel. 057/30.03.35. Grote verras-
singstombola achteraf ! Gelieve in te
schrijven vóór 5 sept.

Eekhoute nieuws
Mogen wij iedereen eraan herinneren dat
er GEEN afval, snoeihout of wat dan ook
mag gebracht worden naar de wijk.
Volgens de "Milieuinfo 1995", uitgege-
ven door de milieudienst van het stadsbe-
stuur Poperinge, mag snoeihout gebracht
worden op het Alexisplein.
Ter herinnering de data : van maandag 20
tot donderdag 23 november 1995 en van
maandag 4 tot donderdag 7 december
1995. Wij hopen dat iedereen zich aan
deze regeling houdt, anders kunnen er
zware boetes volgens wegens sluikstorten.

De Eekhoutvrienden

Mensen van Proven
U weet dat de school van Proven mij
nauw aan het hart ligt. Op de eerste plaats
wens ik dat wij in onze school samen met
uw medewerking, ouders, goed onderwe-
zen en degelijk gevormde jongens en
meisjes kunnen maken.
Van mijzelf mag ik zeggen dat ik veel aan-
dacht heb voor de school, in die zin ook
dat er al heel wat noodzakelijke en nuttige
werken werden uitgevoerd en dit alles in 't
belang van de leerlingen klein en groot.
Tijdens het laatste groot verlof hebben we
geen onkosten ontzien om het "Peutertje"
te restaureren, te vernieuwen en te vermo-
demiseren, in 't bijzonder alles wat toilet
en sanitair betreft voor onze kleinsten.
(Kom maar eens kijken l) En we hebben
ook een nieuw dak laten plaatsen vóór en
achter op het "Peutertje".
Wat ligt er nog in het vooruitzicht? Dat is
de betegelde speelplaats die nodig ver-
nieuwd moet worden.
Beste ouders en sympathisanten van onze

school, geloof me vrij : ik doe het gaarne
maar we moeten nog veel afkorten. 't Is
daarom dat we ieder jaar een feest van
Sint -Michielszomertje houden.

De tombola
is het meest winstgevend als ik mijn lot-
jes aan de man kan brengen. Dit is van
belang. Ik dank u voor uw mildheid in de
voorbije jaren.
Mag ik u dan ook verwachten en verwel-
komen op zondag 24 september '95 op
het feest van Sint-Michielszomertje ?
Dank bij voorbaat. Uw goeie schooier,

Michel Ollivier, pastoor

St. Michielszomertje
Zondag 24 september '95
Vlamingen houden van feesten. Daarom
grijpen ook de Proven aars iedere gelegen-
heid te baat om de gezelligheid van een
feestelijk samenzijn te beleven.
Als een groot gebeuren voor de 12' keer
doorgaat, mag Qat zeker niet onopgemerkt
voorbijgaan. Daarom wordt de 12' uitgave
van het sint-Michielszomerfeest natuurlijk
iets speciaals. Hou alvast zondag 24 sep-
tember vrij om feest te vieren op school!

Schoolfeest
Het is reeds een traditie dat de Provenaars
op St. Michielszomerfeest aan een feest-
maal kunnen deelnemen. Ook dit jaar
krijgt iedereen daartoe de kans, maar nu
niet meer in de tent. We stellen onze
eigen schoolzaal open op zaterdag 23 sep-
tember 's avonds en zondag 24 september
's middags.

Autozoektocht
Zondag aanstaande organiseren de
Noomtjes een autozoektocht. De inschrij-
ving gebeurt in café St.- Victor van 11.30
u. tot 13.30 u. aan 300 fr. Er kan ook
vooraf ingeschreven worden in café St.-
Elooi, tel. 057/30.04.83 aan 250 fr.

Notenleer - Volwassenen
De eerste les gaat door op donderdag 14
september van 19.00 u. tot 21.30 u.
Er is reeds een groep van 13 ingeschre-
ven. Wie nog belangstelling heeft, kan
informatie inwinnen bij Frans Yde.

Vitamine A
Is van belang, maar ook vitamine B en
vooral, zegt men, vitamine C.
Pas op, vergeet vooral niet vitamine R.

?•
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Vitamine R
Een kind vroeg mij : "Vitamine R, vooral
die R, wat wil dat zeggen?"
Ik vroeg eerst zelf aan dat meisje: "Wat
dank: jij wat Vitamine R wil zeggen T", en
ze antwoordde : "Vitamine R wil zeggen :
Vitamine Rust."
Ook een zeer goed antwoord : Vitamine
Rust = op tijd gaan slapen, dan zijt ge 's
morgens uitgeslapen. En een uitgeslapen
kind is er twee waard.

Sint-Michielszomer
Zondag 24 september 1995
PROGRAMMA
Zaterdag 23 september
Om 19.00 u. en om 2.0.3.0ti. :
Feestmaaltijd in de gezellige zaal Sint-
Jozef
Zondag 24 september
Om 11.3.0 u. en om 13.00 u. :
Feestmaaltijd in de zaal
15..0.0u. :
- Springkasteel en Schmink-stand
- VLAAMSE KERMIS met bolo-smito,

ringwerpen, taartspel, vogelpik, teer-
lingbak, koppensneller, rattekot, goud-
vangen, kegelen, ... (Prijzen voor de
beste spelers)

Speciaal voor de kinderen : kleuterpara-
dijs, fietsenparcours, eendjeskraam, vis-
put, pony-ritten, ijskar, ...

2.0.00 u.
- Het orkest THE DANDY'S o.l.v. Jean-
Paul Maerten nodigt uit ten dans ...

---:-'TreK:lä11g van oelffiUZE- TOMBOLA
- Uitreiking prijzen van de Vlaamse
Kermis

23 ..0.0u.:
SURPRISE voor alle aanwezigen met
loten.

PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 sept.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (16-17 sept.) tel. 40.15.60
Veearts Goethals (17 sept.) tel. 30.02.67
Apoteek Vanacker - Leise1e
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekers ieter tel. 33.32.36 of 30.07.58

Kookreeks : Koken voor elke dag
K.A.V. Proven
K.A. V. Proven start in oktober met een
kookreeks: Koken voor elke dag.
Elke woensdag vanaf 4 oktober t.e.m. 13
december zal Chantal Dever ons allerlei
lekkere maaltijden leren klaarmaken.
Afspraak in het Cultureel Centrum van
Proven om 19.3.0 u. Leden betalen 75.0 fr.
voor 1.0lessen, niet-leden 1.500 fr.
Wil zo spoedig mogelijk inschrijven bij

. He Deve .A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325 St. Michielszomertje
voor de 12' keer
op zondag 24 september 1995
vanaf zaterdagavond 23 september '95
DE MENSEN WETEN
WAARACHTER DAT WE UIT ZIJN
uw STEUN
VOOR HET GOEDE DOEL:
ONZE SCHOOL.

Vrijdag 15 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 september
17 u. Gez. mis v. Marcel Durant, wedn. v.
Godelieve Cafmeyer vwo VI. en kenn.
Zondag 17 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 6' gez. 6-wekenmis V.Hektor Deplae-
cie-Cornette Paula en V.Georges Comette
Maandag 18 september
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (p.V.)
Dinsdag 19 september
8 U. H. mis V.overl. echtg. en vader (T.B.)
Woensdag 20 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (B.B.)
Donderdag 21 september
8 U. H: mis V.overl. ouders en fam. (D.V.)
Vrijdag 22 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot voor
goed verlopen reis (M.L.)
Zaterdag 23 september
17 U. Gez. mis voor E.H. Joris Dewulf
VW.VI. en kenn.
Zondag 24 september
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Marcel Decrock, echtg.
V.Angèle Butaye.

Feestmaaltijd op school
Naar aanleiding van Sint-Michielszomer-
feest op zondag 24 september bieden wij
u weer de gelegenheid om deel te nemen
aan een lekkere feestmaaltijd. U kunt ons
schoolfeest starten met een aangenaam
etentje op zaterdagavond. Of u verkiest
om deel te nemen aan het feest met een
hapje op zondagmiddag.
We richten de Sint-Jozefzaal opnieuw in
als restaurant.
KOUDE VISSCHOTEL, frieten 400 fr.
STEAK AU POIVRE of 400 fr.

STEAK PROVENCALE
VOL-AU-VENT met frieten 35.0 fr.

Voor de kinderen tot 12 jaar :
VOL-AU- VENT met frieten
HAMBURGER met frieten

HOE KUN JE ONS
HET BEST HELPEN?
MET TE KOMEN ETEN
DE ZATERDAGAVOND OF
DE ZONDAGMIDDAG
EN VOORAL
MET LOTJES OF BOEKJES
TE KOPEN VAN DE TOMBOLA.

'T IS EEN SERIEUZE TOMBOLA
MET SERIEUZE PRIJZEN
EN EEN SERIEUZE SURPRISE
VAN 6.000 FR.

200 fr.
200 fr.

Er is ook keuze tussen enkele soorten
aperitief, waaronder een kinder-aperitief

U kunt komen aanzitten op volgende tijd-
stippen:
- Zaterdag om 19...0.0U. en om 2.0.3.0U.

- Zondag om 11.3.0 U. en om 13.00 U.

Om aan onze feestrnaaltijd deel te nemen
kunt u telefonisch bestellen en reserveren
tijdens de schooluren op het nummer
.057/3.0..05.33.

1 LOTJE = 5.0FR.
1 BOEKJE VAN 5 LOTJES = 2.0.0FR.

ENKELE LEERLINGEN KOMEN
EENMAAL TEN HUIZE
OM LOTJES AAN TE BIEDEN.
KOOP VAN DE EERSTE KEER
DE VOLLE LADING.

Huwelijksaankondiging
Lorenzo Plancke, Vormezelestraat 16,
Vlamertinge en Veerle Hauspie, Obter-
restraat 17, Proven. DANK.



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 sept.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (23-24 sept.) tel. 30.06.37
Veearts Busschaert (24 sept.) tel. 44.53.63
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
. areyn 00 pe icure , tel. 30.03.54

P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 22 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
voor goed verlopen reis (M.L.)
Zaterdag 23 september
10 u. Pl. Begrafenis v. Marcel Rappelet,
wedn. v. Jeanne George.
17 u. Gez. mis voor E.H. Joris Dewulf,
vwo vrienden en kennissen
Zondag 24 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Decrock,
echtg. v. Angèle Butaye
Maandag 25 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing (G.V.)
Dinsdag 26 september
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (D.V.)
Woensdag 27 september
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.C.)
Donderdag 28 september
8 u. H. mis v. bijz. overl. (A.S.)
Vrijdag 29 september - H. Michaël,
Gabriël en Rafaël
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 september - H. Jerome
17 u. Gez. mis v. Marcel Durant, wedn. v.
Godelieve Cafmeyer, vwo vr. en kenn.
Zondag 1 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor Martha Baert, wed. v.
Henri Matton, echtgte. v. Henri Nollet,
vwo vrienden en kennissen.
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Sint-Michielszomer
Zondag 1 oktober 1995
PROGRAMMA
Zaterdag 30 september
Om 19.00 u. en om 20.30 u. :

Feestmaaltijd in zaal Sint-Jozef
Zondag 1 oktober
Om 11.30 u. en om 13.00 u. :

Feestmaaltijd in de zaal
14.00 u.:

Springkasteel en schmink-stand
15.00 u. :

Ziekenzorg Proven dankt. VLAAMSE KERMIS met bolo-smito,
Wij houden eraan alle gevers te danken die het ringwerpen, taartspel, vogelpik, teerling-
voorbije weekend ons werk financieel steun- bak, koppensneller, rattekot, goudvangen,
den. De inzameling bracht de som van 12.000 kegelen, ... (Prijzen voor de beste spelers)
fr. op. Tevens dank aan de aanwezigen en de Speciaal voor de kinderen: kleuterparadijs,
medewerkers aan onze ziekennamiddag. Hun fietsenparcours, eendjeskraam, visput,
opkomst getuigt van de waarde van ons initia- pony-ritten, ijskar, ...
tief en is een stimulans-,v,-"oo",,-,-r=on",z",e,-,i",n""ze",t,,-. ~O~P....•E=N-'-'-DEURin JIet Peutert je" van 15. 0 __

Het bestuur u. tot 16.30 u.
20.00 u.
- Het orkest THE DANDY'S o.l.v. Jean-Paul

Maerten nodigt uit ten dans ...
- Trekking van de REUZE-TOMBOLA
- Uitreiking prijzen van de Vlaamse Kennis
23.00 u.:

SURPRISE voor alle aanwezigen met
loten.

Tot kind Gods gedoopt
Lieselotte Peperstraete, d.v. Gijs en Lut
Wemaere, Molendreef 12, Proven.

In de Heer ontslapen
Marcel Rappelet, wedn. v. Jeanne George,
overl. te Roeselare op maandag 18 sept. '95 in
de leeftijd van 79 j. en die op zaterdag 23 sept.
'95 om 10 u. te Proven wordt begraven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 september. 60
deelnemers, 7 wonnen 3 partijen : Delerue R.
393; Soenen D. 381; Vandaele M. 355;
Berten M. 306 ; Looten A. 297 ; Coene R. 293;
Bournaillie I. 244. Volgende kaarting op don-
derdag 28 september.

Lotjes te koop
1 lotje = 50 fr.
1 boekje van 5 lotjes = 200 fr.
Alles voor het goede doel: onze school.

Uitslag ballonwedstrijd Sinksenkermis
1. Catel Jessica - Watou
2. Boutton Andy - Watou
3. Porteman Emma - Proven
4. Vandevijver Ame - Vlamertinge
5. Pannecoecke - Proven
6. Pacco Bryan - Proven
7. Malbrancke Niels - Proven
8. Ganne Siegmund - Roesbrugge
9. Peperstraete Mathias - Proven
10. Vanmassenhove Julie - Roesbrugge
11. Lozie Kenny - Proven
12. Hie1e Amo - Proven
13. Overbergh Tina - Proven
14. Desmadryl Miet - Poperinge
15. Rossey Nico - Keiem
16. Lippinois Gigliola - Proven
17. Orbie Vicky - Proven
18. Jouret Negan
19. Notebaert Ann - Proven
20. Debacker Klaas - Proven
De prijzen dienen afgehaald te worden in
Gasthof 't Rozenhof.
Proficiat aan de winnaars !

Mededeling vanwege de Basisschool
Proven
Door een geval van overmacht zijn wij niet in
de mogelijkheid om ons schoolfeest op de
geplande datum te laten doorgaan. Het volle-
dig programma wordt verplaatst naar zaterdag
30 september en zondag 1 oktober aanstaande.

De vrije dag voor de leerlingen valt dus op
maandag 2 oktober!
Wie problemen heeft met de gemaakte afspra-
ken voor de feestmaaltijd, kan gerust wijzigin-
gen aanvragen.

Feestmaaltijd op school
Naar aanleiding van Sint-Michielszomerfeest
op zondag 1 oktober bieden wij u weer de
gelegenheid om deel te nemen aan een lekkere
feestmaaltijd. U kunt ons schoolfeest starten
met een aangenaam etentje op zaterdagavond.
Of u verkiest om deel te nemen aan het feest
met een hapje op zondagmiddag.
We richten de Sint-Jozefzaal opnieuw in als
restaurant.
KOUDE VISSCHOTEL, frieten
STEAK AU POIVRE of
STEAK PROVENCALE

VOL-AU-VENT met frieten

400 fr.
400 fr.

350 fr.

Voor de kinderen tot 12 jaar :
VOL-AU-VENT met frieten
HAMBURGER met frieten

200 fr.
200 fr.

Er is ook keuze tussen enkele soorten aperi-
tief, waaronder een kinder-aperitief.

U kunt komen aanzitten op volgende tijdstip-
pen:
- Zaterdag om 19.00 u. en om 20.30 u.
- Zondag om 11.30 u. en om 13.00 u.
Om aan onze feestmaal tijd deel te nemen kunt
u telefonisch bestellen en reserveren tijdens de
schooluren op het nummer 057/30.05.33.



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 okt.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (30 sept.-l okt.) tel. 30.06.47
Veearts Vandenberghe(l okt.) tel. 38.81.60
Apoteek Taveime -- Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
K.Pareyn (ook pedicuref.Iel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 29 september Michaël,
Gabriël en Rafaël
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 september
17 u. Gez. mis v. Marcel Durant, wedn. v.
Godelieve Cafmeyer vwo vr. en kenn.
Zondag 1 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Martha Baert, wed. v.
Henri Matton, echtg. v. Henri Nollet, vwo
vr. en kenn.
Maandag 2 oktober - H. Engelbew.
8 u. H. mis v. overl. familie (C.S.V.)
Dinsdag 3 oktober - H. Gerardus
8 u. H. mis v. overl. familie (H.P.)
Woensdag 4 oktober - H. Franciscus
8 u. H. mis v. overl. echtg. (L.P.)
Donderdag 5 oktober - H. Thérèse
8 u. H. mis v. overl. ouders
Vrijdag 6 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 oktober
17 u. Gez. mis v. E.H. Joris Dewulf vwo
vr. en kenn.
Zondag 8 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hektor Deplaecie-
Comette Paula vwo de geburen.

Alle 60-jarigen
Op zondag 15 oktober vieren wij feest in zaal
" 't Rozenhof' om 12 u.
Indien iemand vergeten is, gelieve ons bij deze
te verontschuldigen en eens op te bellen op
tel.nr. 30.03.26 of 33.40.95.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Betreft nieuwe zaal
Om mij een beeld te kunnen vormen welke
sport de bevolking uit Proven in de toekomst
in de nieuwe zaal wil gaan doen, maakte ik een
kleine enquête op. Jarnrner genoeg kon ik via
de schoolgaande jeugd enkel een beperkt aan-
tal mensen aanspreken. De bedoeling is echter
dat alle mensen, jong en oud, hun interesses
kunnen uiten. Daarom is deze kleine vragen-
lijst voor iedereen beschikbaar op school op
maandagvoormiddag en dinsdagnamiddag
en/of bij mijzelf en op Alexisplein 14. Dit
helpt mij om in de toekomst de juiste lessen-
reeksen te plannen. Linda Dezitter

Pannekoekenslag
Op kermiszondag 8 oktober organiseert KLJ
Proven een pannekoekenslag ten voordele van
de weeskinderen uit Dominica, ter ondersteu-
ning van bet project van Hilde Verdonck uit
Reningelst. Geïnteresseeerden kunnen vóór 5
uur op zaterdag 7 oktober pannekoeken bestel-
len bij Frank Catrycke op het nr. 38.81.63. Op
zondag kunnen ze vanaf 3 uur afgehaald wor-
den in het tentje bij Topz in Proven. De panne-
koeken worden verkocht aan de pri·s van 180

• fr. per kg en zijn in onbeperkte hoeveelheden
verkrijgbaar.
Op kermiszondag kunnen ze ook ter plaatse
opgegeten worden. Voor de prijs van 80 fr.
krijgt U 2 pannekoeken met koffie, warme
chocomelk of frisdrank.

Gesloten
Bij bakkerij Rubben op woensdag 4 en donder-
dag 5 oktober 1995.

Gratis drank aangeboden
Op het feest van Sint-Michielszomertje op
zaterdag 30 september en zondag 1oktober
aanstaande wordt een drank aangeboden : gra-
tis!
Welke drank ?
- geen spuitwater en ook geen plat water,
- geen bronwater, ook geen fonteinwater,
- geen zeewater, ook geen rivierwater,
- geen putwater, ook geen pompwater,
- geen doopwater, ook geen wijwater,
- geen sneeuwwater, ook geen badwater,
- maar wel regenwater.

Regenwater op Sint-Michielszomertje !
'k Heb gebeld naar Frank Deboosere.
Om te vragen welk weer hij voorziet voor het
aanstaande weekend?
Frank Deboosere, onze beste weerman, is een
goede vriend van mij en is de familie Ollivier
altijd zeer genegen gebleven. Ziehier dan zijn
voorspelling: "Bewolkt en regenachtig - plaat-
selijk ochtendnevel of enkele mistbanken.
Daarna toenemende bewolking vanuit het wes-
ten, gevolgd door regen. Een anticyclonale wig
dat zich uitstrekt van de Azoren tot Scandi-
navië beïnvloedt nog tijdelijk ons weer. De
mogelijkheid bestaat dat langs een gat in de
ozonlaag de zon er doorschuift en stralend

weer teweegbrengt voor het aanstaande week-
end." Dank u, Frank.

Gevonden
In de omgeving van de school : gewone sleu-
tel MECO. Terug te bekomen in de school.

Sint-Michielszomer
Zondag 1 oktober 1995
PROGRAMMA
Zaterdag 30 september
Om 19.00 u. en om 20.30 u. :

Feestrnaaltijd in zaal Sint-Jozef
Zondag 1 oktober
Om 11.30 u. en om 13.00 u. :

Feestrnaaltijd in de zaal
14.00 u. :

Springkasteel en schmink-stand
15.00 u.:

VLAAMSE KERMIS met bolo-smito,
ringwerpen, taartspel, vogelpik, teerling-
bak, koppensneller, rattekot, goudvangen,
kegelen, ... (Prijzen voor de beste spelers)
Speciaal voor de kinderen: kleuterparadijs,
fietsenparcours. eendjeskraam, visput,
pony-ritten, ijskar, ...
OPEN-DEUR in "Het Peutert je" van 15.30
u. tot 16.30 u.

20.00 u.
- Het orkest RENDEZ VOUS nodigt uit ten

dans ...
- Trekking van de REUZE-TOMBOLA
- Uitreiking prijzen van de Vlaamse Kermis
23.00 u.:

SURPRISE voor alle aanwezigen met
loten.

Feestmaaltijd Op school
Naar aanleiding van Sint-Michielszomerfeest
op zondag 1 oktober bieden wij u weer de
gelegenheid om deel te nemen aan een lekkere
feestrnaaltijd. U kunt ons schoolfeest starten
met een aangenaam etentje op zaterdagavond.
Of u verkiest om deel te nemen aan het feest
met een hapje op zondagmiddag.
We richten de Sint-Jozefzaal opnieuw in als
restaurant.
KOUDE VISSCHOTEL, frieten
STEAK AU POIVRE of

STEAK PROVENCALE
VOL-AU-VENT met frieten

400 fr.
400 fr.

350 fr.

Voor de kinderen tot 12 jaar :
VOL-AU-VENT met frieten
HAMBURGER met frieten

200 fr.
200 fr.

Er is ook keuze tussen enkele soorten aperi-
tief, waaronder een kinder-aperitief.

U kunt komen aanzitten op volgende tijdstip-
pen:
- Zaterdag om 19.00 u. en om 20.30 u.
- Zondag om 11.30 u. en om 13.00 u.
Om aan onze feestrnaaltijd deel te nemen kunt
u telefonisch bestellen en reserveren tijdens de
schooluren op het nummer 057/30.05.33.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 okt.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (7-8 okt.) tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke (8 okt.) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Desc~re];-tel-:-4e.00.ll
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 6 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 oktober
17 u. Gez. mis v. E.H. Joris Dewulf vwo
vrienden en kennissen
Zondag 8 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hektor Deplaecie-
Cornette Paula vwo familie en buren
Maandag 9 oktober

, 9 u. Dienst v. overl. parochianen en oud-
strijders v.d. 2 Wereldoorlogen
Dinsdag 10 oktober
11 u. Gez. mis voor alle leden en overl.
leden v.d. K.B. Gepensioneerden
Woensdag 11 oktober
8 u. H. mis v. overl. fam. (A.S.)
Donderdag 12 oktober
8 u. H. mis v. bijz. overl. (M.R.)
Vrijdag 13 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 oktober
17 u. 3< Gez. 6-wekenrnis v. Maurits
Matton, echtg. v. Simonne Gryson
Zondag 15 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Bertha Lermytte,
echtg. v. Antoon Berten.

Gevonden
Gouden damesring met initiaal. Terug te beko-
men bij Jacques Berquin, Couthotlaan 14-16,
Proven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 september. 67
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen : Delerue R.
376 ; Coene R. 320 ; Ganne M. 227 ; Butaye
A. 226 ; Deroye G. 210; Delporte M. 178.
Donderdag 12 oktober kermiskaarting.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Uitvinders en uitvoerders
Op het feest zelf van Sint-Michielszomertje
hoorde ik zeggen dat de pastoor 12 jaar geleden
het feest van Sint-Michielszomertje heeft uitge-
vonden. Ja, dat is wel zo. Maar er is een groot
verschil tussen de uitvinder en de uitvoerders
van zo'n feest. Daar gaat het om : de uitvoer-
ders. Wat een werk dat dit teweegbrengt vooraf,
tijdens en nadien, dat is enorm veel.
Daarom : dank, dank en nogmaals dank
- aan het schoolteam, schoolpersoneel en aan
allen die ons geholpen hebben om het zware
weekend wat lichter te maken door op allerlei
manieren bij te springen bij het vele werk.

- ook dank aan allen die door hun aawezigheid
op het feest van St. Michielszomertje hun sym-
pathie tegenover de school hebben getoond.

- ook dank aan allen die de leerlingen hartelijk
ontvingen toen zij loten aanboden voor de
tombola. Dank niet in het minst ook aan die
mensen die onze tombola gesteund hebben.

Mijn oprechte dank, M. Ollivier, Pastoor

+12-jarigen en volwassenen (fles wijn)
Joke Busschaert, Marijn Vanhee, Marijn «.

Vanhee, Daan Verschaeve, Gino Gruwez,
Daan Verschaeve.

K.V.L.V.
Op maandag 9 oktober brengen we een bezoek
aan het O.C.M.W. te Poperinge. We worden
er ontvangen door de voorzitter en de secreta-
ris die ons zullen begeleiden voor een kennis-
making met de burelen, de raadszaal, de socia-
le dienst. Verder bezoeken we de Beiaard, de
bejaardenhuisjes van Hellekapelle met hun
ontspanningsruimte waama we getrakteerd
worden met een tas geurige koffie. Daar er
nog heel wat drempelvrees bestaat tegenover
het O.C.M.W. is dit zeker een aanrader voor
een samenkomst. We verzamelen op de markt
om 13.30 U., om vandaar met de auto te ver-
trekken. Het bestuur hoopt op een talrijke
opkomst.

Bokado
Wie graag eens een kijkje komt nemen aan

Resultaten van de tombola onze stand op de Vleterse Handelsbeurs dit
Hoofdprijzen: weekend is van harte welkom. De winkel blijft
0797 0939 0987 1343 1675 1687 1693 1879 het ganse weekend open tot 18.30 u. Tal van
1934 19892034226730873356 nieuwe artikelen zijn reeds binnen. Vrije
Eveneens prijs: ingang. Ook de CD van Della Bossiers ten
jî<Hl5t9 0529 0531 0546-055TU635-U~rr--"vo"'0"'r"'·~e van Kom Op Tegen a er IS te ver-
0647 0653 0655 0669 0674 0679 0696 0704 krijgen aan 175 fr.
0712 0717 0718 0733 0742 0754 0759 0768
0769 0770 0783 0800 0801 0803 0838 0843 Oktoberkermis 1995
0849 0853 0879 0897 0911 0914 0927 0931 Vrijdag 6 oktober
0952 0957 0976 0984 0999 1010 1012 1021 14 u. Namiddag van de derde leeftijd. Zaal
1035 1047 1082 1084 1108 1113 1116 1139 Sint-Elooi. Org. : De Noomtjes
1145 1170 1177 1179 1192 1217 1222 1230 19 u. Officiële opening van de nieuwe
1241 1247 1274 1283 1310 1316 1332 1335 gemeentezaal door de stad Poperinge.
1340 1350 1358 1361 1364 1392 1403 1409 20 u. Kermiskaarting café Hoppeland
1414 1424 1442 1457 1468 1472 1504 1508 Zaterdag 7 oktober
1513 1527 1528 1545 1551 1592 1595 1612 19 u. Caféspelen. Inschr. tot 22 u. in café
1626 1643 1648 1654 1666 1668 1697 1717 Krombeekhoek. Prijsdeling in café St.-Elooi.
1721 1760 1770 1780 1801 1810 1818 1821 20 u. Optreden Philippe Robrecht in nieuwe
1837 1859 1868 1883 1885 1901 1926 1930 gemeentezaal. Org. : Stad Poperinge.

Zondag 8 oktober
1945 1965 1967 1977 1979 1983 2019 2030 14 u. Verse pannekoeken door KLJ Proven in
2032 2035 2054 2066 2077 2082 2084 2111 tent op het Provenplein. T.v.v. Weeskinderen
21142121 2126216221692173 2175 2219 Dominica.
2222 2228 2261 2274 2275 2319 2335 2347 14.30 u. Ballonwedstrijd café De Zwaan
2362 2389 2390 2409 2413 2414 2415 2451 15 u. Modeshow Topz vóór de winkel
2472 2484 2499 2520 2536 2565 2583 2586 15 u. Voetbalwedstrijd TSC - BS Poperinge
2595 2597 2609 2610 2611 2621 2623 2647 18 u. Karaoke in café Sint-Elooi.
2648 2654 2662 2679 2682 2686 2688 2689 Maandag 9 oktober
2691 2723 2728 2750 2758 2771 2777 2798 19 u. Kermiskaarting café Sint-El ooi
2801 2807 28302848 28502851 28562860 Dinsdag 10 oktober
2867 2881 2895 2901 2906 2917 2937 2938 12 u. Feestrnaaltijd K.B.G. zaal 't Rozenhof
2963 2984 2986 2999 3000 3007 3019 3040 19 u. Kermiskaarting café De Bascule
3061 3114 3116 3139 3153 31543164 3178 Woensdag 11 oktober
3195 3197 3200 3215 3219 3225 3229 3232 19 u. Kermiskaarting café Sint-Victor
3233 3250 3252 3279 3285 3306 3318 3321 Donderdag 12 oktober
3323 3343 3350 3361 3403 3407 3408 3411 14 u. Kermiskaarting K.B.G. zaal Sint-Elooi
34153440 346634673472 3481 3482 3494 19 u. Kermiskaarting café 't Rozenhof
De prijzen kunnen afgehaald worden in de zaal Vrijdag 13 oktober
Sint-Jozef, Alexisplein 15 te Proven op don- 18.30 u. Mossel- en palingfestival herberg De
derdag 5 oktober en op maandag 9 oktober tus- Canada. Reservatie 057/33.44.75.
sen 16 en 19 uur. De rest van de maand okto- Zaterdag 14 oktober
ber kan men terecht in de Vrije Basisschool tij- 15 u. Alfredo's Kinder Wedden Dat Show in
dens de schooluren. nieuwe zaal. Org. : Feestcomité en Jeugd-

dienst stad Poperinge
20 u. Provense Verengingenkwis in nieuwe
zaal. Org. Feestcomité
Zondag 15 oktober
14 u. Loopwedstrijden 22e Kampioenschap
Hoppeland. Inschr. café Sint- Victor. Prijsdeling
café Sint-Elooi. Org. : De Noomtjes

Winnaars op de Vlaamse Kermis tijdens Sint-
Michielszomertje :
Kleuters en leerlingen lager (Basketbal)
Lieselot Verdonck, Jeroen Declerck, Wim
Busschaert, Steven Vander Paelt, Aurelie
Masson, Simon Louagie, Amo Hiele



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 okt.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (14-15 okt.) tel. 42.27.91
Veearts Goethals (15 okt.) tel. 30.02.67
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
~ Pare n k pedicure) tel ~O 03 54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 13 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 oktober
14 u. Pl. Huw.mis v. Lorenzo Plancke en
Veerle Hauspie
17 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Maurits
Matton, echtg. v. Simonne Gryson
Zondag 15 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Bertha Lerrnytte,
echtgte. v. Antoon Berten
Maandag 16 oktober
8 u. H. mIS v. bijz. overl. (R)
Dinsdag 17 oktober
8 u. H. mis v. overl. familie
Woensdag 18 oktober - 8". Lucas
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 19 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Vrijdag 20 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. JozefTop-Vulsteke Maria
Zondag 22 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg._ v. Paula Busschaert en v. Johan en
Rik Monkerhey.

In de Heer ontslapen
Maria Fauvercq, wed. v. André Deburggraeve,
overl. te Poperinge op maandag 9 okt. '95 in
de leeftijd van 84 j. en die op vrijdag 13 okt.
'95 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Ons Parochieblad Proven
Na de kermis begint de pastoor zijn toer voor
de hernieuwing van het abonnement. Ja, van
huis tot huis, al de straten van de parochie, dat is
een grote toer en een groot werk. De prijs blijft
300 fr. voor een gans jaar. Hoe klein het ook is
en hoe vlug het ook gelezen is, het blijft een
interessant nieuwsbericht je voor ons dorp.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Iedereen mag inzenden of vragen om 't een of
't ander te vermelden of bekend te maken in
"Ons Parochieblad". Pas op : alle inzendingen
zijn gratis. Wie doet er nu nog iets voor niets?
"Ons Parochieblad" doet dat. Alle vermeldin-
gen of aankondigingen zijn gratis. De prijs per
abonnement blijft 300 fr. per jaar. Maar omdat
de verzendingskosten tamelijk duur uitvallen,
durf ik een beetje steun bovenop vragen.
Waarom die steun bovenop? Benevens het
drukken vallen vooral de verzendingskosten,
de bestelling ten huize hoog uit. De bestelling
ten huize per jaar bedraagt omtrent 70.000 fr.
En 't is vooral daarom dat ik benevens die 300
fr. een steuntje bovenop durf vragen. Het gaat
in alle geval niet op dat ik aan "Ons Parochie-
blad" zou moeten toesteken. Daarom, bij voor-
baat, dank voor uw steun. M. Ollivier, pastoor

door de bestuursleden. Deze gezellige avond
kost 550 fr. Gelieve in te schrijven vóór 23
oktober bij Gilberte Oever. Tel. 057/30.13.82.

ZeItbulpgroep "Leven zoals voorheen"
Deze vereniging van vrouwen die allen een
borstoperatie ondergingen, zetten zich discreet
en gratis in voor hun soortgenoten, dus vrou-
wen die hetzelfde hebben meegemaakt.
L.Z.V., afdeling Poperinge, organiseert i.s.m.
het Mariaziekenhuis te Poperinge jaarlijks een
drietal infonamiddagen, waarvan de l' door-
gaat op zaterdag 14 oktober om 14 u. in het
Mariaziekenhuis. Psychologe Hilde Soens
praat er over "Borstamputatie in de man-
vrouw-relatie". Alle vrouwen met een borst-
operatie en hun echtgenoten zijn van harte
welkom. Men kan daar ook kennis maken met
de leden van deze vereniging. Zij beantwoor-
den graag uw vragen en willen u graag helpen
om weer te gaan LEVEN ZOALS VOOR-
HEEN. Voor verdere info : tel. 057/33.46.20.

Project Verkeersveiligheid in Proven
Op uitnodiging van het Stadsbestuur Poperinge
richten wij een informatievergadering in om-
trent de geplande maatregelen om de verkeers-
veiligheid in de dorpskom te verhogen. Deze N.C.M.V. - Afdeling IJzerbode
gaat door op maandag 23 oktober om 20 u. in Nodigt alle middenstanders uit op het jaarlijks
zaal St.-Elooi. De bevoegde schepen (Dhr. feestmaal in Gasthof 't Rozenhof te Proven op
Decrock) zal er aanwezig zijn, samen met de zaterdag 28 oktober om 20 u. Wij hopen U te
mensen van Bruggen en Wegen, de Rijkswacht mogen verwelkomen om er samen een gezelli-
en de in enieur van de stad. Tederee:!.!nc...!i2.s~e"-;r..!"w,,,e,,,I-=--~,",e,--,,,;v,",",!,:,,,,-,doortehrengen.met.dans.en.muziek
om, met. alleen om te luisteren, maar ook om Inschrijven vóór 24 oktober bij de bestuursIe-
zijn mening te zeggen of om de proefopstelling den: Vandamme J.M. tel. 30.04.00, Devooght
te beoordelen. Feestcomité Proven Michel tel. 30.07.49.

Uitslag caféspelen
Zaterdagavond deden 124 mensen mee aan
een gezellige reeks caféspelen. De eerst tien in
de uitslag waren : 1. Andy Vermeersch, 2.
Frank Delanote, 3. Anja Buseyne, 4. Gaëlle
Lahaye, 5. Katrien Goussey, 6. Jan Debacker,
7. Franky Lauwers, 8. Dirk Devos, 9. Danny
Cordenier, 10. Carla Neuville.

Herberg Canada
Op vrijdag 13 okt. gaan in Herberg Canada t.g.v.
Proven-Kermis een Paling- en Mosselfestival
door. Prijs : 390 fr. met gratis glas wijn.
Reserveren noodzakelijk op tel.nr. 057/33.44.75.

Enquêteformulier
Dank aan iedereen die meewerkte aan het invullen
van de enquêteformulieren. Op basis hiervan wordt
een 5-delige instapcursus gepland, beginnend op dins-
dag 7 november om 20 u. in de zaal te Roesbrugge en
op woensdag 8 november om 19 u. in de zaal te
Proven. De prijs voor deze 5 lessen bedraagt 400 fr.
De inhoud ervan zal variëren en is haalbaar voor
iedereen. Iedereen werkt op zijn niveau.
Wie liever wacht tot januari kan zich ook
alvast inschrijven en heeft de keuze te
Roesbrugge op dinsdag van 20.30 u.tot 21.30
u. : traditionele oefeningen + low aerobics en
woensdag van 19 tot 20 u. : low aerobics. Te
Proven op dinsdag van 19 tot 20 u. : traditione-
le oefeningen + callanetics + rugscholing en
woensdag van 20.30 u. tot 21.30 u. : lowaero-
bics. Voor 1.100 fr. krijgt iedereen een 10-
beurtenkaart waarmee van de ene les naar de
andere les kan gestapt worden. Eens de kaart
vol kan deze vernieuwd worden voor 5 beurten
aan 400 fr. of 10 beurten aan 700 fr.
Inschrijvingen kunnen gebeuren bij Linda
Dezitter, Alexisplein 14, 8972 Proven, tel.
057/30.01.83 op maandag tussen 18 u. en
19.30 u., op donderdag na 18 u. en op zater-
dagvoormiddag.

Herfstfeest K.A. V. Proven
Op vrijdag 27 oktober organiseert K.A.V.
Proven haar jaarlijks Herfstfeest voor haar
leden en nieuwe leden. Dit gezellig samenzijn
gaat door in zaal St. Elooi te Proven om 19.30
u. Op het programma: welkomstwoord, jaar-
overzicht, maaltijd (aperitief, eendeborst met
pepers, koffie met gebak), toneeltje gebracht

Prijzen ballonwedstrijd
Van de dertig prijzen zijn er nog enkele af te
halen in café De Zwaan bij Gilberte Oever:
Daniëlle Dewickere, Ame Vandevijvere, Jana
Cordenier, Liesje Parreyn, Meghan Beghein,
Mathias Demuynck, Lies Devos, Evelyne
Peperstraete, Marjolein Maerten.

Alfredo's Kinder Wedden Dat Show
In het Ontmoetingscentrum van Proven komt
clown Alfredo op 14 oktover om 15 u. het spel
"Wedden Dat" spelen. Kinderen vomen het
panel verkleed in beroemde personen en met
de overige kinderen, eventueel met ouders,
worden dan de weddenschappen gespeeld.
Toegang voor kinderen tot' 14 jaar : 50 fr.
(vanaf 3 kinderen: gezinstarief : 120 fr.), vol-
wassenen : 100 fr. Org. : Het feestcomité
i.s.m. de jeugddienst Poperinge.

Proven se verenigingenkwis
Zat. 4 okt. om 20 u., Ontmoetingscentrum
Proven, Provense verenigingen, kwismaster,
kwis, meerkeuze, algemene, dorpsvragen,
praktische proef, supportersproef, publiek,
winnaars, verliezers, pintje, steuntje voor het
feestcomité, dank u.

22e Kampioenschap v.h. Hoppeland
Zondag 15 okt organiseren de Noomtjes hun
22e loopwedstrijden voor de jeugd en volwas-
senen. De eerste reeksen (6-7 jaar) starten om
14 u. Inschrijvingen in café St.-Victor, prijs-
uitdeling in café St.-Elooi.



PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 okt.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
.. _RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.

:xisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Bal (21-22 okt.) tel. 30.00.72
Veearts Busschaert (22 okt.) tel. 44.53.63
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Oekersgieter. tel. :B ..1:U6 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure). tel. 30.03.54
P. Oeschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 20 oktober
8 u. H. mis t.e.v, O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top-Vulsteke
Maria
Zondag 22 oktober

I. Gez. mis V.d. Parochianen
lV u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en v. Johan en
Rik Monkerhey
Maandag 23 oktober
8 u. H. mis t.e.v. H. Godelieve (G.)
Dinsdag 24 oktober
8 u. H. mis v. over!. familie (M.)
Woensdag 25 oktober
8 u. H. mis v. bijz. over!. (R.)
Donderdag 26 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot. dank (M.)
Vrijdag 27 oktober
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M.V.)
Zaterdag 28 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top, echtg. v.
Maria Mouton
Zondag 29 oktober
8 u. Gez. mis v. over!. echtg. en vader
10 u. Gez. jaarmis v. Alben Deprey,
echtg. v. Madeleine Lemahieu.

Tot kind Gods gedoopt
- Jorina Brysbaert, d.V. Geert en Krista

Vandecasteele, Montefoulstraat I, Proven.
- Aaron Oelefortrie, z.v. Marnix en Mia Lozie,

Eekhoute 85, Proven.

Ons
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Project Verkeersveiligheid in Proven
Op uitnodiging van het Stadsbestuur Poperinge
richten wij een informatievergadering in
omtrent de geplande maatregelen om de ver-
keersveiligheid in de dorpskom te verhogen.
Deze gaat door op maandag 23 oktober om 20
u. in zaal Sr.-Elooi. De bevoegde schepen Dhr.
Decrock zal er aanwezig zijn, samen met de
mensen van Bruggen en Wegen, de Rijkswacht
en de ingenieur van de stad. Iedereen is er wel-
kom, niet alleen om te luisteren, maar ook om
zijn mening te zeggen of om de proefopstelling
te beoordelen. Feestcomité Proven

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 oktober. 78 deel-
nemes, II wonnen 3 partijen: Wyckaert I. 400 ;
Dequeeker M. 373 ; Lecomte J. 345 : Descamps
M. 331 ; Claeys M. 316 ; Noninck M. 315 ;
Camerlynck A. 312 ; Cordenier P. 271 ; Claeys
B. 250 ; Ryckeboer G. 246 ; Butaye M. 185.
Volgende kaarting op donderdag 26 oktober.

Zuivelhandel Devooght- Vancaeyzeele
Jaarlijkse kaasavond op vrijdag 20 oktober te 20
u. in zaal Sr-Elooi, Graag een seintje vooraf.

Nieuwe zaal
Een dringende oproep aan alle sportievelingen,
jong en oud! Op dinsdag 7 november van 20
tot 21 u. start een vijfdelige lessenreeks
"Bewegen" in de nieuwe zaal te Roesbrugge.
De prijs bedraagt 450 Fr. i.p.v. 400 Fr. Gelieve
zo vlug mogelijk in te schrijven bij Linda
Dezitter, Alexisplein 14, Proven of telefonisch
tel. 057/30.01.83 of via uw kind op school.
Het opstarten van de tumclub voor kinderen ver-
loopt niet zonder problemen. Er is nog geen
zekerheid over welk materiaal in welke zaal door
BLOSO uitgeleend zal worden en tot nu toe zou
het vervoer van het materiaal van en naar Gent
(BLOSO-uitleencentrum) nog altijd niet (finan-
cieel of door de nodige middelen) gesteund wor-
den door de stad Poperinge, waardoor twijfels en
kosten heel hoog zouden kunnen oplopen.
Daarom wordt gevreesd dat het mij wel eens niet
mogelijk zou kunnen zijn om op een redelijke
manier een degelijke tumclub op te richten.
We werken er verder aan. Ideeën, suggesties,
aanbiedingen ... zijn altijd welkom! Linda

K.A. V. Herfstfeest
Dit jaar organiseert K.A.V. haar herfstfeest op
vrijdag 27 oktober om 19.30 u. in zaal St.-
Elooi te Proven.
Programma: Welkomstwoord - jaaroverzicht -
gezellig etentje (aperitief, eendeborst met
pepers, koffie met gebak). Achteraf nog een
toneeltje gespeeld door de bestuursleden.
Prijs: 550 Fr. Gelieve in te schrijven vóór 23
oktober bij Gilberte Dever. Hartelijk welkom!

Het zal wel nog even duren
Het zal wel even duren eer de volken hun
wapens zullen omsmeden tot ploegen, maar
vandaag wil ik mijn scherpe tong omvormen

tot een instrument van verzoening.
Het zal wel even duren eer de wolf en het lam
samen zullen wonen, maar vandaag wil ik de
vreemde in ons midden met nieuwe ogen bekijken.
Het zal wel nog even duren eer de kennis van
God het hele land zal vervullen, maar vandaag
wil ik bidden dat Hij mag leiden op de weg
van de vrede. (Kerk en Wereld)

Uit acht bronnen van geluk
- Gerechtigheid is respect hebben voor de

goede naam van iedereen:
- niet doorvertellen wat we niet durven neer-

schrijven en met onze naam ondertekenen.
- Aan wie zegt: "Waar er rook is, is er vuur",

antwoorden we : "Wie veel horen zeggen,
horen veel liegen". (Valeer Deschacht)

Tombola Sint-Michielszomer
Nog resterende winnende nummers:
516 957 984 1012 1177 1179 1222 1343
1361 1392 1513 2032 2034 2035 2267 2275
2662 2723 3356 3-W7 3408 3466
De prijzen kunnen nog afgehaald worden tot
31 oktober 1995.

Zitdag B.G.J.G.
Uitreiking reductiekaarten openbaar
vervoer
- De nieuwe kaarten "5 jaar" kunnen aange-

vraagd worden mits voorlegging van de
oude kaarten. Zij zijn geldig tot 31.12.2000.

- De nieuwe kaarten "1 jaar" zijn geldig vanaf
1.11.95 tot 31.12.96. Deze kaarten kunnen
bekomen worden tot de leeftijd van 25 iaar
(geboren na 1970). Vanaf 18 jaar (geboren
vóór 1978) is een kinderbijslagattest vereist.

- Zowel voor de kaarten "5 jaar" als de kaar-
ten "1 jaar" is vereist dat er drie kinderen in
het gezin geboren werden.

- Financiële bijdragen: 210 Fr. per gezin.
- De nieuwe lidkaarten voor 1996 kunnen

eveneens op deze zitdag afgehaald worden.
ENIGE ZITDAG: zondag 22 oktober van 10
tot 11.30 u. bij Gilberte Oever.

Hernieuwing abonnement
"Ons Parochieblad Proven"
We zijn begonnen aan onze toer voor het
Parochieblad. Begonnen in de Blasiusstraat
vanaf André Lernahieu. Blasiusstraat 103 tot en
met 'Gabriël Devroedt. nr. 45. Dat is samen links
en rechts langs de baan en innewaarts 26 huizen.
Vandaar gaan we naar de Bromstraat (een vijftal hui-
zen te bezoeken) om dan uit te komen in de
Uilegatstraat tot tegen de Roesbruggestraatenz. enz.
Als er niemand thuis is, dan kom ik wel een
tweede keer terug.
Voor wat de abonnees betreft buiten ons post-
kantoor Proven-Krornbeke, Roesbrugge en
Haringe, dus die elders wonen, kunnen best
voldoen op mijn postchecknummer 000-
0523888-88 van Ollivier Michel, Alexisplein
16, Proven. Vergeet a.u.b. uw steuntje boven-
op niet. Dank U allen. Pastoor Ollivier



PRIESTER VAN DIENST (v. 29 okt. tot 4 nov.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74

RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
exisplein 13, tel. 30.11.89

vèNEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Goudeseune (28-29 okt.) tel. 40.01.92
Dokt. Melis (1 nov.) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (29 okt.) tel. 38.81.60
Veearts Goethals (1 nov.) tel. 30.02.67
Apoteek Taveirne - Woesten
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE:
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 27 oktober
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M.V.)
Zaterdag 28 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Top, echtg. v.
aria Mouton

__ondag 29 oktober
8 u. Gez. mis v. over!. echtg. en vader
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Deprey,
echtg. v. Madeleine Lemahieu
Maandag 30 oktober
8 u. H. mis v. bijz. over!. (R.)
Dinsdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Merveillie,
echtg. v. Maria Mooren en over!. fam.
Woensdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, Z.v.
Michel en Maria Fockenoy
Donderdag 2 november - Allerzielen
9 u. Dienst v. over!. parochianen
Vrijdag 3 november - H. Hubertus
(wijding St. Hubertusbrood in de bakkerijen)
8 u. Gez. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 november
17 u. Gez. mis v. Hektor Deplaecie-
Comette Paula vwo de buren
Zondag 5 november
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 4' Gez. 6-wekenmis V. Maurits
Matton, echtg. V. Simonne Gryson.

Ons
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Geboorte
Benjamin Féburier, Z.V. Hervé en Sandy
Pecqueux, Eekhoute 49, Proven (geb. te
Poperinge op 17 okt. '95).

Mosselfestijn "De Volksvreugd" Proven
Erikele jaren geleden gaf "De Volksvreugd"
haar eerste mosselsouper. Het succes van de
eerste versie stimuleerde een tweede. Vorig
jaar kwamen 198 smulders van de kookkun-
sten genieten.
Benevens de steunkaart die u weldra aangebo-
den zult krijgen door een van onze leden is de
opbrengst van het etentje een zeer welkome
aanvulling om onze hoge werkingskosten te
dragen.
We nodigen U dan ook graag uit op ons
DERDE MOSSELSOUPER op 11 NOVEM-
BER in 'T ROZENHOF vanaf 18 uur. Wij
garanderen u dat het lekker zal zijn en dat u het
buikje vol kunt eten.

Uw muziekvereniging "De Volksvreugd Proven"

Eekhoute
De jarenlange traditie wordt verder gezet.
Zaterdag en zondag kun je weer je voorgerecht
of een deel van je hoofdgerecht winnen.
Kaaskroketten of gewone kroketten. Zo maar
mee te nemen als j~ wint met de kaart. Wat wil
je nog meer? Ondertussen ook meer dan een
handvol geld te winnen met de schatting.
Zaterdag 28 oktober vanaf 19 uur en zondag
29 oktober van 10 tot 13 uur en vanaf 18 uur in
zaal St. Elooi.

Bokado
Daar we deelnemen aan de Poperingse
Handelsbeurs zijn er een paar uurwijzigingen.
Zondag 29 oktober open van 9-12 U. en in de
namiddag gesloten.
Maandag, dinsdag: gans de dag open.
Woensdag 1 november: open van 9 tot 12 u.
Donderdag gesloten.
Vanaf vrijdag gewone uren.
Van zaterdag 11 november tot en met zondag
19 november: opendeurdagen !

Goed nieuws!
Het is, na het nemen van een aantal hindernis-
sen, ons eindelijk gelukt om aan de nodige
degelijke middelen voor het opstarten van een
turnclub voor kinderen, te komen.
De pasgeboren tumclub "De Gympies" zou
zijn eerste stapjes zetten op woensdag 10 janu-
ari en donderdag II januari in de Karel de
Blauwer-zaal te Roesbrugge (deze zaal leent
zich daar het beste toe). Het al of niet doorgaan
van alle lessenreeksen (ook voor volwassenen)
en de planning daarvan, geschiedt op basis van
de inschrijvingen, gedaan vóór 17 december.
Ook het feit of het materiaal (turntoestellen) in
het 3' trimester blijft in Roesbrugge en/of er in
Proven een gelijkaardige turnclub kan gestart
worden, hangt daarvan af. Kijk alvast uit naar
het informatie- en inschrijvingsblad dat in
november aan alle burgers uit Proven en
Roesbrugge zal verstuurd worden! Linda

Zaterdag 28 en zondag 29 oktober
Missiezondag
Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heer-
lijkheid en vergezeld van alle engelen, .dan zal
Hij plaats nemen op zijn troon van glone.
Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht
worden en Hij zal ze in twee groepen schei-
den, zoals een herder een scheiding maakt tus-
sen schapen en bokken. De schapen zal Hij
plaatsen aan zijn rechterhand maar de bokken
aan zijn linker.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand
zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader,
en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf
de grondvesting der wereld.
Want Ik had honger, en gij hebt Mij te eten
gegeven, ik had dorst, en gij hebt Mij te drin-
ken gegeven.
Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opgeno-
men. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed.
Ik was ziek, en gij hebt Mij bezocht, Ik was in
de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoor-
den en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U
hongerig gezien en U te eten gegeven of dor-
stig en U te drinken gegeven ? En wanneer
zagen wij U als vreemdeling en hebben U
opgenomen. of naakt en hebben U gekleed?
En wanneer zagen we U ziek of in de gevan-
genis en zijn U komen bezoeken '?
De Koning zal hen ten antwoord geven :
Voorwaar, Ik zeg u : al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan.

Arm
Arm welvaartskind. Waarom zie je er niet
gelukkig uit? Waarom lach je zo weinig? En
ben je zo vlug over je zenuwen ? Waarom
laten alle weeldeartikelen je tenslotte zo leeg
en onvoldaan? Omdat het dode dingen zijn.
Erg praktisch misschien en erg fijn. Dingen
die je kunt gebruiken, maar waarmee je nooit
een gram liefde kunt uitwisselen. En het is
liefde dat je nodig hebt. Maar liefde kun je
nooit kopen. Als je voor liefde betaalt, is het
geen liefde meer. (Ph. Bosmans)

Zaterdag en zondag aanstaande 28 en
29 oktober : omhaling voor de Missies.
U krijgt daartoe een omslag aan de
kerkdeur.
Laten we de mensen die te velde werken, de
missionarissen en zovele leken-broeders, hun
werk in de missies financieel steunen en seri-
eus steunen a.U.b. Onthoud de woorden uit de
H. Schrift : "Stel dat een broeder of zuster
geen kleren heeft en niets om te eten, en
iemand zou zeggen: geluk ermee, hou u maar
warm en eet maar goed en hij zou niets doen
om in hun stoffelijke nood te voorzien! Wat
heeft dat voor zin ?"
Laten we dan niet te voorzichtig zijn om te
geven aan het Missiewerk.
Dank op voorhand.



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 nov.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (4 - 5 nov.) tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (5 nov.) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
Ar Pareyn (ook pedicure), teHtHl3:54-
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 3 november - Sint-Hubertus
(wijding St.-Hubertusbrood in de bakkerijen)
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 november
17 u. Gez. mis v. Hektor Deplaecie -
Comette Paula vwo familie en buren
Zondag 5 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4' Gez. zes-wekenmis v. Maurits
Matton, echtg. v. Simonne Gryson
Maandag 6 november
8 u. H. mis voor bijz. overledene (R)
Dinsdag 7 november
8 u. H. mis v. overl. familie (G)
Woensdag 8 november
8 u. H. mis v. overl. echtg en vader (AA)
Donderdag 9 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Vrijdag 10 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 november - Sint-Maarten
10 u. Dienst voor overl. oudstrijders '14 -
'18 en '40 - '45
17 u. Gez. mis v. Marcel Rappelet, wedn.
v. Jeanne George vwo zijn beste vrienden.
Zondag 12 novemvber
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hektor Deplaecie -
Comette Paula vwo familie en buren.

In de Heer ontslapen
- Albert Vandeputte echtg. van Cecile

Dejonckheere, overl. te Poperinge op vrijdag
27 okt. '95 in de leeftijd van 80 j. en die
zaterdag 4 nov '95 om 10.30 u. te
Roesbrugge wordt begraven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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- E.H. Marcel Dewulf, pastoor van Oostvle-
teren van 1975 tot 1995, overl. te Poperinge
op woensdag 25 okt. '95 in de leeftijd van 73
j. en die op Allerzielen 2 nov. '95 wordt
begraven om 10.30 u.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 26 oktober: 71
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Goussey A.
485; Deraeve G.323; Sticker M.316; Lema-
hieu M. 311; Delbaere R. 295; Loones M. 282;
Butaye A. 273; Ooghe L. 257; Simoen M. 215.
Volgende kaarting op donderdag 9 november.

Oudstrijdersbond 40 - 45 Proven
Programma 11 november-viering:
10 u. :Plechtige dienst voor de overledenen

van beide oorlogen. Na de dienst neer-
leggen van bloemen bij het gedenkteken
van de gesneuvelden.
Daarna receptie en schenking van de
erewijn aangeboden door hat stadsbe-
stuur in de zaal "Sint-Elooi".

13 u. :Middagmaal. Inschrijven bij de uitbater
of bij Meester Pareyn.

l ó u. .Gezellig samenzijn en prijskaarting, in de
zaal.
De dames worden eveneens uitgenodigd
om aanwezig te zijn op de receptie en
deel te nemen aan het middagmaal.

Ons Parochieblad Proven
Hier volgt de lijst van de abonnees die buiten
de postbediening van Proven liggen. Aan hen
wordt gevraagd dat ze nu hun bijdrage met een
steuntje bovenop zouden storten op de postre-
kening van de pastoor van Proven : Michel
Ollivier - Alexisplein 16 - nr. 000-0523888-88
of binnenbrengen in de bus v.d. pastorie ofwel
laten betalen door familie of kennis. Dank.
Hier volgt de lijst:
- Elverdinge :

Bourree J., Boezingestraat 181 bil
Fieuw Norbert, Bollemeerschstr. 24

- Ieper:
Versaeve1 Gabrielle, Huize Zonnelied
G. Dewancker-Devos, Anjelierenlaan 29

- Nieuwkerke :
Dehondt-Vanhaecke, Kleurenwaaier 8

- Poperinge :
Vandenbilcke Rita, St.-Sixtusstraat 15
Ganne Gerard, Elverdingseweg 7
Vandecasteele Yvan, St.-Sixtusstraat 95
Busschaert Marc, Nijverheidslaan 14
Quaghebeur gerard, Hondstraat 38
Dallequin Albert, Ieperstraat
Sergier Maurice, Komstraat 88
Vanrenterghem Rik, Switch Road
Degrendel Bemard, Gasthuisstraat
Paesschezoone Marcel, Switch Road 64
Breda Maria, Gasthuisstraat 5b
Dessein Marcel, Komstraat 79
Devos Frans, Krombekestraat 20
Monkerhey Frans, St.-Sixtusstraat 91
Desimpelaere-Notredame, provenseweg 43
Vandevelde L., Gapaardstraat 3
Desmadryl-Lejeune Wim, Vleterstraat 6

Brysbaert-Hahn Maurice, De Lijster
Dever- Viane, St.-Janskruisstraat 13

- Kortemark :
Denys Willy, Hoogledestraat 105

- Bissegem:
Deloz Maria, Meensesteenweg 398

- Vleteren :
Catry-Derycke Patrick, Woestendorp 137

- Kortrijk:
Juffr. Muyssen, Jan Breydellaan 34 bus 3

- Reningelst:
Vaneeckhoute-Baes Geert
Verdonck-Vermès Wim, Kuipersstraat 23

- Watou:
Vandaele- Veniere, Wulfhullestraat 3

N.B. In geval van adresveranderinge laten
weten a.u.b.

Eekhoute
Schatten is moeilijk, maar toch is er steeds een
winnaar. Gino Gruwez kwam het dichtst bij
het juiste bedrag 1078. Slechts 2,5 fr. was hij
ernaast. Proficiat.
Dank aan alle mensen die ons steunden en tot
volgend jaar. 15 jaar Eekhoute.

Hoe ver zijn we gevorderd ?
Voor de hernieuwing v.h. abonnement op het
Parochieblad 1996 hebben we reeds de vol-
gende straten doorlopen: Blasiusstraat, Brom-
straat, Uilegatstraat, Roesbruggestraat, Swits-
papendreef, Blokstraat, Molendreef en de
Terenburgseweg.
Begrijpelijk is dat er wel in iedere straat een
paar niet thuis zijn. In alle geval werd ik over-
al goed ontvangen, velen steunen "Ons
parochieblad". Dank. Ik kan echter niet blij-
ven terugkeren. Wil dan zelf betalen langs de
bus van de pastorie met uw naam en adres.
Dank.

Bokado
Van zaterdag 11 nov. tot zondag 19 nov. zijn
er opendeurdagen. Ook bij ons is de Sint langs
geweest met mooie karakterpoppen.

De Sint komt
Op vrijdag 10 nov. komt Sint-Maarten naar
Proven. Alle Provense kinderen wachten hem
op aan Gasthof 't Rozenhof om 18 u. Samen
met de muziekmaatschappij trekt hij door de
dorpskom. In het nieuwe ontmoetingscentrum
deelt de Heilige man samen met zijn Pieten
lekkere Sint-Maartenskoeken uit. Kinderen,
vergeet vooral uw zelfgemaakte bietenlantaarn
niet mee te brengen naar de Sint-
Maartensstoet.

Opbrengst pannekoekenslag
Ter gelegenheid v.d. Provense kermis had de
K.L.J. een pannekoekenslag georganiseerd
t.v.v. de weeskinderen in Dominica. Er wer-
den om en bij de 80 kg pannekoeken verkocht
en de aktie bracht 15.039 fr. op. Deze som zal
een goede steun zijn voor het project van
Hilda Verdonck. De K.L.J. dankt alle mensen
die hun steuntje bijgedragen hebben.



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 nov)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1l.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (11 - 12 nov.) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (11 nov.) tel. 44.53.63
Veearts Vandenberghe (12 nov.) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgteter; tel. 33.32:36 of 30.07.5~
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 10 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 november
10 u. Dienst voor overl. oudstrijders van
beide W.O.
17 u. Gez. mis v. Marcel Rappelet, wedn.
v. Jeanne George vwo zijn beste vrienden
Zondag 12 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hektor Deplaecie -
Comeillie Paula vwo farnilie en buren
Maandag 13 november
8 U. H. mis V. bijz. overl. (G.)
Dinsdag 14 november
8 U. H. mis V. overl. ouders (R.)
Woensdag 15 november
8 U. Gez. mis V.overl. echtg. en vader (R.)
Donderdag 16 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank.
Vrijdag 17 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 november
17 U. Gez. mis V. Marcel Rappelet, wedn.
Jeanne George en overl. dochter Dina
Zondag 19 november
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Prosper Dewaele -
Sohier Madeleine.

Ons
ParochÏeblad
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Sluiting CERA Bank Proven
Het CERA-kantoor zal gesloten zijn op zater-
dag 11 en maandag 13 november. Het kantoor
zal tevens gesloten zijn op woensdag 15
november wegens installatie van nieuwe PC-
apparatuur.

De Sint komt
Op vrijdag 10 nov. komt Sint-Maarten naar
Proven. Alle Provense kinderen wachten hem
op aan Gasthof 't Rozenhof om 18 U. Samen
met de muziekmaatschappij trekt hij door de
dorpskom. In het nieuwe ontmoetingscentrum
deelt de Heilige man samen met zijn Pieten
lekkere Sint-Maartenskoeken uit. Kinderen,
vergeet vooral niet uw zelfgemaakte bietenlan-
taam mee te brengen naar de Sint-Maartens-
stoet.

Vierkant voor Afrika
Afrika doet ons denken aan hongersnood,
natuurrampen, stammentwisten, corruptie, ...
Maar denken we er ook aan hoe het zover
gekomen is ? Beseffen we dat de welvaart van
Europa grotendeels afgesnoept werd van het
zwarte continent? Denk maar aan cacao, kof-
fie, katoen, diamant, kope Icsïaat, tropisch,
hout ... die sinds de koloniale tijden massaal
uit Afrika werden weggehaald. En toch is er
nog hoop voor het Afrika dat er met hard wer-
ken en creativiteit ook in moeilijke omstandig-
heden het beste probeert van te maken.
Zo' n opzet steunt de 11.11.11-aktie in Senegal :
"Voedsel door dijkenbouw". Doel van het pro-
ject is zelfvoorziening in voedsel door het
kweken van groenten, het verbeteren van de
kwaliteit van de rijstproduktie door selectie'
van zaaigoed en het aanleggen van beter
beschermde en geïrrigeerde velden.
Ten voordele van dit project bieden 11.11.1l.-
medewerkers wenskaarten en stickers aan huis
aan op zaterdag 11 november. Giften vanaf
l.ooo fr. op rekeningnr. 523-0400774-45 zijn
fiskaal aftrekbaar mits vermelding van uw
rijksregistemummer.

Bond zonder Naam
Er zijn terug zeer mooie kalenders en kerst-
kaarsen te verkrijgen bij Raf Lamaire - Baes,
Terenburgseweg 3 te Proven.

Voor uitzonderlijke diensten
We mogen de Heer Antoon Berten 'uit de
Blekerijweg te Proven feliciteren met zijn eer-
volle onderscheiding die hem te beurt valt :
"Officier in de Orde van Leopold IJ". Het gaat
om een passende en verdiende erkenning met
de meeste waardering van zijn uitzonderlijke
diensten aan het vaderland. Proficiat. Het ere-
teken zal hem op het stadhuis op 11 november
aanstaande opgespeld worden.

Ons Parochieblad Proven
Hoe ver staan we nu? De mensen ontvangen
mij goed. Verre de meesten geven een steuntje
bovenop. Die ik niet thuis gevonden heb, vraag
ik zelf te storten in de bus van de pastorie met

uw adres erbij, of te storten op mijn postreke-
ningnr. 000-0523888-88, Michel Ollivier,
Alexisplein 16,8972 Proven.
De volgende straten zijn gepasseerd:
Blokweg (allemaal thuis), Mazemanlaan (3
niet thuis), Terenburgseweg (1 niet thuis),
Molendreef (allemaal thuis), Blokstraat (2 niet
thuis), Roesbruggestraat (2 niet thuis),
Uilegatstraat (3 niet thuis), Switspapendreef
(allemaal thuis), Bromstraat (allemaal thuis),
Blasiusstraat (3 niet thuis)
Dank U allemaal en we gaan onze tocht verder
zetten. Ik probeer er een bezoek van te maken.

Mosselsouper Harmonie "De Volksvreugd"
Vandaag, donderdag 9 november, laatste kans
om in te schrijven voor het mosselsouper ten
voordele van de harmonie "De Volksvreugd".
Bij de bestuursleden kan men mosselen, vol-
au-vent of steak nature bestellen voor de prijs
van 400 fr. Iedereen van harte welkom!!!
U wordt verwacht in Gasthof 't Rozenhof op
zaterdag 11' november vanaf 18 uur.

Bokado
Zaterdag 11 november en zondag 12 novem-
ber Opendeurdagen!!! Iedereen van harte wel-
kom I!! Nadine.

Wat christenen geloven over het leven
Een christen gelooft dat het leven een kostbaar
geschenk is van God. Dus heeft het leven zin.
Want God heeft een blijvende relatie met alle
mensen.
Hij is trouwen maakt persoonlijk onze
geschiedenis mee.
Dit geloof in de schepping is een oproep om
eerbiedig om te gaan met het leven in wor-
ding. Het vraagt ook profetisch verzet tegen al
wat mensonwaardig is of het leven onder-
drukt.

Een boekje om aan te bevelen "Bestaat God?"
(Dominique Morin)
''Tegenwoordig lijkt voor zoveel mensen God
totaal afwezig. Zo afwezig zelfs dat je je
afvraagt of Hij wel bestaat. Hoe kun je in God
geloven als je alle gruwelen ziet die voortdu-
rend worden begaan? Of zijn wij misschien
afwezig? Zijn wij doof en blind geworden
voor de roep van God? De auteur helpt de
moeilijkheden die wij ontmoeten te doorgron-
den en de tekens die God ons geeft te herken-
nen. Ziehier de inhoud van dit boekje, te ver-
krijgen te Averbode. Altiora, Abdij straat 1,
3279 Scherpenheuvel-Zichem.
Prijs: 215 fr., port inbegrepen.

B.G.J.G.
Onze jaarlijksse algemene vergadering gaat
door op zondag 19 november. Alle leden wor-
den van harte uitgenodigd in zaal 't Rozenhof
vanaf 14.30 uur. We zorgen voor een pro-
gramma dat zowel de volwassenen als de jon-
geren kan boeien ! '
Een persoonlijke uitnodiging met een inschrij-
vingsformulier volgt. Hou alvast deze datum
vrij! !!



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 nov.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (18 - 19 nov.) tel. 40.15.60
Dokt. Vulsteke (19 nov.) tel. 42.27.91
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekeisgieter. tel. 33.32.36 of 30.0738
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 17 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 november
17 u. Gez. mis v. Marcel Rappelet, wedn.
v. Jeanne George vwo de leerkrachten V.d.
basisschool Proven - Krombeke
Zondag 19 november
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Prosper Dewaele ::-
Sohier Madeleine
Maandag 20 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.Lourdes (D.V.)
Dinsdag 21 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (L.)
Woensdag 22 november
8 U. H. mis V. overl. ouders (H.V.)
Donderdag 23 november
8 U. H. mis V. overl. familie (B.D.)
Vrijdag 24 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 november
17 U. se Gez. zeswekenmis V. Maurits
Matton, echtg. V. Simonne Gryson
Zondag 26 november
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Hektor Deplaecie -
Comette Paula vwo familie en buren.

Tot kind Gods gedoopt
Fries Debeer Z.V. Rik en Ingrid Deweerdt,
Couthoflaan 25, Proven.

Ons
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Ik ben naar de "Canada" geweest
Maar ik moet er onmiddellijk aan toevoegen:
ook in de Canonstraat en de Gravendreef. En
we mogen zeggen : allemaal om zo te zeggen
thuis gevonden, zo verloopt het vlot. Intussen
hebben we na de Blokweg ook de Blekerijweg
bezocht. Daar moet ik een zestal plaatsen her-
bezoeken. Dat gebeurt in deze week. We zijn
ook bezig aan de Couthoflaan en de
Reningestraat. Als dat achter de rug is, dan
komen we terug naar het centrum : Eekhoute,
Provenplein, Obterrestraat en het Alexisplein.
't Is een grote toer, zoveel huizen te bezoeken,
we maken er een bezoek van. Ik doe het graag
en ik mag zeggen: ik word goed en vriendelijk
ontvangen. Dank Michel Ollivier

Landelijke Gilde: St.-Elooisfeest
Het St.-Elooisfeest, met feestrnaaltijd en disco-
bar, gaat door op zaterdag 9 december om 20
uur in zaal 't Rozenhof. Inschrijven kan in de
zaal of bij de bestuursleden van de Landelijke
Gilde vóór 6 december.

U.U.U-Aktie
De verkoop van wenskaarten en stickers door
enkele vrijwilligers bracht de som van 25.780
fr. op. Daarmee steeg de opbrengst in Proven
met ruim 5.000 fr. in vergelijking met vorig
jaar. Dank aan alle kopers. Wie de kans niet
kreeg om de aktie te steunen kan zijn gift nog
overschrijven op rekeningnr. 523-0400774-45
van 11.11.11 - Poperinge. Giften vanaf 1.000
fr. geven recht op een fiscaal attest mits ver-
melding van uw rijksregisternummer (zie iden-
titeitskaart). 11.11.11. Recht tegen Onrecht.

K.V.L.V. Agra
Op dinsdag 21 november "Grond en wetge-
ving" door Dhr. F. Coussement in De Kring te
Poperinge om 13.30 U.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 november. 79
deelnemers. 12 wonnen 3 partijen: Mernhout
M.396; Cockelaere M. 381; Claeys B. 325;
Mooren M. 325, Bostoen R. 317; Demuys R.
317; Depuydt J. 286, Vandaele M.260,
Delbaere R. 250, Vandaele L. 242; Goussey A.
240; Busson M. 197. Volgende kaarting op
donderdag 23 november. Inschrijving voor de
kampioenviering.

K.V.L.V.
Onze jaarlijkse vergadering voor de gezinswer-
king gaat door op maandag 27 november om 20
U. in zaal "St-Elooi'' met als spreekster Mevr.
Mieke Verheien over "Zeggen we alles aan
mekaar?" Daarna koffie met gebak en een gezel-
lige avond samen met echtgenoten. Tot dan!

Kippenbillenkaarting t.v.v. de
St.-El ooikaarters
Op zaterdag 18 november vanaf 18 U.

op zondag 19 november van 11 u. tot 13 U. en
vanaf 18 U. in feestzaal "St-Elooi''.
Inleg 40 fr. of 3 kaarten voor 100 fr. Iedereen
hartelijk welkom!

SUPER-STOCK- VERKOOP van TOPZ
Unieke verkoop van vroegere voorraden op
woensdag 15 nov. van 9 - 12 en 14 - 19 U.

donderdag 16 nov. van 9 - 12 en 14 - 21 U.

vrijdag 17 nov. van 9 - 12 en 14 - 19 U.

in Gasthof 't Rozenhof.

B.G.J.G.
Zondag 19 november houden we onze alge-
mene vergadering voor de leden van de Bond
van Grote en van Jonge Gezinnen.
Vanaf 14.30 U. verwachten we allen in
Gasthof 't Rozenhof voor een ontspannende
namiddag.
We verwelkomen er "Gino en Samson" (imi-
tatie van "Gert en Samson") met tussendoor
humor waarbij ook de volwassenen betrokken -
worden. De namiddag wordt afgesloten met
een vieruurtje voor groot en klein (Sint-
Maartenskoeken, koffie en chocolademelk).
De namiddag is gratis, maar enkel toeganke-
lijk voor leden B.G.J.G. Vandaag, donderdag
16 november, laatste dag om in te schrijven bij
één van de bestuursleden!!!
Op deze namiddag kunnen de lidkaarten voor
1996 vernieuwd worden en worden formulie-
ren voor reductiekaarten op het spoor inge-
vuld.

Bokado
Door het grote succes van de opendeurdagen
gaan die door tot eind november.
Iedereen welkom! !!

Jongerenkoor
Het Poperings Jongerenkoor wenst u "A
Merry Christmas" op 23 december te 20 U. in
zaal Oud- Vlaenderen.
Kaarten vanaf nu te bekomen in zaal Oud-
Vlaenderen alsook bij Bokado.

Ik doe mijn plicht
Wie juist op tijd begint en eindigt heeft zeker
zijn plicht gedaan. Maar daarom doet hij zijn
werk nog niet uit liefde. Liefde laat zich niet
binden aan tijd. Liefde laat zich niet meten,
maar kijkt naar mensen. In plaats van te zeg-
gen: "Wij hebben onze plicht gedaan" zegt de
Schrift over jullie houding : "Wij hebben
alleen maar onze plicht gedaan." Liefde en
inzet is meer dan plicht.



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 nov. tot 2 dec)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (25-26 nov.) tel. 30.06.37
Veearts Goethals (26 nov.) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
. areyn (ook pedicurej.Tel. 30.03.54

P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 24 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 november
17 u. 5" Gez. 6-wekenmis v. Maurits
Matton, echtg. v. Simonne Gryson

•Zondag 26 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hektor Deplaecie-
Comette Paula vwo fam. en buren
Maandag 27 november
8 U. H. mis V.overl. ouders en fam. (B.B.)
Dinsdag 28 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (L)
Woensdag 29 november
8 U. H. mis V. overl. ouders (H.V.)
Donderdag 30 november - H. Andreas
8 U. H. mis V.overl. echtg. en vader (A.A.)
Vrijdag 1 december - St. Elooi
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 december
17 U. Gez. jaarmis V. Tobit Swynghedauw,
echtg. V.Alice Deschilder en overl. fam.
Zondag 3 december - t- zon. v. Advent
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Nancy Vanden-
broucke, d.V. Jozef en Annie Vanhulle.

Geboorte
Daisy Leys, d.V. Carlos en Isabelle Matthys,
Reningestraat 2, Proven (geb. te Poperinge op
23 okt. '95) (Verontschuldiging voor het te laat
opnemen in het Parochieblad. Mich. Ollivier,
pastoor).
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Postkantoor Poperinge, Hondstraat 1
Ingevolge een interne reorganisatie zijn de
openingsuren van de hieronder vermelde post-
kantoren thans als volgt:
POPERINGE, Hondstraat 1, tel. 057/33.32.04
ma. tot vrij. : 9.00 - 17.00 U.

za. : 9.00 - 12.00 U.

WATOU, Kleine Markt 42, tel. 057/38.81.33
ma., di., wo. : 08.30 - 11.00 U.

do. en vrij. : 13.30 - 16.00 u.(*)
ROESBRUGGE, Haringestr. 31A, tel. 057/30.15.90
ma., di., wo. : 13.30 - 16.00 U.

do. en vrij. : 08.30 - 11.00 U. (*)
(*) De zendingen die vruchteloos bij U aangebo-
den werden gedurende de weekdagen en waar-
voor de postman een bericht bij U achtergelaten
heeft, kunnen ook op ZATERDAG afgehaald
worden, maar dan in het postkantoor POPERIN-
GE, Hondstraat 1 (tussen 9.00 en 12.00 u.).

In een naburig dorp.
wordt ook wel eens gefeest. Roger Goethals en
Paula Soenen huwden in de St.-Vedastuskerk
te Proven op 27 november 1945. Ze vieren
zaterdag aanstaande hun "Gouden Jubileum"
te Reningelst.

Zalig slapen - K.A.V. Proven
Op maandag 27 november 1995 gaat er bij
Gilberte Dever een gespreksavond door over
slapen en slaapproblemen. Vragen over slapen,
slaapmiddelen, slaaphygiëne enz. worden er
door Mevr. Hilde Lemaire beantwoord.
Afspraak om 19.30 U. stipt. Hartelijk welkom!

De Kaartersclub Canada
Nodigt iedereen uit op vrijdagavond 24 en
zondagavond 26 november telkens vanaf 18 U.

op hun RffiBETJESA VOND.
Voor de prijs van 300 fr. krijgt U ribbetjes,
groenten en aardappelen in de pel, en gratis
één Kerelsbier. Deze aktie gaat door ten voor-
dele van de kaartersc1ub. Het bestuur en de
leden danken U alvast voor de steun.

Oproep tot alle sportievelingen
In Roesbrugge zijn we al volop aan de gang
met een lessenreeks "bewegen" (volwassenen)
en balinitiatie (1', 2', 3' leerjaar). Deze groepen
groeien voortdurend aan, dus durf ik rekenen
op het nodige enthousiasme voor de lessen-
reeksen voor jong en oud die in januari in
Proven en Roesbrugge starten (zie blaadje).
MAAR !!! Alhoewel inschrijven altijd kan, ook
nog de dag zelf en zelfs nog als de cursus al
bezig is, is 'het toch noodzakelijk dat zoveel
mogelijk inschrijvingen gedaan worden vóór 1
december (in verband met zaalreservaties).
Indien minder dan 10 inschrijvingen per reeks,
wordt de reeks waarschijnlijk afgelast. Als de
volwassenen die zich reeds telefonisch inschre-
ven, de daad bij het woord voegen, zullen de
beide lesuren (op dinsdag- en woensdagavond)
zeker kunnen doorgaan. Tot nu toe werden ech-
ter nog maar weinig kinderen voor de tumc1ub
ingeschreven. Als het van de kinderen zelf
afhing, kwamen ze blijkbaar allemaal...

Inschrijvingen kunnen gedaan worden door de
desbetreffende prijs van de lessenreeks te
betalen bij Linda Dezitter, Alexisplein 14,
Proven (tel. 057/30.01.83) ofwel met vermel-
ding van naam, adres, tel.nr., gekozen aktivi-
teit, mee te geven met uw kind naar school.
Ik hoop dus dat vanaf nu de telefoon bij mij
roodgloeiend staat. Sportieve groeten, Linda

Dirk Denoyelle, stemmenimitator
Op vrijdag 24 november 1995 om 20 U. brengt
stemmenimitator Dirk Denoyelle, bekend van
radio en TV, een spetterende show van 2 x 45
minuten in zaal Oud Vlaenderen, Grote Markt
te Poperinge. Kaarten te verkrijgen bij Inge
Devooght, tel. 057/30.07.49.

Abonnement Parochieblad
Hoe ver zijn we gevorderd? Ver! Zeer ver
zelfs! We zitten al in de Obterrestraat, de laat-
ste straat die ik moet bezoeken. Daama zal ik
nog eens over gans de parochie degenen die
niet thuis waren, opnieuw bezoeken. U moet
daarom niet wachten van zelf te komen beta-
len in de bus van de pastorie, plus naam en
adres. Wat ik wel gewaar ben, is dat de men-
sen glli!J11L'QuS Parochieblad Proven" trek-
ken. Zo'n wekelijks klein blaadje staat ten
dienste van de parochie en iedereen. Uw arti-
kels zijn altijd welkom. De pastoor M.O.

De ouders beslissen.
Tot nu toe is het altijd zo geweest: de ouders
beslissen over het doopsel van hun kind.
Dopen of niet dopen, de beslissing ligt bij de
ouders. En dat is best ook. De beslissing ligt
bij vader en moeder. En niemand buiten hen
heeft er iets aan te zeggen.
- Bijna alle ouders, een zeer hoog percentage,

vragen in de pastorie : "Kan ons kindje op
die datum en dat uur gedoopt worden T"

- Dat is een belangrijke vraag vanwege de
ouders, waarbij ze verlangen dat hun kindje
gedoopt wordt.

- Waarom laten ze hun kind dopen ?
- Mocht het niet zijn omdat het de gewoonte

is, ja, 't is altijd zo geweest.
- Mocht het niet zijn uit vrees, zo, je kunt niet

missen, ons kind zou eens iets moeten over-
komen. Neen, ook om die reden moet je uw
kindje niet laten dopen.

- Maar als u komt vragen uw kindje te laten
dopen, doe het dan, vader en moeder, omdat
u met uw kindje van jongs af de weg kiest
naar God en met God. Vader en moeder, gij
zijt het belangrijste spoorboek voor uw
kind: kies het goede spoor.

De eerstkomende dagen
zullen de ouders van Eerste Kommunie en
Plechtige Kommunie en Vormsel een brief
ontvangen, waarbij zij ook de beslissende aan-
vraag doen zowel voor de Eerste Kommunie
van hun kind als voor de Plechtige Kommunie
en Vormsel van hun zoon en dochter. De
waarde immers van de tussenkomst, de beslis-
sing, de aandacht en de medewerking van
vader en moeder, zijn van groot belang.
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Om op tijd te laten weten
Omdat al veel mensen van Proven en vooral
buiten Proven getelefoneerd hebben naar de
pastorie met de vraag : "Wanneer is de
Kerstnachtmis te Proven?".
Het juiste antwoord is : zondag 24 december
1995 te 6u. 's avonds.

Opnieuw bezocht
Voor de hernieuwing van het abonnement op

PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 dec.) "Ons Parochieblad Proven" heb ik de laatste
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09 dagen nogmaals 39 plaatsen ten huize bezocht
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. voor de tweede keer, zelfs sommige voor de
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 derde keer. Van die 39 heb ik 29 thuis gevon-
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST den. Zo blijven er nu nog welgeteld 10 huizen
Dokt. Vulsteke (2-3 dec.) tel. 42.27.91 van gans de parochie over.
Veearts Busschaert (3 dec.) tel. 44.53.63 Om het mij wat gemakkelijker te maken vraag
Apoteek Deman - Roesbrugge ik of die 10 plus een drietal buiten Proven zelf
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 zouden vereffenen langs de bus van de pastorie
VERPLEEGKUNDE: ofwel storten op mijn rekeningnummer : 000-
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe) 0523888-88 - Michel Ollivier, Alexisplein 16,
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) 8972 Proven tegen ten laatste 10 december
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) 1995. Dank.
KINESITHERAPIE: .
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 Sint-Eloo~. .. .
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54 Vroegere Jaren Vierde de landelijke bewegmg,
P. Deschrevel (-ook-pedicure),-tel;-40.00.1-1---j.ong en 01!<!--.i~JDnd.h~t naamfeest van hun
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325 patroonhe.lhge : SI~t-EloOi. .

Sint-Elooi wordt Immers vereerd en gevierd
als patroon van al wie werkzaam is in de
metaalverwerkende nijverheid en de land-
bouw. Eligius werd geboren omstreeks 590 in
de buurt van Limoges. Hij was goudsmid,
muntmeester en vertrouwensman en gezant
van het Koninklijk Hof. Hij kocht slaven vrij,
stichtte kerken en kloosters en was zeer mild-
dadig. In 639 verliet hij het Hof en werd pries-
ter en bisschop.
Hij werkte aan de bekering van Vlaanderen,
vooral in de Schelde- en de Leiestreek.

Vrijdag 1 december - St.-Elooi
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 december
17 u. Gez. mis v. Tobit Swynghedauw,
echtg. v. Alice Deschilder en overl. familie
Zondag 3 december -I' zon. v.d, Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nancy Vanden-
broucke, d. v. Jozef en Annie Vanhulle
Maandag 4 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en sch. ouders
(M.A.)

Dinsdag 5 december
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.D.)
Woensdag 6 december
8 u. H. mis t.e.v. St.-Antonius (A.I.)
Donderdag 7 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie
(R.V.)
Vrijdag 8 december - O.L.Vr. Onbevlekt
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 december
17 u. Gez. mis v. d. leden en overl. leden
V.d. muziekmaatschappij "De Volks-
vreugd" ter gel. v. St.-Cecilia
Zondag 10 december - 2' zon. v.d. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. d. leden en overl. leden
V.h. Vrijwillig brandweerkorps Proven ter
gel. v. St.-Barbara.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 november. 82
deelnemers. 9 wonnen 3 partijen : MorIion G.
381; Vanbeveren J. 355; Vercruyce M.309;
Derhille P. 285; Camerlynck A. 283;
Vandewynckel F. 278; Vereyck C. 260;
Devroedt G. 259; Vandenbroucke A. 189.
Op 14 decmeber om 12 u. maaltijd en viering
van kampioen Marcel Ganne en kampioene
Derhille Paulette.
Algemeen klassement : I' Ganne Marcel,
2' Vandewynckel Firmin, 3' Cockelare Michel,
4' Butaye Marcel, 5' Demuys Roger,
6' Derhille Paulette, 7' Ooghe Lionel,
8' Deroye Germaine, 9' Noninck Maurice,
10' Lemahieu Madeleine.

Eindejaarsverkoopaktie
Voor de 10' keer organiseert N.C.M.V.-
IJzerbode de eindejaarsverkoopaktie en dit van
zaterdag 2 december tot zondag 31 december.
Wanneer uw aankopen doet bij de vele deelne-
mers ontvangt U gratis lotjes. De hoofdprijs
bedraagt dit jaar 30.000 fr. Daarnaast zijn er
nog minsten 250 andere prijzen te winnen.
Ook de "kinderaktie" is er dit jaar weer bij. De
kinderen verzamelen de strookjes (kerstboom-
pjes) en brengen die mee naar school. Hiervoor
zijn opnieuw 42.000 fr. prijzen voorzien voor
de scholen en dus voor de kinderen.

TSC Proven nodigt uit
Traditiegetrouw vindt het eerste weekend van
december de jaarlijkse vleeskrokettenkaarting
ten voordele van TSC Proven plaats:
op Vrijdag 1 december '95 vanaf 19 uur,
Zaterdag 2 december '95 vanaf 19 uur,
Zondag 3 december '95 van 10 tot 13 uur en
vanaf 17 uur kan iedereen in zaal St.-Elooi te
Proven terecht om er een kaartje te leggen ter
voordele van de Provense voetbalclub.
Iedereen van harte welkom.

Advent vieren
Voor de komende advent heeft Kerk en
Wereld vier gebedskaartjes uitgegeven: voor
elke adventsweek één.
Aan deze speciale tijd vóór Kerstmis willen
we zin en -inhoud geven op school, thuis en in
de parochiekerk.
Via de gebedskaart gaan we week na week op
stap naar de komst van God in deze wereld.
De vouwkaarten kregen als slagzin:

- Wij wachten op uw vrede.
- Wij wachetn op uw licht.
- Wij wachten op uw gerechtigheid.
- Wij wachten op uw liefde.

De vier tekeningen tonen een zich openende
hand, symbool van onze houding tegenover
6ods-komst-Z-ij zijn een stille uitnodiging-om
van dag tot dag te groeien naar Kerstmis toe.
De leerlingen van de lagere afdeling gebrui-
ken de gebedskaart op school en kunnen ze
ook thuis laten zien en lezen.

ADVENT VIEREN MET KINDEREN EN VOLWAS-
SENEN OP SCHOOL, THUIS OF IN DE KERK.
Wij wachten op uw vrede
Ze zullen hun zwaarden omsmeden
tot ploegijzers.
Kom laat ons wandelen
in het licht van de Heer. (Jes. 2)

Bij het ontsteken van de eerste kaars van de
adventskrans kan een kind bidden:
Heer Jezus,
wij vinden het erg
als mensen oorlog voeren.
Toch maken wijzelf ook ruzie
met broer, met zus, met vrienden.
Geef ons een beetje
van uw vrede, Heer,
opdat wijzelf ook vrede brengen
en anderen gelukkig maken.

Een volwassene bidt:
Heer Jezus,
Gij komt tot ons gans onverwacht.
Gij kijkt vaak als een werkloze
en wij lopen aan U voorbij.
Gij gaat zoals een asielzoeker,
en wij zijn bang
voor onze welvaart.
Uw manier van doen
is zo heel anders
dan ons zoeken naar veiligheid.
Gij zijt voor ons een mysterie.
Maar wij hopen dat Gij ook dit jaar
mens wordt in onze wereld.
Wees ook gij bereid omdat de
mensenzoon komt wanneer ge het
niet verwacht. (Mt. 22)



PRIESTER VAN DIENST (v. 10 tot 16 dec.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (9-10 dec.) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (10 dec.) tel. 38.81.60
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
Y. Deschrexel.ïcok.pedicure), tel 4.O.QO_ll
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 8 december - O.L.Vr. Onbevlekt
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 december
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden v.d.
Muziekmaatschappij "De Volksvreugd" ter
geleg. v. St.-Cecilia
Zondag 10 december - 2' zon. v.d. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.h. Vrijwillig brandweerkorps Proven ter
gel. van St.-Barbara
Maandag 11 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en sch. ouders (M.A.)
Dinsdag 12 december
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie (R.V.)
Woensdag 13 december - H. Lucia
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr v.d. grot (dank)
Donderdag 14 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Vrijdag 15 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 december
17 u. Gez. mis v. Paul Top, echtg. v.
Christiane Leys
Zondag 17 december - 3' zon. v.d. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gouden huwelijksjubileum van
Gerard Devos en Margriet Simoen.

We sluiten de lijst af
Met 11 dec. '95 aanstaande sluiten we de lijst
van de abonnementen op het parochieblad af.
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Er zijn er nog een lO-tal die moeten vereffe-
nen. Doe a.u.b. de moeite om te betalen in de
bus van de pastorie. Niet uitstellen a.u.b. In
alle geval tegen maandag 11 dec. - Dank.

K.V.L.V. Agra
Dinsdag 12 december om 13.30 u. : Kwali-
teitscontrole door Dhr. Dejaegher in zaal "De
Kring" te Poperinge.

Turnlessen voor volwassenen in de nieuwe zaal
Voorlopig werden nog maar weinig mensen
ingeschreven voor de lessenreeks die gepland
werd voor sportievelingen die het toch wat rus-
tiger aan willen doen (vanaf dinsdagavond 9
januari van 19 tot 20 u., traditionele oefenin-
gen). Graag dus, vóór er iets gewijzigd wordt,
een seintje bij Linda Dezitter, Alexisplein 14,
8972 Proven (057/3001 83).
Mensen die zich inschreven voor de reeks
aërobic (startend op woensdagavond 10 januari
van 20.30 tot 21.30 u.) "smouten alvast hun
kuiten", want deze lessen gaan zeker door!
• De lessen kindergym voor kinderen uit het 5e
en 6e leerjaar, gepland op woensdagnamiddag
van 18 tot 19 u. gaan NIET door! Deze kinde-
ren kunnen zich aansluiten bij de groep van het
4e leerjaar (17 tot 18 u.)
• De lessen kindergym op donderdagnamiddag
van 16.30 tot 17.30 u. en van 17.30 tot 18.30 u.
gaan ook niet door! Linda

Bokado
Kerstshopping vanaf vrijdag 8 december.
Woensdag 13, 20 en 27 december zal de win-
keI ook open zijn in de namiddag vanaf 13.30
u. Ook op zondag zijn we gans de dag open.

Sleuteltje
aan hanger gevonden. terug te bekomen in de
pastorie.

Harmonie "De Volksvreugd" - Ceciliafeest '95
De patroonheilige, de H. Cecilia, wordt door
de harmonie gevierd op 9 december. Het jaar-
lijkse feest van de vereniging start om 15.30 u.
in Sint-Elooi waar we verzamelen voor de
optocht door de dorpskom.
Via de Baron Mazemanlaan stappen we naar
het Rozenhof waar aan de muzikanten een
drankje aangeboden wordt.
Omstreeks 16.40 u. worden we verwacht in de
kerk. Daar luisteren we de eucharistieviering
op die opgedragen' wordt voor de leden en
overleden leden van de Harmonie. Na de mis
schuiven we aan tafel in Feestzaal Sint-Elooi
voor het feestdiner. Tussendoor worden daar
enkele verdienstelijke leden in de bloemetjes
gezet : Robby Dehondt (15 jaar muzikant),
Inge Devooght en Melanie Syssau (5 jaar
muzikant). Het avondfeest wordt muzikaal
begeleid door Pol Desmet.
Voor de muzikanten volgt op zondag 10
december nog een verfrissende uitstap na een
avondje feesten. Om 9.30 u. verzamelen we
aan ons lokaal om de brandweerlui te begelei-
den naar de kerk. Zij vieren op deze dag hun
patroonheilige, de H. Barbara. Na de mis is er
een optocht van de kerk naar café De Bascule.
De Harmonie sluit de voormiddag af in café
De Zwaan. Voor beide aktiviteiten rekent het
bestuur op de stipte en voltallige medewerking
van de muzikanten!!!

Vrijwillige Brandweer Proven - H. Barbara
9.15 u. : Vergadering van alle brandweerlieden

en erebrandweerlieden in het arse-
naal.
Opstelling en optocht onder muziek-
geleide naar de kerk.

10.00 u. : Misoffer opgedragen aan de leden
en de ereleden en hun familie van
het brandweerkorps.

10.45 u. : Optocht naar café "De Bascule"
12.30 u. : Optocht naar feestzaal "Sint-Elooi"

voor het middagmaal.
17.00 u. : Bezoek aan cafés "De Zwaan" en

"Sint- Victor".
19.00 u. : Onze traditionele versterking in

feestzaal "Sint-Elooi".
Daarna vrije tijd naar eigen keuze en kunnen.

Brandwéer Proven in aktieve dienst
Lt.-Postoverste Top Ivan
Adjudant Vermeulen Hugo
Sectie 7
Sgt Lemahieu Mamix, Vandromme Georges,
Sergie Joseph, Ryckeboer Edouard, Top
Pierre, Vandromme Marnix, Regheere Geert,
Dekervel Bart, Desmyttere Chris, Desmyter
Wout, Devooght Wim.
Sectie 8
1e Sg Declerck Frans, Devos Martin, De-
maeght Rudy, Devos Hugo, Sticker Hendrik,
Top Pieter, Vanbeveren Bart, Top Wim, Devos
Rik, Dr. Bal Hubert.

Ere- Brandweer
Pareyn André, Ryon Gerard, Lemahieu André,
Dever Denis, Devos Martin, Devos André,
Vandromme Gerard, Berquin Jacques, Devos
Elie, Verbrigghe Lucien, Cossey Marcel,
Cornette Willy, Parret Frans, Vandenbussche
Joseph.

Vrede
Vrede ... vrede ... vrede op aarde aan alle men-
sen, van goede wille zijn ... ! Zingen over
"Vrede" is belachelijk, als we er niets voor doen.
Wat bidt een kind op de 2e zondag van de
advent :
Heer, Jezus,
in de bijbel staat een droom:
de wolf en het lam spelen samen.
De koe en de berin worden vrienden.
Waarom kunnen mensen dat niet?
Waarom doen wij elkaar pijn?
Waarom pesten wij elkaar?
Geef ons een beetje van uw vriendschap, Heer,
dan wordt die bijbeldroom
eindelijk waar.

Een volwassene bidt:
Heer Jezus,
er komt vaak angst in ons
als wij denken aan wat er gebeurt
in onze wereld.
Wij zouden willen geloven
dat er na iedere winter
een lente komt
boordevol nieuw en goed leven.
Doop ons
met het vuur van uw Geest
dat wij de paden trekken
die leiden naar een rechtvaardige
en vredevolle wereld



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 dec.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (16-17 dec.) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (17 dec.) el. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Lo-Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn-(oTIk pedicure), tel.""30.03:54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 15 december
8 u. H. mis t.ev. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.
Christiane Leys
Zondag 17 december - 3e zon. v. advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gouden Huwelijksjubileum van
Gerard Devos en Margriet Simoen
Maandag 18 december
8 u. H. mis v. ouders en schoonouders
(M.A.)
Dinsdag 19 december
8 u. H. mis v. overl. fam. (D.D.)
Woensdag 20 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
(M.)
Donderdag 21 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader
(R.D.)
Vrijdag 22 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 december
17 u. Gez. mis v. Marcel Durant, wedn. v.
Godelieve Cafmeyer vwo vr. en kenniss.
Zondag 24 december
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Martha Metsu, echt-
gte. V. Charles Vermeersch
18 U. Kerstnachtmis te Proven, verzorgd
door de schoolkinderen en opgeluisterd
door de Harmonie "De Volksvreugd"

Ons
ParochÏeblad
Proven
24e Jaargang Nr. 48 17 december 1995 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Maandag 25 december - Kerstdag
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis voor de intenties van al
onze gezinnen, in 't bijzonder van onze
zieken en bejaarden en ook voor de over-
ledenen uit uw familie.

KERSTNACHTMIS
TE PROVEN

OP ZONDAG 24 DECEMBER
TE 6 U. 'S AVONDS

Een ideaal uur
Zondagavond 24 december te 6 U.

Kerstnachtmis. Dit is een ideaal uur voor
iedereen, jong en oud, klein en groot.
Kleintjes moeten niet langer opblijven. Ook
voor onze boeremensen kan het een geschikt
uur zijn, bijzonderlijk als zij het vooraf
weten en aldus hun werk kunnen regelen.
Dus, zondagavond 24 december te 6 U. 's
avonds. Men is dan op tijd thuis en dan
kan iedereen gezellig-en warm-tleg-kerst-
mis vieren in de familiekring. Daarom,
doe op tijd uw inkopen.

Uurwijziging Bokado
Op woensdagen 13 en 20 december zal de
winkel open zijn vanaf 13.30 U. Woens-
dag 27 december gans de dag open. De
zondag zijn we ook de ganse dag open.
Op Kerstmis en Nieuwjaarsdag zijn we
alleen open van 9 U. tot 12 U.

Kerstfeest K.V.L.V.
In de kerstvergadering hebben we het over
"Gastvrijheid".
Kijk in je buurt en je ziet de hele wereld.
Hoe gaan we daarmee om ? Vroeger
bestond dat toch allemaal niet. Maar wat
is vroeger ? Het gaat allemaal zo snel. Er
zijn die anderen, andere huidskleur, taal,
godsdienst, andere levensstijl. Je verstaat
de jeugd van vandaag soms niet meer.
"Leve het gezin" maar er zijn zoveel soor-
ten gezinnen.
Op maandag 18 december om 13.30U. in zaal
St. Elooi, we vernemen er iets meer over.
E.H. Luc Coene komt over dit alles spre-
ken. Zullen we al die vragen oplossen?
Vast niet. Steken we er wat van op ?
Zeker wel. En omdat we aan nieuwe jonge
bestuursleden toe zijn, wordt er hiervoor
nog een stemrningsronde gehouden.
We zorgen in elk geval voor een goede
sfeer met kwis, prijzen en koffietafel.
Kom maar af, je zal het je zeker niet
beklagen! Het bestuur

Kleur- en stijlanalyse - K.A.V. Proven
Op maandag 18 december 1995 komt
Valerie Viane een demonstratie geven van
een kleur- en stijlanalyse, bij Gilberte Dever.
Valerie legt ons uit wat zo'n analyse juist
inhoudt en ze geeft ons vele nuttige tips.
Afspraak om 19.30 U. Hartelijk welkom.

Ons Parochieblad Proven
We sluiten de lijsten van de verschillende
straten af. En we dragen die binnen in de
Post tegen zondag aanstaande 17 decem-
ber. Dan hebben ze op tijd de nieuwe
abonnementenlijst voor 1996.

Herberg Canada
De Kaartersc\ub nodigt iedereen vriende-
lijk uit deze week vrijdagavond 15 of
zondagavond 17 december, om ribbetjes
te smullen. De prijs bedraagt 300 fr. en U
krijgt er gratis één Kerelsbier bij. Deze
aktie gaat door ten voordele van de kaar-
tersc1ub in herberg Canada. Het bestuur
en de leden danken U alvast voor de
steun. Reserveren kan op têl.nr,
057/33.44.75, Canadaweg 44, Proven.

Wij wachten op uw gerechtigheid
"Maak slappe handen sterk, geef kracht aan
knikkende knieën, spreek allen moed in".
GEBED VAN EEN KIND:
Heer Jezus,
wij wachten
tot Gij naar de wereld komt
en tellen de dagen af naar Kerst.
Geef ons een beetje
van uw goedheid, Heer,
dan helpen wij waar we kunnen
en steken een hand uit
naar een vriend in nood.
Als dat gebeurt, Heer, wil dat dan
zeggen dat Gij er nu al zijt ?
Moeten we dan niet langer meer
wachten?
EEN VOLWASSENE BIDT:
Jezus Christus,
wij vinden het wachten lang
tot de nieuwe aarde komt
waar het goed is om wonen.
Of moeten wij echt
de kleine tekenen geloven
van zieken die verpleegd worden
en van mensen die mensen helpen?
Dan ligt uw toekomst in onze
handen als wij aan vrede
en rechtvaardigheid werken.
Is het niet sensationeler dan dat?
Leer ons geloven dat Gij het zijt
en dat wij geen ander
moeten verwachten.



PRIESTER VAN DIENST (v. 24 tot 30 dec.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (23-24 dec.) tel. 30.00.72
Dokt. Goudeseune (25 dec.) tel. 40.01.92
Veearts Busschaert (24 dec.) tel. 44.53.63
Veearts Goethals (25 dec.) tel. 30.02.67
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 CM. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 22 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 december
17 u. Gez. mis v. Marcel Durant, wedn. v.
Godelieve Cafmeyer vwo vr. en kenniss.
Zondag 24 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echt-
gte. v. Charles Vermeersch
18 u. Kerstnachtmis te Proven, verzorgd
door de schoolkinderen en opgeluisterd
door de Harmonie "De Volksvreugd"
Maandag 25 december - Kerstdag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor de intenties van al
onze gezinnen, in 't bijzonder van onze
zieken en bejaarden en ook voor de over-
ledenen uit uw familie.
Dinsdag 26 december - H. Steraan
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Woensdag 27 december - H. Johannes
8 u. Gez. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. Grot,
genezing
Donderdag 28 december
8 u. H. mis v. bijz. overl. (M.B.)

Ons
ParochÏeblad
Proven
24e Jaargang Nr. 49 24 december 1995 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Vrijdag 29 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 december
17 u. Gez. mis v. Ere-pastoors E.H.
Michiel De Geeter en Arnold De Witte
Zondag 31 december - H. Familie
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. Familiemis v. Charles Soenen
en overleden kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

KERSTNACHTMIS TE
PROVEN

OP ZONDAG 24 DECEMBER
TE 6 U. 'S AVONDS

Geboorte
Victor Top, z.v. Patriek en Hilde Debergh,
Provenplein 40A, Proven (geb. te Poperinge op
19 dec. '95)

Bedanking
Ik vind het meer dan de moeite waard de
Harmonie "De Volksvreugd" alsmede het
bestuur te bedanken voor de serenade en de
vriendelijke attentie die je voor mijn man
Frans De Hondt en mijzelf ten beste hebt gege-
ven ter gelegenheid van hun St.-Cecilia-feest.

Oprechte dank, Monique

De levende kerststal 1995
Het gezin Edward Ryckeboer-Delanghe Ann,
Couthoflaan 22, Proven met Steven, Iris en
Jeroen als kindje Jezus.

Kerstpakket
Vanwege de kinderen van onze school aange-
boden aan de mensen die niet kunnen komen
naar de kerk met kerstmis door ziekte of
ouderdom. We mogen ze niet vergeten daarom
deze welgemeende attentie.

Ook voor alle kinderen
een Kerstgechenk
Onmiddelijk na de kerstnachtmis geeft Mr.
pastoor een kerstgeschenk aan alle kleutertjes
en aan alle jongens en meisjes van de lagere
afdeling. Aan alle kinderen van binnen en bui-
ten de parochie gaarne gegeven.

Kerst-MIS 1995
op zondag 24 december te 18 u.
"Een sprookje of een droom"
Gedurende de vier Adventsweken groeiden we
naar Kerstmis toe. We konden ons bezinnen
over vrede, licht, gerechtigheid en liefde.
Tijdens de avondrnis brengen we dit alles in

beeld met alle leerlingen van de lagere afdeling
van de Provense Basisschool.
- De leerlingen van het tweede leerjaar brengen

de schuldbelijdenis rond de Adventskrans.
- Het 3de en 4de leerjaar vormen een zang-

koor, begeleid door de schoolmuzikanten.
- Het kerstspel "Een sprookje of een droom"

wordt door de leerlingen van het 5de en 6de
leerjaar gespeeld. Zij vertolken de Eerste
Lezing en het Evangelie op een kind-vrien-
delijke manier.

- Alle aanwezigen ontvangen een aandenken,
uitgedeeld door het lste leerjaar. Alle leerlin-
gen van de lagere school knipten en kleurden!

- De Harmonie "De Volksvreugd" luistert de
avondrnis muzikaal op met "Grab Bag",
''Two Carols", Drummer Boy" en "Stille
Nacht".

Onze bijzondere dank daarvoor!!!

Harmonie "De Volksvreugd"
Alle muzikanten worden verwacht op de repe-
titie op vrijdag 22 december (zowel de jeugd
om 18.45 uur als de volwassenen om 20 uur).
Zondagavond verwacht de chef julie om 17.40
uur in de kerk. Op Kerstmis zelf spreken we
om 9.30 uur af te Watou.

1996 : Aperitiefconcert
Laat ons samen het glas heffen op het nieuwe
jaar!!! Wij spelen op zondag 7 januari met ons
Provens "Jeugdmuziek" o.l.v. Frank Markey
een aperitiefconcert. Om 11 uur stipt laten we
de eerste klanken horen in de zaal Sint-Jozef
(school). Voor het bedrag van 80 fr. VVk of
100 fr. ADD krijg je onze mooiste werkjes te
horen terwijl je kunt genieten van een GRA-
TIS aperitief. Kaarten kun je bekomen bij de
leden van de Jeugdharmonie.

B.G.J.G. : Hatsjie !!!
Kindertheater TRONTINET brengt op donder-
dag 4 januari zijn 5de produktie: "Hatsjie".
Wie er vorige keren bij was, wil dit optreden
zeker niet missen !
Toegang tot de zaal Sint-El ooi om 15 uur: 100
fr. leden B.GJ.G. / 150 fr. niet-leden.
Zowel kleuters als twaalfjarigen komen ruim
aan hun trekken.

In de vuilnishopen
We hebben ze langs onze televisiebeelden zien
scharrelen en klauwen om een beetje eten te
vinden: mannen, vrouwen en kinderen.
Laten wij niet moe worden te geven met mild-
heid. Daarom is de omhaling in de Kerst-
nachtmis en in alle missen op Kerstdag zelf
voor de armsten der armen.
DankU.



PRIESTERVANDIENST (v. 31 dec tot 6 jan)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (30-31 dec.) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (31 dec.) tel. 38.81.60
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ook peëlicure);-tet~3U.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 29 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 december
17 u. Gez. mis v. ere-pastoor E.H. Miehiel
De Geeter en Arnold De Witte
Zondag 31 december - H. Familie
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. familiernis v. Charles Soenen
en overl. kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen
Maandag 1 januari - Nieuwjaar 1996
9 u. H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid
en O.L.V. V.d. grot
Dinsdag 2 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. uit de kapel V.d.
Uilegatstraat
Woensdag 3 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.D.)
Donderdag 4 januari - H. Veerle
8 u. H. mis v. overl. vader (A.R.)
Vrijdag 5 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 januari
17 u. Gez. mis v. Hektor Deplaecie-
Cornette Paula VWofamilie en buren
Zondag 7 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Hugo Camerlynck,
echtg. V.Lena George en overl. ouders.

Geboorte
Elien Gheldof, d.V. Paul en Inge Degraeve,

Ons
Parochieblad
Proven
24e Jaargang Nr. 50 31december 1995 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 -Druk. Schoonaert

Uilegatstraat 6, Proven (geb. te Poperinge
op 25 dec. '95).

In de Heer ontslapen
Henri Pacco, wedn. V. Jeanne Parmentier,
overl. te Ieper op 26 december '95 in de leef-
tijd V. 69 j. en die op zate dag 30 december
'95 om 9.30 U. te Proven wordt begraven.

Overbezet
Nog nooit was er zoveel volk aanwezig in
de Kerstnachtmis 1995 van zondag laatst 24
december die te 6 U. 's avonds plaatsvond.
We hadden veel banken en stoelen bijge-
haald, alles was bezet en er waren toch nog
rechtstaanden.
We danken allen die meegewerkt hebben:
de harmonie "De Volksvreugd" jongeren en
volwassenen, de levende kerststal door het
gezin Edward Ryckeboer-Delanghe Ann
met hun kindjes Steven, Iris en Jeroen, de
leerlingen en leerkrachten van de school
(met de kleutertjes inbegrepen waren er 196
kinderen aanwezig). We danken eveneens
het kerkpersoneel voor hun .kostbarc hulp
vooraf en nadien. En meteen danken we
allen die gekomen zijn met Kerstmis.
Laten we de boodschap. van Kerstmis bele-
ven en aanbieden. Op het almanakblaadje
van 24 december staat er geschreven (van
Valeer Deschacht) : "De kern van het chris-
ten zijn is diep vertrouwen in God en ons
geluk vinden in het elkaar gelukkig
maken ...".

Driekoningenfeest
- lekkere taart
- sterren maken, eventueel nog een kroon
- zich verkleden
- schminken
- ambiance
- verkiezing koning (prachtig geschenk en
rondrit in koets).
Inschrijving vóór donderdag 4 januari bij
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, tel.
057/30.08.96 (duidelijk klas doorgeven
kleuter, 1-2 of 3 leerjaar, 4-5 of 6 leerjaar)
Prijs: 50 fr.
Datum: 6 januari 1996 om 14.30 U.

Plaats: 't Rozenhof Proven

Kerstboomverbranding
Zaterdag 6 januari 1996 om 18 u., recht voor
het gemeentehuis. Er is een hapje en een
drankje voorzien, een romantische sfeer. ..
Allen hartelijk welkom.

Het Driekoningencomité

Nog dezer dagen
Zullen wij de H. Communie thuisdragen
naar zieken en bejaarde mensen.

Om uit te knippen:
Gebed voor de zieken
Heer Jezus Christus,
in onze nood
roepen wij tot U.
Hun kracht is te klein
en hun schouders zijn te zwak
voor het kruis van de ziekte
dat zij moeten dragen.
Laat hen niet alleen.
Geef dat zij niet bezwijken onder deze last.
Sterk hen met de kracht
van Uw Geest,
recht hen weer op
en doe ze herleven.
Heer, op U hopen wij,
beschaam ons vertrouwen niet.
Amen.

Hatsjie !!!
B.GJ.G. Proven nodigt op donderdag 4
januari 1996 het Kindertheater Trontinet uit
voor een voorstelling van "Hatsjie !".
"Hatsjie!" is een eigen verhaal over zeero-
vers. Alles is er mGgelijk Niets.is.er.te.gek.;
Zowel kleuters als twaalfjarigen komen
ruim aan hun trekken. Trontinet presenteert
immers echt theater en staat borg voor ont-
spanning met mime, poppenspel, zang en
dans. En de kijkers houden best hun stoel
vast, want de zeerovers stormen erop los !
Afspraak: donderdag 4 januari, zaal Sint-
Elooi om 15 uur. Leden B.G.J.G. betalen
100 fr., niet-leden 150 fr.

Aperitiefconcert
De harmonie "De Volksvreugd" is fier op
zijn grote groep jonge muzikanten die de
vereniging vers bloed inpompen.
De jeugd bruist van aktiviteit en plant op
zondag 7 januari een aperitiefconcert. Om
11 uur brengt de Jeugdharrnonie vrolijke
stukjes die passen bij een drink op het nieu-
we jaar !
Met de toegangskaart (80 fr. VVK, 100 fr.
ADD) kun je genieten van een gratis glas
aperitief.
Hou alvast anderhalf uur vrij om in zaal
Sint-Jozef (school) het nieuwe jaar vrolijk
in te zetten !!!

Dit Parochieblad is het laatste nummer
van 1995. Volgende week het eerste
nummer van 1996.
Hoeveel exemplaren worden er besteld?
Voor het postkantoor behorende tot Proven
- Krombeke - Roesbrugge - Haringe en
Watou komen we aan een getal van 470 ex.
En buiten dit postkantoor zijn er nog 48 -
laten we zeggen - buitenlanders.
Samengeteld: 470 + 48 = 518.
Zo worden er in totaal 518 besteld.


