
PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 jan)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91

'RKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
~lexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (6-7 jan.) tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (7 jan.) tel. 33.41.17
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.)
KINESITHERAEIE :
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 5 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 januari
o u. Plechtige begrafenis van Camiel
rpentier, echtg. van Rachel Derycke

i/U. Gez. mis v. Hektor Deplaecie-
Comette Paula vw. familie 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
Maandag 8 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V., kapel v.d. Uile-
gatstraat
Dinsdag 9 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Woensdag 10 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing (M.)
Donderdag 11 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (A)
Vrijdag 12 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 januari
17 u. Gez. zes-wekenmis v. Marcel Rap-
pelet, wedn. v. Jeanne George, vwo buren
en vrienden
Zondag 14 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Bertha Durant, echtgte.
v. Willy Lozie en ook v. Leonie Truyaert.
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l' NUMMER 1996
ONS PAROCHIEBLAD

ZALIG EN GELUKKIG NIEUWJAAR

Tot kind Gods gedoopt
Justien Breyne, d.v. Frank en Isabelle Worm,
Blasiusstraat 36, Krombeke.

In de Heer ontslapen
Carpentier Camiel, echtg. van Rachel Derycke,
overl. te Proven op zaterdag 30 dec. '95 in de
leeftijd van 83 jaar en die op zaterdag 6 jan.'96
om 10 u. te Proven wordt begraven.

Op het nieuwe jaar !!
Laten we samen het glas heffen op het nieuwe
jaar !! Waar kunnen we dat beter doen dan tij-
dens het Aperitiefconcert dat de Provense
Jeugdharmonie brengt op zondag 7 januari?
U wordt om 11 uur stipt verwacht in de feeste-
lijk versierde zaal Sint-Jozef (school). Met toe-
gangskaart (VVK : 80 fr. - ADD : 100 fr.) hebt
u recht op een gratis aperitief.
Van harte welkom!! ~~ __

Robin is verkouden !!!
Vandaag, donderdag 4 januari, is het Kinder-
theater Trontinet te gast in zaal Sint-Elooi om
15 uur. Op uitnodiging van de B.G.J.G. bren-
gen zij het verhaal "Hatsjie!". Robin is verkou-
den, zowel 's zomers als 's winters. Moeder
vindt dat dit echt niet langer kan en stuurt
Robin naar de dokter. Maar zo eenvoudig is
dat eigenlijk niet ! Wat is de oplossing?
Komen zien I!! Leden B.G.J.G. betalen 100 fr.,
niet-leden 150 fr. Zowel kleuters als twaalfjari-
gen beleven dolle pret!! !

Driekoningenfeest - Kerstboomverbranding
Vandaag donderdag 4 januari : laatste dag
inschrijvingen. Alle ingeschreven kinderen wor-
den zaterdag 6 januari om 14.30 U., als koning
verkleed, verwacht in 't Rozenhof. Einde voor-
zien ± 16.30 u. op parking bij Rusthuis.
Om 18 u. is er dan de traditionele kerstboom-
verbranding met een hapje en een drankje, dit
in een heel romantische sfeer.

Het Driekoningenkomiteit.

Grote konservenkaarting
Iedereen van harte welkom op de jaarlijkse .
kaarting t.v.v de kerstverlichting in de Obterre-
straat. Deze kaarting gaat door op zaterdag 6
januari vanaf 19 u. en op zondag 7 jan. vanaf
10 u. en vanaf 18 u.
Iedereen van harte welkom.

K.V.L.V. kookles
Op dinsdag 9 januari is er de kookles
"Boerengroenten in al hun heerlijkheid" dit om
13.30 u. in "Sint-Elooi". Wil bord en proefge-
rief meebrengen. We verwachten u allemaal.

In 1995 werden in onze parochiekerk
22 kindjes gedoopt.
1. Dequidt Benn, z.v. Gino en Sandra Van

Exem, Blekerijweg 82.
2. Bouw Emelie, d.v. Stefaan en Brigitte Six,

Blasiusstraat 79, Krombeke
3. Descamps Daisy, d.v. Marc en Cecile

Quaghebeur, Couthoflaan 15
4. Lazeure Bryan, z.v. Paul en Rita Ganne,

Obterrestraat 49c
5. Top Rachel, d.v. Kristof en Valerie Viane,

Provenplein 53
6. Decrock Kenneth, z.v. Regis en Kathleen

Legein, Dr. Gheysenstraat 8, Roesbrugge
7. Demuynck Giljan, z.v. Eric en Katrien

Snik, Uilegatstraat 10
8. Verhille Amelie, d.v. Jozef en Roza Snaet,

Uilegatstraat 11
9. Vandevelde Maaike, d.v. Rik en Els

Notebaert, Pezelstraat 77, Poperinge
10. Top Elien, d.v. Pieter en Chantal

Vandermeulen, Obterrestraat 21
11. Capoen Louis, z.v. Lieven en Lena

Gheldof, Couthoflaan 27
12. Desseyn Dries, z.v. Johan en Colette

Vandenbruwaene, Gravendreef 15
13. Van Oost Melvin, z.v. Hendrik en Brenda

Hondeghem, Obterrestraat 35
14. Parreyn Wannes, z.v. Jacques en Janique

Monsy, Obterrestraat 4
15. Defever Lovely, d.v. Patriek en Christel

Pacco, Molendreef 30
16. Dequidt Kelly d.v. Bruno en Carla

Neuville, Canadaweg 11
17. Decaesteker Mieke, d.v. Danny en Kristel

Parmentier, Provenplein 12
18. Peperstraete Lieselotte, d.v. Gijs en Lut

Wemaere, Molendreef 12
19. Brunfaut Miguël, z.v. Filip en Fanny Jaes,

Vaux -s-Chèvremont, Poperinge
20. Brysbaert Jorina, d.v. Geert en Krista

Vandecasteele, Montefoulstraat I
21. Delefortrie Aaron, z.v . Marnix en Mia

Lozie, Eekhoute 85
22. Debeer Fries, z.v. Rik en Ingrid Deweerdt,

Couthoflaan 25

En op Nieuwjaar 1 januari 1996 gedoopt in
onze kerk:

Breyne Justien, d.v. Frank en Isabelle
Worm, Blasiusstraat 36, Krombeke

"Ons Parochieblad" Proven
staat weer ten dienste van onze lezers.
Iedereen mag er iets inschrijven: onze artikels
of berichtgeving, altijd gratis. Doch steek alles
in de bus van de pastorie tegen de maandag-
avond Dank.



PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 jan.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (13 - 14 jan.) tel. 40.15.60
Veearts Goethals (14 jan.) 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
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 12 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 januari
17 u. Gez. zes-wekenmis v. Marcel Rap-
pelet, wedn. v. Jeanne George, vwo buren
en vrienden
Zondag 14 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Bertha Durant, echt-
gte. v. Willy Lozie en ook v. Alidor
Durant-Truyaert Leonie.
Maandag 15 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (V.F.)
Dinsdag 16 januari
8 u. H. mis v. over\. vader (A.B.)
Woensdag 17 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.D.)
Donderdag 18 januari
8 u. H. mis v. over\. zusters en sch. zuster
(C.G.)
Vrijdag 19 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 januari
17 u. Gez. mis v. Roger Beudaert, z.v.
wijlen Henri en Martha Claeys, vwo de
buren
Zondag 21 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Martha Baert, wed. v.
Henri Matton, echtg. van Henri Nollet,
vwoVr. en Kenn.
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Geboorte
Jeroen Camerlynck, zoon van Rik en Kathleen
Verhille, Montefoulstraat 2, Proven.
(Geb. te Poperinge 8 jan. '96)

Rechtzetting
Onder de gedoopte kinderen van 1995, ver-
meld in het vorig Parochieblad, moet er een
rechtzetting gebeuren: namelijk nummer 17 in
de reeks:
17. Decaesteker Micke, zoontje van Danny en

Kristel Parmentier, Provenplein 12.

Wend U bij het begin van het nieuwe jaar 1996
dagelijks tot de Goddelijke Voorzienigheid
Ik las in het boekje van Kardinaal Danneels
over "Ontmoediging en Hoop" de volgende
woorden : "Er is in onze tijd ook iets aan de
hand met de beleving van de tijd : niemand
kan nog wachten, maar alles moet meteen. De
tijd is onze vriend niet meer. We zullen het
opnieuw moeten leren van de tijd onze bond-
genoot te maken, in afwachting dat we weer
gevoelig worden voor wat we klassiek Gods
Voorzienigheid noemden. Wanneer zullen we
inzien dat God beter voor ons zorgt dan wij dat
kunnen voor ons zelf." Daarom, begin iedere
dag die ons gegundwordt : "In de naam van de
Vader en de Zoon en de H. Geest". Zo wil ik
iedere dag beginnen.

Overlijdens in 1995
1. Jeanette Mahieu, weduwe van Gerard
Debergh, over!. te Proven op zaterdag 7 jan.
'95 in de leeftijd van 76 j. en die zaterdag 14
jan. '95 om 11 u. te Proven werd begraven.

2. Hektor Deplaecie en echtgenote Paula
/3. Cornette, overleden na een smartelijk ongeval

te Ieper op zondag 8 jan. '95, beiden in de
leeftijd van 70 j. en die op zaterdag 14 jan.
'95 om 9.45 u. te Proven werden begraven.

4. Frans Vermeersch, echtgenoot van Lena
Vancayzeele, overleden te Proven op maan-
dag 20 februari '95 in de leeftijd van 51 j. en
die maandag 27 februari '95 om 10.30 u. te
Proven werd begraven.

5. 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 10 u. te Proven werd begraven.

6. Yvonne Mortaigne, weduwe van Guillaume
Berquin, overleden te Poperinge op donder-
dag 6 april '95 in de leeftijd van 87 j. en die
dinsdag 11 april '95 om 10 u. te Proven werd
begraven.

7. Georges Comette, overleden te Proven op
zondag 14 mei '95 in de leeftijd van 84 j. en
die op vrijdag 19 mei '95 om 10 u. te Proven
werd begraven.

8. Germaine Ramault, weduwe van Paul
Huyghe, overleden 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.

9. Z.E.H. Joris Dewulf, overleden te Roeselare
op 13 juni '95 in de leeftijd van 92 j. en die
op zaterdag 17 juni '95 om 10.30 u. te Proven
werd begraven.

10.Martha Baert, weduwe van Henri Matton,
echtgenote van Henri Nollet, overleden te
Poperinge op 30 juli '95 in de leeftijd van 75
j. en die donderdag 3 augustus '95 te Proven
werd begraven (zinking te Proven).

11. Marcel Durant, weduwnaar van Godelieve
Cafrneyer, overleden te Proven op vrijdag 4
augustus '95 in de leeftijd van 86 j. en die
donderdag 10 augustus '95 te Proven werd
begraven.

12.Louis Fauvercq, echtgenoot van Magdalena
D'Hooghe, overleden te Proven op zondag 13
augustus '95 in de leeftijd van 87 j. en die op
zaterdag 19 augustus '95 om 10 u. te Proven
werd begraven.

13. Marcel Rappelet, weduwnaar van Jeanne
George, overleden te Roeselare op maandag
18 september '95 in de leeftijd van 79 j. en
die op zaterdag 23 september '95 om 10 u. te
Proven werd begraven.

14.Maria Fauvercq, weduwe van André Deburg-
graeve, overleden te Poperinge op maandag 9
oktober '95 in de leeftijd van 84 j. en die vrij-
dag 13 oktober '95 om 10 u. te Proven werd
begraven.

15. Albert Vandeputte, echtgenoot van Cecile
Dejonckheere, overleden te Poperinge op vrij-
dag 27 oktober '95 in de leeftijd van 80 j. en
die zaterdag 4 november '95 om 10.30 u. te
Roesbrugge werd begraven.

16.Henri Pacco, weduwnaar van Jeanne Parmen-
tier, overleden te Ieper op 26 december '95 in
de leeftijd van 69 j. en die zaterdag 30 decem-
ber '95 om 9.30 u. te Proven werd begraven.

17. Cami lle Carpentier, echtgenoot v~Ras:.hel
Derycke, overleden te Proven op zaterdag 30
december '95 in de leeftijd van 83 j. en die
zaterdag 6 januari '96 om 10 u. te Proven
werd begraven.

Driekoningen - Kerstboomverbranding
Even paniek, maar uiteindelijk een heel
geslaagd Driekoningenfeest met Steven Ry-
ckeboer, Steven Gheldof en Niels Malbrancke
als koningen.
De paardjes waren goed op dreef en de stoet
eindigde met heel tevreden kinderen.
Gluhwein, jenevers en gratis "smoutbroodjes"
gingen vlot van de hand. Volgend jaar nog een
grotere voorraad ? Rook was er soms ook,
maar ja, de wind heeft men niet in de hand.
Bedankt aan iedereen die meehielp. Bijzonder
ook aan de mensen die een kerstboom thuis
geplaatst hebben en soms eens meer de stof-
zuiger moesten bovenhalen.
Tot volgend jaar?

Het Driekoningenkomiteit

Kaarting Obterrestraat
Hier volgen de winnende nummers van de
kaarten van de Kaarting Obterrestraat :
047 076 105 150 187 217 261
312 375 380 411 482 519 576
644 674 729 768 853 898
De prijzen kunnen afgehaald worden bij Frans
Hauspie, Obterrestr. 17, Proven tot 31 jan. '96
De hesp werd gewonnen door Jacobs Helmut
en woog 4,576 kg. Allen hartelijk dank !

KA V deelt mee
Wie zin heeft om een reeks patchwork te vol-
gen kan terecht bij KAV-Watou.
Deze 5-delige reeks gaat door, telkens op
maandagnamiddag. van 13 u. tot 16 u.
Startdatum : 29 januari '96.
Kostprijs leden 300 fr., niet-leden 400 fr.
Gelieve zo vlug mogelijk (vóór vrijdagavond)
in te schrijven bij mevr. Larnbrechts, tel.
057/38 85 18.



PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 jan.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (20-21 jan.) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (21 jan.) 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 19 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 januari
17 u. Gez. mis v. Roger Beudaert, z.v. wij-
len Henri en Martha Claeys, vwo de buren
Zondag 21 januari
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Martha Baert, wed. V.
Henri Matton, echtg. van Henri Nollet,
vwo vr. en kenn.
Maandag 22 januari
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (F.V.)
Dinsdag 23 januari
8 U. H. mis V. overl. ouders (D.D)
Woensdag 24 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot, dank (M)
Donderdag 25 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot, genezing
Vrijdag 26 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.Vr. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 januari
17 U. Gez. mis V. Camille Carpentier,
echtg. V.Rachel Derycke vwo de buren
Zondag 28 januari
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis voor Jean Menu, echtg.
V.Maria Degraeve en overl. familie.

Is er nog hoop voor de kerk?
Wat schrijft Kardinaal Danneels ? "Je hoeft niet
ver rond te kijken dat ook in onze kerk de hoop
soms zoek is. - Daar zijn natuurlijk redenen voor,
die iedereen nu stilaan wel zal kennen: de inner-
lijke spanningen, kritiek, onbehagen, vermoeid-
heid, het verdringen van de Kerk uit het publieke
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leven, en de tanende zondag-praktijk. Dus een
kerk in depressie? Vooral de kwantitatieve terug-
loop op meerdere terreinen werkt ontmoedigend :
de roepingen, de kloosters, het kerkbezoek. Soms
lijkt het alsof de boom aan het sterven is.
En toch ! In de kerkgeschiedenis hebben vele
generaties last gehad van het "vallen van het
blad". Er was vaak reden tot depressie. Maar
altijd stonden er weer mensen op om haar om te
buigen in vreugde.

Solden
Bij schoenmaker Noël, vanaf heden tot 3 februari.
Welkom en dank U.

Geboorten van Proven 1995
1. Descamps Daisy, geb. 16.1.95, d.V. Marc en

Cécile Quaghebeur
2. Demuynck Gil-Jan, geb. 2.2.95, Z.V.Eric en

Katrien Snick
3. Top Elien, geb. 8.2.95, d.v. Pieter en Chantal

Vandermeulen
4. Capoen Louis, geb. 20.3.95, Z.V. Lieven en

Lena Gheldof
5. Bailleul Alexandra, geb. 13.4.95, d.V.

Christophe en Catherine Coevoet
6. Defever Lovely, geb. 24.4.95, d.v. Patriek en

Chris tel Pacco
7. Decrock Tatchéarr:r,geb. 19.5.95, d.v. José en

Anita Beun
8. Ryckeboer Jeroen, geb. 9.6.95, Z.V. Eduard

en Ann Delanghe
9. Dequidt Kelly, geb. 9.6.95, d.V. Bruno en

Carla Neuville
10. Pareyn Wannes, geb. 13.6.95, Z.V.Jacques en

Janique Monsy
11. Vanoost Melvin, geb. 27.6.95, Z.V. Hendrik

en Brenda Hondeghem
12. Delefortrie Aaron, geb. 12.7.95, Z.V.Mamix

en MiaLozie
13. Brysbaert Jorina, geb. 24.7.95, d.v. Geert en

Krista Vandecasteele
14. Peperstraete Lieselotte, geb. 12.8.95, d.V.

Ghislain en Lutgart Wemaere
15. Debeer Fries, geb. 4.9.95, Z.V.Rik en Ingrid

Deweerdt
16. Feburier Benjamin, geb. 17.10.95, Z.V.Hervé

en Sandy Pecqueux
17. Leys Daisy, geb. 23.10.95, d.V. Carlos en

Isabelle Matthys
18. Six Danica, geb. 15.12.95, d.V. Francky en

Marina Therssen
19. Top Victor, geb. 19.12.95, Z.V. Patriek en

Hilde Debergh
20. Gheldof Elien, geb. 25.12.95, d.V. Paul en

Inge Degraeve

K.V.L. Agra
Dinsdag 23 januari om 13.30 U. in de Kring te
Poperinge.
"Waarden in land- en tuinbouw"
1. Zijn we nog zelfstandigen die autonoom

beslissen?
2. Zijn we gedwongen steeds meer te werken?
3. Hoe gaan we om met milieumaatregelen en

andere wetten ?

K.B.Gepensioneerden
Op donderdag 25 januari wordt om 14 U. het
nieuwe seizoen begonnen met de eerste kaarting
in het lokaal St.-Elooi te Proven.
Nieuwe kaarters zijn steeds welkom.

Bingo en pannekoekenavond - K.A.V.-
Proven
K.A.V. start het nieuwe jaar met een gezellige
ontspanningsavond. Op het programma:
- een spelletje Bingo met mooie prijzen
- een kopje koffie met heerlijke pannekoeken
Alle K.A.V.-leden worden hartelijk uitgenodigd
op dinsdagavond 23 januari '96 om 19.30 U. in
het Cultureel Centrum van Proven. Breng alvast
je goed humeur en je vriendin mee! Tot dan.
K.A.V Proven

K.B.G.-Toneel
Toneel: naar het gelijknamig boek van Hugo De
Ridder, bewerkt en op het podium gebracht door
het Mechelse Miniatuurtheater. Op dinsdag 13
februari om 14 u. in de Stadsschouwburg te
Ieper.
Het toneel "Het ultieme transfer"
Inhoud van het stuk : Het toneel speelt zich af in
het jaar 2005. De pensioenen zijn op dat ogenblik
onbetaalbaar geworden. De welvaart wankelt
onder het gewicht van de vergrijzing. Een 67-
jarige weduwnaar Renaat van Hingene wil op
een waardige manier verder leven. In zijn
betrachtingen van dit eenvoudige verlangen botst
hij op een snel aangroeiend anti-bejaardenkli-
maat, dat in de voorstelling gepersonaliseerd
wordt in de 37-jarige ongehuwde, vrijgevochten
Carla Crauwels.
Prijs: 350 fr. • KBG-Ieden: 250 fr.
Bestelling van de kaarten bij Gerard Ryon,
Obterrestraat 48, Proven - tel. 057/300 443.
Elk zorgt voor eigen vervoer.

Verkoopaktie - Winkelen in het dorp
Uitslag van trekking van de tombola ingericht
door het N.C.M.V. "IJzerbode".
Winnen 250 fr. : de loten eindigend op 309 en 809.
Winnen 500 fr. :
263495 270922
265881 113189
144524 215400
136932
Winnen 1.000 fr :
153031 209941 129439 160943 136378
Winnen 5.000 fr. :
220143 (res. 140862) en 266403 (res. 248087)
Wint 10.000 fr. : 106403 (res. 212640)
Wint het superlot van 30.000 fr. : 112900 (res.
127616).
Het reservenummer is geldig vanaf 13 februari
1996. Met de winnende loten van 250 fr. kunnen de
winnaars rechtstreeks aankopen doen bij de zaak
waar het werd uitgegeven. De winnaars van de gro-
tere loten wisselen hun lot uit voor waardebons
vóór 31 maart bij Mevr. Micheline Vandamme -
Borrey, Provenplein 33.

228320
174157
238642

205709
175272
243010

173725
143973
147138

Inspectie
In opdracht van het stadsbestuur van Poperinge zijn
twee inspecteurs van de Provincie ook naar Proven
gekomen om het kerkgebouw van St.-Victor te
inspecteren, vooral het dak en de goten. Dank voor
die opdracht maar vooral dank ook aan die inspec-
teurs zelf, die niet alleen genoteerd hebben, maar
ook gewrocht hebben en aldus de goten ter dege
gekuist hebben. Kijk maar eens wat ze naar bene-
den gebracht hebben van vuil afval. Verder zullen
die inspecteurs verslag uitbrengen bij Stad
Poperinge.



PRIESTER VAN DIENST (v. 28 jan. tot 3 febr.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (27-28 jan.) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (28 jan.) tel. 33.41.17
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 pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 26 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 januari
17 u. Gez. mis v. Camille Carpentier,
echtg. v. Rachel Derycke vwo de buren
Zondag 28 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis voor Jean Menu, echtg.
v. Maria Degraeve en overl. familie.
Maandag 29 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (G.L.)
Dinsdag 30 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (M)
Woensdag 31 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
int. (Y.)
Donderdag 1februari
8 u. H. mis v. overl. ouders en familie
(D.D.R.)
Vrijdag 2 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 februari
17 u. Gez. jaarmis v. J acqueline Meers-
seman, echtgte. v. Gilbert Vanrenterghem
Zondag 4 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6' Gez. zeswekenmis v. Maurice
Matton, echtg. v. Simonne Gryson.

Solden
Bij schoenmaker Noël, tot 3 februari. Welkom
en dank.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 4 28 januari 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Over priesters-assistenten bij begrafe-
nissen, huwelijken en andere kerkelijke
diensten.
Onze bisschop neemt hierbij de volgende
maatregel, vooral nu de priesters minder talrijk
zijn. Daarom streeft hij ernaar dat huwelijken
en begrafenissen slechts door één priester (of
diaken) gecelebreerd worden, zonder assistent.
Als de pastoor het nodig acht en als de priester
of de diaken ter plaatse dienstbaar is, kan deze
op een bescheiden manier assisteren, niet aan
het altaar, maar in het koor. De pastoor is ech-
ter niet verplicht een priester of diaken als
assistent te vragen. Hij kan ook een beroep
doen op leken om te helpen voorlezen, ten
offer staan, communie uitreiken, het gebeds-
moment op het kerkhof verzorgen. In alle dien-
sten, in gelijke omstandigheden, tracht men
hetzelfde te doen en dezelfde kwaliteit te ver-
zorgen zonder onderscheid van personen. Wij
zien allemaal liever meer bedienaars aan het
altaar. Maar dat wordt steeds moeilijker en
binnen afzienbare tijd onmogelijk.
Wij hopen dat onze gelovigen begrip opbren-
gen voor deze nieuwe regeling ingegeven door
de vlug veranderende situatie.

K.V.L.V. - Proven
Alle K.V.L.V.-Ieden van Gewest Poperinge
worden uitgenodigd op maandag 29 januari
1996 om 20 u. in "De Scheure" te
Oostvleteren. En dit voor een leerzame bijeen-
komst over de waarde van kunst. Mevrouw De
Meester zal het hebben over Romaanse en
gotische kunst in al zijn vormen.
Inkom 75 fr., koffie en gebak inbegrepen.

Mevr. Indevuyst-Loghe Bea.

Bewoners van het Rustoord te Proven
1. Rousseeuw Michael, Oostvleteren (k. 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. Deprez Simonne, Abele (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. Gesquière Simonne, Haringe (k. 24)
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

Te onthouden data
- Eerste Kommunie op donderdag O.L.Heer
Hemelvaart 16 mei 1996 om 10.30 u.

- Plechtige Kommunie en H. Vormsel op
zaterdag IImei 1996 om 17 u.

Werkgroep Vormselcatechese, Proven
Op woensdag 3 januari '96 zijn we beginnen
plannen voor een parochiale vormselcatechese
te Proven.

Ziehier enkele mededelingen:
• De vormselcatechese heeft plaats op donder-

dag van 16.30 u. tot 18 u. met een korte
pauze tussenin, en dit soms ten huize, soms
in de zaal St.-Jozef.

• Martine is bereid een aantal thema's uit het
boek "Schoorvoeten" concreet naar onze
werking toe uit te schrijven.

• We behouden een aantal bezoeken in de
parochie die ook vroeger met de vormelin-
gen reeds gebracht werden.

• We verzorgen een eucharistieviering met de
voorstelling en naamopgave van de vorme-
lingen.

• De vormelingen krijgen een herkenningste-
ken (kruisje) dat ze bij elke bijeenkomst dra-
gen.

• Op paaszaterdag (6 april '96) verzorgen de
vormelingen mee de verzoeningsviering.

• We maken een daguitstap om het missiehuis
van Scheut (Kuume) en PovereIlo beter te
leren kennen.

Onze kalender ziet er tot dusver zo uit:
wo. 24 jan. 19 u. bijeenkomst medewerkers

(zaal St.-Jozef)
do. 8 feb. 16.30 u.

zo. II feb.

eerste vormselcatechese :
verklaren opzet en bedoe-
lingen (zaal St.-Jozef)
eucharistieviering voor-
stelling en naamopgave
vormelingen (kerk)
tweede vormselcatechese :
"Niets heeft zoveel kracht"
(thema'sWelzijnszorgI Missie)
DAGUITSTAP :
voormiddag : bezoek
missiehuis Scheut te
Kuume + middagmaal.
namiddag: bezoek ani-
matieprogramma
PovereIlo te Brugge
Verzoeningsviering (kerk)
Vormselviering (kerk)

10 u.

do. 15 feb. 16.30 u.

do. 22 feb. 10 u.

za. 6 april
za. 11 mei

18 u.
17 u.

Wat hier te lezen staat, ligt reeds vast. Meer
informatie en regelingen op de eerstvolgende
bijeenkomst: woensdag 24 januari om 19 u.



PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 febr.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (3-4 febr.) tel. 38.82.71
Veearts Goethals (4 febr.) 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
A'Päïeyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 2 februari - O.L.V. Lichtmis
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Jacqueline Meers-
seman, echtgte. v. Gilbert Vanrenterghem
Zondag 4 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6' Gez. zeswekenmis v. Maurice
Matton, echtg. v. Simonne Gryson.
Maandag 5 februari
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.D.)
Dinsdag 6 februari - H.-Amandus
8 u. H. mis v. overl. zuster en schoonzus-
ter (C.G.)
Woensdag 7 februari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Donderdag 8 februari
8 u. H. mis v. overl. ouders (L.S.)
Vrijdag 9 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Hektor Deplaecie -
Comette Paula
Zondag 11 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis, muzikaal begeleid door de
jongerenharmonie "Pro Deo", vwo de
Vormselcatechese met voorstelling v.d.
Vormelingen.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Huwelijksaankondiging
Kris Desmyttere, Blokstraat 19, Proven en
Coelis An, Jonkheidstraat 3, Watou.

Raoul gaat, Eddy komt
Sinds begin deze week, heeft postman Raoul
Devos, na vele jaren het centrum van Proven
besteld te hebben, afscheid genomen van zijn
dienstronde. De nieuwe postman van dienst is
Eddy Alleweireldt uit Poperinge. Eddy, laten
wij in naam van alle inwoners van Proven u
van harte welkom heten en hopen op een fijne
samenwerking. En dat we zoals vroeger steeds
mogen beroep doen op jou.

Ouderavond K.L.J. Proven
Doorlopend sketches, playback en animatie op
zaterdag 10 februari om 20 uur in zaal St.-
Elooi te Proven. En op zondag 11 februari om
19.30 uur in zaal De Gouden Arend te
Roesbrugge. Kaarten in VVK : 80 fr. - ADD
100 fr.

K.B.-Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 januari. 84
deelnemers, 13 wonnen 3 partijen : Butaye A.
437; Vandenbroucke 0.406; Delerue R. 390;
Vandaele M.386; Froyman M.308; Thoré E.
303; Neuville D. 297; Ooghe L. 292; Knockaert
M. 290; Descamps M. 256; Vandaele L. 250;
Botteearre A. 249; Loones M. 227. Volgende
kaarting op donderdag 8 februari.

De Gympies
Ondertussen zijn we in 3 weken tijd uitge-
groeid tot een respectabele tumclub. De vol-
gende cijfers bewijzen dit : Kleuters : 11;
Kinderaërobic : 22; Tumclub lager: 37; bal-
sporters : 22. - 92 kinderen ! Op naar de 100 !
50+ Proven en Roesbrugge samen: 15 (blijk-
baar hebben deze mensen de meeste drempel-
vrees, jammer want de sfeer en inzet van deze
groep is met niks te vergelijken !)
Aërobicdanseressen (want tot nu toe heeft nog
geen enkele man deze pasjes gewaagd) : 30
45 volwassenen! Op naar de 50 !
Inschrijven kan nog altijd bij Linda Dezitter
(057/3001 83). Onze kunsten eens komen bij-
wonen, kan ook, voor wie wat onzeker is.
Dringende oproep ! Wie is er handig· genoeg
om (een) eenvoudig(e) evenwichtsbalktjes) in
elkaar te knutselen en wie kan van een stuk
goede mousse en een hous een wat geïmprovi-
seerde valmat maken ? Dit alles tegen vergoe-
ding natuurlijk ! (Daarvoor ligt een pannekoe-
kenslag in het verschiet !) Linda.

Waarde Proven aars,
Er gaat een opendeurdag door bij Johny
Knockaert, Eekhoute 57 te Proven. Hoge kwa-
liteitsprodukten, hoog geconcentreerd en wei-

nig nodig, produkten voor het huis en gezin en
dit op 9 februari. Er is ook een cosmetica- en
reuken avond om 20 u. Bel als je komt tel.
057/301425.
Hartelijk dank! Johny Knockaert.

Monumentenwacht West-Vlaanderen
v.z.w.
Toch een beetje verslag over de Provinciale
inspectie van de kerk Sint- Victor te Proven.
De inspectiedata waren 9, 10 en 11 januari
1996. Er werden intussen reeds door hoger
genoemde Inspectiedienst de volgende werken
uitgevoerd aan de kerk Sint- Victor te Proven.
- Alle goten en platte daken werden gereinigd.

Er werden omtrent 89 emmers vuil afval
(bladeren, takken, grasvodden, vermengd
met zeer veel duiven-uitwerpsel) naar bene-
den gehaald.

- Alle verstopte ontvangers en afvoeren wer-
den terug vrij gemaakt (ik hoorde die
Inspecteurs zeggen :"die ontvangers zijn hier
veel te klein en de afvoerbuizen veel te
nauw".)

- Op verspreide plaatsen werden eveneens 35
leien vervangen.

- Een 30-tal scheefgezakte leien terug goed
geplaatst.

- De gebruikte materialen waren de volgende:
- 30 leien 17/18 en 5 leien 40/20

uit voorraad monumentenwacht.
- 40 leihaken en 10 leinagels

uit voorraad monumentenwacht.

Opmerkingen
Niettegenstaande de zeer moeilijke bereik-
baarheid is het voor dit gebouw (kerk Sint-
Victor) van het grootste belang dat minstens 2
x per jaar de goten en platte daken gereinigd
worden. Ook moeten alle afvoeren en ontvan-
gers vrij gehouden worden. We adviseren om
een viertal dakluiken te plaatsen om de bereik-
baarheid van de goten te bevorderen en aldus
het onderhoud te vergemakkelijken. Volgens
dezelfde inspectie zouden volgende werken
moeten uitgevoerd worden. (daarover iets
meer in volgend Parochieblad)

Pannekoekenkaarting
Bij het begin van de krokusvakantie op zater-
dag 17 en zondag 18 februari organiseert de
Vrije Basisschool Proven haar jaarlijkse
"BEAUVOORDSE PANNEKOEKENKAAR-
TING".
Tijdens het aanstaande weekeinde gaan de
oudsten van de school op stap om u de kans te
geven kaarten te kopen.
Wij danken alle Provenaars van harte voor het
goede onthaal van de leerlingen en de steun
aan de school.

Het schoolteam



PRIESTERVANDIENST (v. 11 tot 17 febr.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (10-11 febr.) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (11 febr.) tel. 44.53.63
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. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 9 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Hektor Deplaecie -
Comette Paula
Zondag 11 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis, muzikaal begeleid door de
jongerenharmonie "Pro Deo", VWo de
Vormse1catechese met voorstelling V.d.
vormelingen.
Maandag 12 februari
8 U. H. mis V.overl, ouders (D.D.)
Dinsdag 13 februari
8 U. H. mis V.bijz. overl. (H.)
Woensdag 14 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
int. (G)
Donderdag 15 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing (X)
Vrijdag 16 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 februari
17 U. Gez. jaarmis V. Achiel Boury-Borra
Prudenee

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Zondag 18 februari
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Robert Vanden-
broucke, echtg. V. Julia Samyn

In de heer ontslapen
Jozef . Huyghe, echtgenoot van Eliane
Ryckeboer, overleden te Poperinge op don-
derdag 1 februari '96 in de leeftijd van 65
jaar en die op woensdag 7 februari '96 om
10 U. te Proven werd begraven.

Gevonden
Twee sleutels los van elkaar, een sleutel vast
aan een metalen hangertje en de andere met
een rode overtrek.

Bloedtransfusie - inzameling
Op donderdag 22 februari, zaal Sint-Elooi,
van 18.30 tot 20.30 U.

Bokado
Ter gelegenheid van Valentijn willen wij
onze klanten verwennen op zondag 11
februari. Iedereen die een bezoekje brengt,
kan een glaasje meedrinken ! Tal van nieu-
we artikelen zijn binnen vanaf nu werken
we met klantenkaarten.

Afspraak op zondag !
Nadine

Van "De Bond zonder Naam"

"Wie met drugs begint,
kent het einde niet"

"Wie zich opwindt,
loopt onverwachts af ..."

Nog verslag over de inspectie van onze
Sint.- Victorkerk
We adviseren om een viertal dakluiken te
plaatsen om de bereikbaarheid van de goten
te bevorderen en het onderhoud te verge-
makkelijken. (Dit werk is niet alleen nuttig,
maar vooral en op de eerste plaats hoogst
noodzakelijk, aldus de pastoor.)
Voor een goede instandhouding van het
monument vinden wij (de inspecteurs) het

van belang dat de volgende werken uitge-
voerd worden. :
- de zwamvorming in de WC van de sacris-

tie te bestrijden
- het carillon tegen waterinfiltratie dichten
- de scheuren en de lekken in de goten vak-

kundig herstellen
- de afvoeren ter hoogte van het zuidelijk en

noordelijk koor herwerken.
De bevolking mag wel eens weten hoe het
met ons kerkgebouw gesteld is.

Pastoor Proven, Michel Ollivier

Uitnodiging
Zondag aanstaande hebben we in onze kerk
te Proven te 10 U. een bijzondere eucharis-
tieviering, opgeluisterd en begeleid door de
jongerenharmonie "Pro Deo", vanwege de
catechisten met onze vormelingen die zich-
zelf zullen voorstellen en de nadruk zullen
leggen vooral op de betekenis van hun voor-
naam die aldus een opgave inhoudt voor
iedere vormeling.
Omdat deze voorstelling van onze vormelin-
gen zondag aanstaande van belang is, nodi-
gen wij de ouders, vader en moeder, uit deze
plechtigheid van uw zoon of dochter te
komen bijwonen.

Hartelijk welkom.

De veertigdagentijd of de vasten vanaf as-
woensdag 21 februari '96
Laat me openhartig zeggen aan de gezinnen
in Proven dat ik dit jaar geen vastenkalen-
ders uitdeel, omdat de uitgave en de inhoud
mij dit jaar niet bevalt en de teksten zijn
meestal veel te lang en te moeilijk om te
verstaan. Ik zal in de plaats daarvan iets
anders bedenken langs het parochieblad, dat
meer en beter zal overkomen bij de mensen.
Laten we intussen goed onthouden, dat de
veertigdagentijd vanaf as-woensdag een
belangrijke bezinningsperiode blijft in ons
leven, waarbij we kunnen bedenken: Waar
zijn we op weg?

Altijd prijs !!!
De Provense Basisschool organiseert op 17
en 18 februari aanstaande haar jaarlijkse
kaarting. Wie verliest bij het kaartspel hoeft
niet te wanhopen : bij de reuze-enveloppe-
trekking heeft men ALTIJD PRIJS !!!



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 febr.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (17-18 febr.) tel. 30.00.72
Veearts Vandenberghe (18 febr.) tel. 38.81.60
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. 30.0J.-S4
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 16 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z.v.
Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 18 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-
broucke, echtg. v. Julia Samyn
Maandag 19 februari
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (D.V.)
Dinsdag 20 februari .
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. Lourdes (D.V.)
Woensdag 21 februari - Aswoensdag
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (R.V.)
Donderdag 22 februari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (T.B.)
Vrijdag 23 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Blanche Verlet-
Elslander Albert
Zondag 2S februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Descamps-
Deweerdt Paula.

Geboorte
Laura Veryepe, d.V. Frankyen Sabrina
Croquette, Uilegatstraat 2, Proven (geb. te
Poperinge op 6 februari 1996).

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Tot kind Gods gedoopt
- Daisy Leys, d.V. Carlos en Isabelle Matthijs,

Reningestraat 2, Proven.
- Jeroen Ryckeboer, z.v. Edward en Ann

Delanghe, Couthoflaan 22, Proven.

In de Heer ontslapen
- Georges Quaghebeur, wedn. v. Ida Kinget,

overl. te Watou op 9 febr. '96 in de leeftijd
van 96 j. en die op zaterdag 17 febr. '96 om
10.30 u. te Krombeke wordt begraven.

- Simonne Gesquière, wed. v. Firmin
Lanszweert, overl. te Proven op 11 febr. '96
in de leeftijd van 72 j. en die op vrijdag 16
febr. '96 om 10 u. te Roesbrugge wordt
begraven.

- Sylvère Devloo, zoon v. wijlen Germain en
Martha Indevuyst, overl. te Proven op 13
febr. '96 in de leeftijd van 64 j. en die op
zaterdag 17 febr. '96 om 9.30 u. te Proven
wordt begraven.

Bloedtransfusie
Op donderdag 22 februari, zaal Sint-Elooi van
18.30 u. tot 20.30 u.

Inzameling van :
Kleding, schoenen, dekens, linnen, droge voe-
ding op zaterdag 17 februari 1996. Bereidwillige
medewerkers van de K.L.J. halen de goederen
op. Zet a.U.b. de pakken buiten vanaf 9 uur.

Aswoensdag
21 februari 1996

40-daagse vasten
soberder leven

Iedere dag zullen we toch eten en drinken
tot we genoeg hebben.

Laten we dan toch tenminste
broederlijk delen voor hen die niets hebben.

Bokado
Vanaf maandag 19 februari tot en met donder-
dag 22 februari is "Bokado" gesloten.

K.V.L.V. - Kookles voor kinderen
Op dinsdag 20 februari om 13.30 u. in Sint-
Elooi is er kookles voor de kinderen met kind-
vriendelijke recepten.
We maken chocoladedrink, fruittaartjes, ver-
rassingsbrood, fruitig toetje en nog andere. Dit
is bedoeld voor iedereen, ook niet-leden. We
verwachten veel kinderen, met of zonder hun
moeder. Er wordt 50 fr. gevraagd.

Broederlijk delen in de vasten

Het gaat
tussen armoede en rijkdom.

Zijn wij niet rijk,
dan zijn we welstellend.
Laten we dan tenminste

broederlijk delen met de armen.

Hutsepot van de Noomtjes
In het weekend van 24 en 25 februari presente-
ren de Noomtjes traditiegetrouw hun hutsepot.
Op zaterdagavond vanaf 19 u. en zondagmid-
dag 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. Indien mogelijk vooraf
inschrijven vóór donderdag 22 februari in café
Sint-Elooi. (tel. 057/30 04 83).

Namen opgeven
Zondag laatstleden gaven de kandidaat-vorme-
lingen hun naam op in de kerk. Op die manier
maakten ze bekend dat ze de betekenis van
hun voornaam willen waarmaken als voorbe-
reiding op hun vormsel. Het kruisje dat ze
daarbij ontvingen, dragen ze als duidelijk
teken van de boodschap "Ik kies voor Jezus".
De verzorgde muzikale omlijsting door de
overwegend Provense groep "Pro Deo" - let-
terlijk: "Voor God", figuurlijk: "zo maar, gra-
tis" - maakte van deze eucharistieviering een
stijlvol geheel. Dank en proficiat aan allen die
deze viering tot stand hielpen brengen.

Pannekoeken smullen
Dat kan je als je bij het kaartspel wint tijdens
de tweedaagse pannekoekenkaarting in de
Vrije Basisschool Proven. Iedereen is van
harte welkom op zaterdag 17 februari vanaf 19
uur en op zondag 18 februari van 10.30 u. tot
13 u. en vanaf 17 u.
Niet-kaarters kunnen bij een glas en een bab-
bel hun geluk beproeven bij de REUZE-
ALTIJD-PRIJS-TOMBOLA!
Langs deze weg danken wij alle handelaars die
ons op de één of andere manier steunen bij de
tombola.

Eten, drinken, roken,
zet jezelf maar eens op rantsoen.

Geniet bewust
van het mindere

dat je dan gebruikt.
Misschien schenkt

precies deze versobering
je meer nuchterheid, frisheid,

rust en kalmte,
kwaliteiten die opwegen

tegen veel
lusteloos genot.

Woensdag 21 februari
Aswoensdag

begin van de vasten
Hoe verdient gij?
Hoe ver dient gij?
Hoe verdeelt gij?
Hoe ver deelt gij ?



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 feb. - 2 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 (24-25 febr.) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (25 febr.) tel. 33.41.17
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 23 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Blanche Verlet-
Elslander André
Zondag 25 februari -le Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Descamps-
Deweerdt Paula.
Maandag 26 februari
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank.
Dinsdag 27 februari
8 u. H. Mis v.overl. ouders en fam.
(D.V.)
Woensdag 28 februari
8 u. H. Mis v. bijz. overl. (A.)
Donderdag 29 februari
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing (M.)
Vrijdag 1 maart
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Achiel Boury-Borra
Prudenee
Zondag 3 maart - 2e Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof-
Verhille Adrienne en overl. fam.

Tot kind Gods gedoopt
Elien Gheldof, d.v. Paul en Inge Degraeve,
Uilegatstraat 6, Proven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Zuster Maria-Ludgera (Germaine Meir-
haeghe), geboren te Wingene op 9 mei 1918.
In de zustergemeenschap van de Dienst-
maagden van Maria overleden op 18 februari
1996 in de leeftijd van 77 jaar en die op vrij-
dag 23 februari '96 om 10 u. te Wingene St.-
Amand wordt begraven.
Zuster Ludgera van de Dienstmaagden van
Maria te Wingene is in Proven geen onbeken-
de. Zij heeft jarenlang les gegeven in de lagere
afdeling van de meisjesschool te Proven. Vele
oud-leerlingen en ouders zullen zich Zuster
Ludgera nog wel herinneren. Wij bieden aan
de Dienstmaagden van Maria en aan de familie
onze kristelijke deelneming aan.

Dat ze naar de mane lopen.
Ja, ja, aan Broederlijk Delen doe ik:niet mee.

't Is een hele schooiersbende.
En ginder - ze zijn te lui om te werken.

Aan luiaards geef ik:niet.
Ik zou zo niet durven spreken.

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.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 februari. 68 deel-
nemers, 8 wonnen 3 partijen : Masschelein M.
385 ; Soenen D. 374; Butaye M. 344 ;
Delporte M. 339 ; Ruyssen A. 331 ; Degraeve
G. 304 ; Gantois A. 284; Butaye A. 229.
Volgende kaarting op donderdag 22 februari.

Café Sint-Elooi met vakantie
Vanaf maandag 26 februari tot en met woens-
dag 6 maart is café Sint-Elooi met vakantie. In
deze periode is het café slechts open op zater-
dag en zondag 2 en 3 maart. Voor het spelen
van uw Lotto, kan u de Lotto-formulieren
steeds gewoon in de brievenbus stoppen (de
formulieren worden dan thuisgebracht) of op
zaterdag komen spelen.

Een vuilnisbak
Wat vind ik nog in die vuilnisbak

om op te eten?
Zo nemen er velen in de wereld

nog hun toevlucht tot een vuilnisbak.

Uit een brief van de bisschop
Dierbare medewerkers,
Dit jaar wil ik de vormselcatechisten extra uit-
nodigen om aanwezig te zijn in de Chrisma-
mis op Witte Donderdag (4 april '96) te 10 uur
in de kathedraal. Het is een goede gelegenheid
om zo mijn waardering uit te drukken voor het
geloof en de inzet van deze mensen.
Na de Mis is er een receptie voor de vormsel-
catechisten in het St.-Franciscus-Xaverius-
instituut (Mariastraat 7) (ingang Simon
Stevinplein). Ik hoop op een deugddoende
ontmoeting voor ons allen.
Mag ik u vragen al uw vormselcatechisten
hiervan op de hoogte te brengen en in mijn
naam uit te nodigen om aanwezig te zijn.

R. Vangheluwe
Bisschop van Brugge

Bloedinzameling
Op donderdag 22 februari van 18.30 u. tot
20.30 u. in zaal St. Elooi.

Ik kom 's avonds thuis
- -Mijn savatjes staan gereed bij Oê warme

houtkachel. 't Is hier goed en gezellig
warm.

Ik moet maar juist mijn voeten onder de
tafel schuiven en morgen eten we frietjes

met biefstuk.
Vanavond in de nieuwsberichten zie ik

niets anders dan oorlog, geweld, honger,
moord en lijken. Triestig.

Ik heb een zacht bed met een donsdeken -
zalig. Zoveel mensen liggen buiten.

Ik heb een auto en een fiets. Ik heb kleren
voor in de winter en in de zomer.

Ik heb twee katten "Criepe" en "Miete"
die de restjes van de tafel eten.

Er zijn zoveel schamele mensen en kinde-
ren in de wereld. Laat mij ze helpen. Laat

mij met hen delen.

Hartelijk dank.
De jaarlijkse kaarting ten voordele van de
Vrije Basisschool Proven werd opnieuw een
voltreffer. Het is een morele en financiële
steun zoveel ouders en sympathisanten te
mogen verwelkomen in de zaal Sint-Jozef.
Langs deze weg danken wij alle aanwezigen
die door hun aanwezigheid hun sympathie
hebben betoond.
Dank ook aan de vele "buitenstaanders" die
onze leerlingen een plezier deden door het
kopen van kaarten aan de kinderen die "ten
huize" gingen. Onze bijzondere dank nog-
maals aan de Provense handelaars die het
mogelijk maakten een reuze-enveloppetrek-
king te houden.
Wij hopen ook in de toekomst op de steun van
de Provenaars te mogen rekenen en danken
hartelijk. Het schoolteam.



PRIESTER VAN DIENST (v. 3 tot 9 maart)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (2-3 maart) tel. 38.87.55
Veearts Goethals (3 maart) 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
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

;'

Vrijdag 1 maart
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 maart
10 u. Pl. Begrafenis van Frans Dehondt,
echtg. v. Monica Beghein
17 u. Gez. jaarmis v. Achiel Boury-Borra
Prudence
Zondag 3 maart - 2e Zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof-
Verhille Adrienne en overl. fam.
Maandag 4 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Dinsdag 5 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders. (G)
Woensdag 6 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader. (AA)
Donderdag 7 maart
8 u. H. mis t.e.v. de H. Jozef
Vrijdag 8 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot. (gev.)
Zaterdag 9 maart
17 u. Gez. zes-wekenmis v. Marcel
Rappelet, wedn. v. Jeanne Georges vwo
vrienden en geburen
Zondag 10 maart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps-
Gesquière Irma

Ons
ParochÏeblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Frans Dehondt, echtg. v. Monica Beghein,
overl. te Poperinge op dinsdag 2 februari '96
in de leeftijd van 58 jaar en die op zaterdag 2
maart '96 om 10 u. te Proven wordt begraven.

K.B. gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 februari. 76
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Delerue R.
402 ; Goussey A. 323 ; Vandaele L. 309
Busschaert P. 308 ; Neuville V. 304
Demolder M. 298 ; Descamps M. 284
Camerlynck A. 266 ; Snauwaert B. 225.
Volgende kaarting op donderdag 14 maart.

Broederlijk delen
in de vastentijd

leg nu al iets op zij.

De Samaritaan trad op hem toe,
goot olie en wijn op zijn wonden

en verbond ze
... en Jezus besloot:

Ga en doe gij evenzo!

Paassportweek
De aangekondigde Paassportweek gaat zeker
door. Het zal gaan om een drietal dagen in de
periode van 8 à 12 april, waarin alle kinderen
van de lagere school à volonté aan sport zullen
kunnen doen. Onder sport wordt verstaan: bal-
sporten, badminton, tennis, tafeltennis, new
games, toesteltumen, tumbling, atletiek, aëro-
bic, jazz, ... Maar ook ontspanning, spelletjes
en enkele verrassingen zullen er van de partij
zijn.
Details i.v.m. prijs, exacte uren, kans op "over
de middag blijven", verdeling van groepen
blijven nog wat vaag.
Geïnteresseerden houden alvast die week vrij
en laten toch maar al eens iets van zich horen.

Sportieve groeten, Linda
Opgelet! Voortaan gaat de vrouwenaerobic in
Proven door van 20 u. tot 21 u. en dit op
woensdagen 6, 20 en 27 maart.

Boeren behoeden het leven.
Boeren zijn als de wortels van een boom.

Wie langs een boom loopt,
ziet zijn bladeren, zijn bloemen,

zijn vruchten.
Maar een boom wordt een boom

dankzij zijn wortels.
Wij, boeren, zijn de wortels van ons volk.

Demonstratieles : TruienK.A.V. Proven
Op woensdag 6 maart gaat er bij Gilberte
Dever een naaidemonstratie door met als
onderwerp : een trui.
Mevr. Ingrid Ghesquière toont ons hoe we een
comfortabele damestrui in elkaar zetten en het
gemaakte exemplaar wordt onder de aanwezi-
gen verloot.
Afspraak om 19.30 u. bij Gilberte Dever.

Iedereen
telt mee.

Ook de kleinen,
ook de armen,

ook de zwakken.
Haast je naar de straten
en de stegen van de stad

en breng de armen, gebrekkigen
en kreupelen hier binnen.

Toneel "Le Malade imaginaire"
Mr. Argan, een rijke heer is helemaal niet
ziek, hij beeldt het zich alleen maar in, met
alle gevolgen van dien. Hij wil zijn dochter
Angelique uithuwelijken aan de neef (ook niet
van de slimsten) van "zijn" dokter Mr. Purgon
om zodoende een geneesheer in de familie te
hebben. Dokter Purgon en apotheker Fleurant
echter profiteren van de onnozelheid van Mr.
Argan en deze laatste heeft dit langs geen kan-
ten door. De vrouw van Argan is al niet veel
beter, Beline heeft een verhouding met notaris
Bonnefois, en beiden willen ze Mr. Argan zijn
geld ontfutselen. Echter ! de meid Toinette
heeft hun spelletje door en beraamt een sluw
plan ... de rest van deze oeroude komedie in
een regie van Chris Debruyne komt u best zelf
zien in zaal "Ghybe", St. Armastraat te
Poperinge op zaterdag 9 maart om 20 u. , zon-
dag 10 maart om 18 u. of vrijdag 15 maart om
20 u. Voorverkoop: 180 fr., zaal: 200 fr. Tel.
057/40.08.24 (beperkte plaatsen).

De barmhartige
Samaritaan

ging niet betogen.
Hij deed iets.

Foto's van St. Victor, de patroonheilige
van onze kerk.
1. St. Victor van een houten staande beeld.
2. St. Victor met molentje genomen uit de

monstrans.

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, daarentegen,
jij doet veel goed als je een moment denkt aan
de kinderen die werkelijk niemand meer heb-
ben om van hen te houden. Je goedheid ver-
warmt mijn hart. Ik ben er je oneindig dank-
baar voor.
IK DANK JE OM WAT JE GEEFT AAN
"BROEDERLIJK DELEN".



PRIESTERVANDIENST (v. 10tot 16maart)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (9-10 maart) tel. 30.03.38
Veearts Busschaert (10 maart) 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. 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 8 maart
8 u. H. mis t.e.v. a.L.V v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 maart
10 u. Pl. begrafenis v. Martha Deraeve,
weduwe v. Maurice Declerck
11.15 u. Pl. begrafenis v. André Devos, z.
van wijlen Achiel en Gabrielle Dumon.
17 u. Gez. zes-wekenmis v. Marcel Rap-
pelet, weduwnaar v. Jeanne George vwo
vrienden en geburen.
Zondag 10 maart - 3e zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps -
Ghesquière Irma.
Maandag 11 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M)
Dinsdag 12 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders (G)
Woensdag 13 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (L.D.)
Donderdag 14 maart
8 u. H.mis v. bijz. overledene (C.)
Vrijdag 15 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 maart
17 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,
echtg. v. Martha Quaghebeur en overl.
familie.
Zondag 17 maart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Martha Baert, weduwe
v. Henri Matton, echtgenote v. Henri
Nollet vwo vrienden en kennissen.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 10 10 maart 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

In de Heer ontslapen
- Martha Deraeve, weduwe V. Maurice De-

clerck overl. te Poperinge op vrijdag 1 maart
'96 in de leeftijd van 81 j. en die zaterdag 9
maart '96 om 10 U. te Proven wordt begraven.

- André Devos, Z. van wijlen Achiel en
Gabrielle Dumon overl. te gent zondag 3
maart '96 in de leeftijd van 68 j. en die zater-
dag 9 maart '96 om 11.15 U. te Proven wordt
begraven.

Waarom hebben wij te weinig?
Jullie zoveel! ... op tafel.
De tafel staat gedekt; het eten staat klaar. Je
vindt het doodgewoon. Je schuift gezellig aan;
het ene gerecht volgt het andere op. Het heeft
lekker gesmaakt en je maakt je geen zorgen
over de volgende maaltijd.
In heel wat kansarme gezinnen en vooral in de
Derde Wereld blijft de tafel ongedekt. De
gerechten volgen elkaar niet op. Wel komt de
prangende vraag steeds terug: is er iets te eten
vandaag?
Je kan daar niet direct iets aan verhelpen maar
een levenshouding van solidariteit kan je wel
tot meer soberheid aanzetten. B.Z.N.

Wat zegt Jezus Christus tot ons spe-
ciaal in deze veertigdagen tijd ?

Wanneer de Mensenzoon komt in zijn
heerlijkheid en vergezeld van alle engelen,
dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van
glorie.
Alle volken zullen vóór Hem bijeenge-
bracht worden en Hij zal ze in twee groe-
pen scheiden, zoals een herder een schei-
ding maakt tussen schapen en bokken. De
schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechter-
hand maar de bokken aan zijn linker.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechter-
hand zeggen: Komt, gezegenden van mijn
Vader, en ontvangt bet Rijk dat voor u
gereed is vanaf de grondvesting der wereld.
Want Ik had honger, en gij bebt Mij te eten
gegeven, ik had dorst, en gij hebt Mij te
drinken gegeven.
Ik was vreemdeling, en gij hebt Mij opge-
nomen, Ik was naakt, en gij hebt Mij
gekleed, ik was ziek en gij hebt Mij bzocht,
Ik was in de gevangenis, en gij hebt Mij
bezocht.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem ant-
woorden en zeggen: Heer, wanneer hebben
wij U hongerig gezien en U te eten gege-
ven of dorstig en U te drinken gegeven ?
En wanneer zagen wij U als vreemdeling
en hebben U opgenomen, of naakt en heb-
ben U gekleed ? En wanneer zagen we U
ziek of in de gevangenis 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 broe-
ders hebt gij voor Mij gedaan.

Donderdag 16 mei - O.L. H. Hemelvaart
te 10.30 u. EERSTE KOMMUNIE
Zoals de ouders de aanvraag doen voor het
doopsel van hun kindje, zo doen ze dat nu ook
voor de Eerste Kommunie.

Het zijn de volgende kinderen:
1. CambronBastiaan, Blekerijweg92, Proven
2. Cossey Matthias, Obterrestraat 1,Proven
3. Couttouw Arne, Eekhoute 99, Proven
4. Declerck Marlies, Obterrestr. 4ge, Proven
5. Denecker Tim, Provenplein 26, Proven
6. Dequidt Glenn, Blekerijweg 82, Proven
7. Devos Anne, Couthoflaan 7b, Proven
8. Druelle Deborah, Couthoflaan Sb, Proven
9. Durnez Elke, Barlebuizestr. 3, Krombeke
10.Maerten Glenn, Eekhoute 51, Proven
11.Ollevier Liesbeth, Blekerijweg 94, Proven
12.Overbergh Kim, Eekhoute, Proven
13.Pecqueux Joey, Obterrestraat 36, Proven
14.Seghers Kenny, Blasiusstraat 43a, Proven
IS. Top Katrijn, Montefoulstraat 4, Proven
16. Vanbeveren Nellëkè, OïlegatSfr.9, Proven
17.Vandenbroucke Kristof,

Roesbruggestr 2, Proven
18.Vanhee Kim, Eekhoute 59, Proven
19.VermeerschDieter,Blekerijweg89, Proven
20. Verslype Joere, Blekerijweg 22, Proven
21. Viane Pieter-Jan,Roesbruggestr.19,Proven

BROEDERLIJK DELEN
HANDELT EERLIJK

MET AFRIKA

Tussen de arbeid van de gewone men-
sen op de velden en de onderhandelin-
gen aan de tafels van internationale
conferenties ligt een grote wereld van
verschil. En toch dringen de gevolgen
van de internationale beslissingen door
tot in het dagelijkse leven van de men-
sen. Wij beseffen te weinig hoe onze
dagelijkse eet- en koopgewoontes
bepaald worden door de wetten "t.'\P een
internationaal systeem. Maar de 'OOeren
en de boerinnen van Afrika ondervin-
den het aan de lijve.

Hierin zitten we midden in het thema
van de vastencampagne

"Eerlijk handelen met Afrika".

Het is het afsluitende deel
van het driejarenproject

"Voedsel, een recht voor iedereen ?"



PRIESTER VAN DIENST (v. 17 tot 23 maart)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (16-17 maart) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (17 maart) tel. 38.81.60
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 (ook pedicure),tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 3~3.020 - 300.325

Donderdag 14 maart - I' dag v. Br. Delen
8 u. H. mis v. bijz. overledene (c.)
Vrijdag 15 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 maart
17 u. Gez. jaarmis v. André Desomer,
echtg. v. Martha Quaghebeur en over!. fam.
Zondag 17 maart - 4' zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Martha Baert, weduwe
v. Henri Matton, echtgenote v. Henri
Nollet, vwo vrienden en kennissen.
Maandag 18 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V. Lourdes (D.V.)
Dinsdag 19 maart - St.-Jozef
8 U. H. mis t.e.v. de H. Jozef
Woensdag 20 maart
8 U. H; mis V. over!. fam. (V.c.)
Donderdag 21 maart
8 U. H. mis t.e.v. de Godd. Voorziening CL.D.)
Vrijdag 22 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 maart
17 U. 1ste Gez. zes-wekenmis V. Camille
Carpentier, echtg. V. Rachel Derycke
Zondag 24 maart - Se zon. v.d. vasten
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Frans Dehondt, echtg. V.
Monica Beghein, vwo de geburen.

Tot kind Gods gedoopt
Jeroen Camerlynck, Z.V. Rik en Kathleen
Verhille, Montefoulstraat 4, Proven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 11 17 maart 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Geboorte
- Goran Lahoutte, Z.V. Jurgen en Els Morlion,
Blekerijweg 100, Proven (Pop. 8 maart 1996)

- Zita Demuysere, d.V. Pascal en Ingrid De
Clercq, Visserslaan 19, De Panne.
(Poperinge, 11 maart '96)
Bastijn - Tyas - Katoo - Vital(t) en Zita.
(verm. omwille V. fam. aangel.)

In de Heer ontslapen
Jozef Devloo, wed. V. Jeanne Decoker, overl.
te Proven op zaterdag 9 maart '96 in de leeftijd
van 81 j. en die op zaterdag 16 maart '96 om
10 U. te Krombeke wordt begraven.

Vanaf vandaag, donderdag 14 maart
tot en met donderdag 21 maart
OMHALING TEN HUIZE

voor BROEDERLUK DELEN.

Een keuze doen
Al behoren wij niet tot de categorie van de
heel rijken, noch tot de groep van de armoe-
zaaiers, toch moeten wij nu in dit leven een
keuze doen, want na de dood is het te laat.

K.V.L.V. Proven
Op woensdag 20 maart in "Sint-Elooi" is er
algemene vergadering voor al onze leden om
20 uur. Onderwerp : Incontinentie : het taboe
doorbroken ! Wil je hier iets meer over weten,
dan moet je aanwezig zijn. Mevr. Hilde
Lemaire vertelt er meer over. Tot woensdag.

Drankcenter Devos, Couthoflaan 7b
Op zaterdag 16 maart is er gratis degustatie
van enkele bieren, dit tussen 10 en 17 uur. Ook
talrijke promoties gedurende het weekend.

Waar gaan onze kinderen uit?
Organisatie: J.G.A. Bond van Grote en van Jonge
Gezinnen - Gewest Poperinge.
Datum: donderdagavond 28 maart 1996
Megadancings,house-music, techno-music,lasershows
... onze eigentijdse jeugd heeft een andere ontspan-
ningsbe1evingdan pakweg 20jaar terug. De eenvoudi-
ge t-dansant of het plaatselijke kroegenbezoek heeft
plaats moetenmaken voor een nieuwe uitgaanscultuur.
Als ouders hebbenwe nauwelijkseen correct beeld van
wat er zich afspeelt in deze megadancings.Hoe komt
het dat onze kinderenurenlang in dat "lawaai" hun uit-
bundigheid kunnen volhouden ? Is drugs alomtegen-
woordig? Wat is de invloedvanhouseen technomusic?
Dhr. Vincent Kint heeft in opdracht van de overheid
deze uitgaans-tempelsonderzocht en urenlang aan den
lijve meegemaakt. Een uiterst boeiende voordracht,
geïllustreerd met audiovisuele middelen en muzikale
tussenkomsten,geeft eindelijk aan de ouders een juist
beeld van de verschillende plaatsen waar onze jeugd
vandaag uitgaat.Deze voordracht is expliciet bedoeld
voor ouders van opgroeiendekinderen.Deze organisa-
tie gaat door op donderdag 28 maart om 20 uur in het
"Hof van Commerce",Casseistraatte Poperinge.

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 slacht-
offers dan kanker.

Men zegt soms
BROEDERLUK 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 Delen" toe.
Dat Mimen de omhalers ten huize het Iiè st, uw
omslag toeplakken en dan afgeven. Of zelf in de
bus van de pastorie steken. 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.

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 Cbristus
- 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. 24 tot 30 maart)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (23-24 maart) tel. 40.15.60
Veearts Vulsteke (24 maart) tel. 33.41.17
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 22 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 maart
17 u. r- Gez. 6-wekenmis v. Camiel
Carpentier, echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 24 maart - 5' zon. v.d. Vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Frans Dehondt, echtg. v.
Monica Beghein, vwo de buren
Maandag 25 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V. Lourdes
(D.V.)
Dinsdag 26 maart
8 U. H. mis t.e.v. St. Antonius (B.)
Woensdag 27 maart
8 U. H. mis V. overl. dochter (N.V.)
Donderdag 28 maart
8 U. H. mis V. overl. familie (M.)
Vrijdag 29 maart
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 maart
17 U. Gez. jaarmis V. Yvonne Mortaigne,
wed. V. Guillaume Berquin
Zondag 31 maart - Palmzondag
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Albert Wyffels,
echtg. V.Maria Decaesteker.

Tot kind Gods gedoopt
Jeroen Camerlynck, Z.V. Rik en Kathleen
Verhille, Montefoulstraat 2, Proven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 12 24 maart 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

De eerste omhaling ten huize van
Broederlijk Delen is voorbij.
De eerste omhaling ten huize is zo goed als
voorbij. (Er moeten echter nog enkele grote
omslagen van de omhaIers binnengebracht
worden.) Dank aan alle medewerkers die ten
huize gingen om te bedelen, niet voor zichzelf,
maar voor de armen. Dank ook aan alle men-
sen die gegeven hebben. 't Is beter te kunnen
geven, dan te moeten krijgen.
De opbrengst van deze eerste omhaling is nog
niet volledig geteld, maar ik stel nu al vast dat
het goed zal uitvallen. Wordt dan ook volledig
meegedeeld in volgend Parochieblad.
In alle geval, dank aan Proven en proficiat.

Enkele mensen.
Ik zie ook dat verschillende mensen hun enve-
loppe voor Broederlijk Delen in de bus van de
pastorie hebben gestoken. Dat is ook goed en
ik ben er hen ook zeer dankbaar voor. Dat
komt zo wellicht omdat ze bij de omhaling niet
thuis waren, of liever hun bijdrage persoonlijk
willen afgeven. Nogmaals dank.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 maart. 65 deel-
nemers, 9 wonnen 3 partijen: Dever D. 393 ;
Van Engelandt E. 310 ; Vereyck C. 288 ;
Scharre C. 285 ; Masschelein M. 282;
Snauwaert B. 232; Looten A. 177. Volgende
kaarting op donderdag 28 maart.

Beste leden,
Graag nodigen wij U uit op onze jaarlijkse
bezinningsnamiddag die doorgaat op dinsdag
26 maart om 14 U. in zaal St. Elooi.
Het thema is : "Geloof op de breuklijn tussen
generaties" door E.H. Valère Cools.
We hopen op een talrijke opkomst en zeggen
aan iedereen welkom!! Het bestuur

Le Malade Imaginaire
Wegens het grote succes bijkomende voor-
stellingop zaterdag 23 maart om20 u.
Mr. Argan, een rijke heer is helemaal niet ziek,
hij beeldt het zieh alleen maar in, met alle
gevolgen van dien. Hij wil zijn dochter
Angelique uithuwelijken aan de neef (ook niet
van de slimsten) van "zijn" Dokter Purgon om
zodoende een geneesheer in de familie te heb-
beb. Dokter Purgon en apoteker Fleurant echter
profiteren van de onnozelheid van Mr. Argan
en deze laatste heeft dit langs geen kanten door.
De vrouw van Argan is al niet veel beter,
Beline heeft een verhouding met notaris
Bonnefois, en beiden willen ze Mr. Argan zijn
geld ontfutselen. Echter ! De meid Toinette
heeft hun spelletje door en beraamt een sluw
plan ... de rest van deze oeroude komedie in een
regie van Chris Debruyne komt u best zelf zien
in zaal "Ghybe", St. Annastraat te Poperinge.
Bijkomende en laatste voorstelling op zater-
dag 23 maart om 20 u.
Voorverkoop : 180 fr. , zaal : 200 fr. Tel.
057/40.08.24. BEPERKTE PLAATSEN!!!

4' Grote saucissenkaarting
Voor de vierde keer richt de PROVENSE
BRANDWEER haar succesrijke jaarlijkse
SAUCISSENKAARTING in op zaterdag 30
maart 1996 vanaf 18 U. en op zondag 31 maart
1996 vanaf 10 U. en vanaf 18 U.

Reuzehespschatting !
Inleg : 40 fr. of 3 kaarten voor 100 fr.
Sympathisanten en niet-kaarters zijn welkom
voor een frisse pint. Locatie : refter van de
firma Top-Mouton te Proven.

Modeshow bij Francine
Op zondag 31 maart om 14.30 U. in Gasthof
" 't Rozenhof' te Proven. Kaarten te verkrijgen
bij Coiffure Ronny en Huis Francine.

Waar gaan onze kinderen uit?
Organisatie: J.G.A. B.G.J.G. Gewest Poperinge
Datum : donderdag 28 maart om 20 U.

Megadancings, house-music, techno-music,
lasershows... onze eigentijdse jeugd heeft een
andere ontspanningsbeleving dan pakweg 20
jaar terug. De eenvoudige t-dansant of het plaat-
selijke kroegenbezoek heeft plaats moeten
maken voor een nieuwe uitgaanscultuur. Als
ouders hebben we nauwelijks een correct beeld
van wat er zich afspeelt in onze megadancings.
Hoe komt het dat onze kinderen urenlang in dat
"lawaai" hun uitbundigheid kunnen volhouden?
Is drugs alomtegenwoordig? Wat is de invloed
van house en techno-musie ?
Dhr. Vincent Kint heeft in opdracht van de
overheid deze uitgaans-tempels onderzocht en
urenlang aan den lijve meegemaakt. Een uiterst
boeiende voordracht, geïllustreerd met audiovi-
suele middelen en muzikale tussenkomsten,
geeft eindelijk aan de ouders een juist beeld van
de verschillende plaatsen waar onze jeugd van-
daag uitgaat. Deze voordracht is expliciet
bedoeld voor de ouders van opgroeiende kinde-
ren. Deze organisatie van de Gewestelijke
Jonge Gezinnen Actie van de B.G.J.G. gaat
door op donderdag 28 maart om 20 U. in het
Hof van Commerce, Casseistraat te Poperinge.

Enkele spreuken en gezegden

Voor een
ontevreden mens

bestaan er
geen

gemakkelijke
stoelen.

Aan hard lopen
heb je niets.

Je moet
op tijd

vertrekken.

Deel je brood
en het smaakt beter.

Deel je geluk en
het wordt groter.

''Wat gij aan de minste
der mijnen hebt gedaan,

hebt gij aan Mij gedaan."



PRIESTERVANDIENST(v.31maarttot 6 april)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe(30-31maart) tel. 30.06.37
Veearts Goethals (31 maart) 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
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 29 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 maart
17 u. Gez. jaarmis voor Guillaume
Berquin - Mortaigne Yvonne
Zondag 31maart - Palmzondag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels, echtg.
v. Maria Decaesteker (en Palmwijding)
Maandag 1 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (P.)
Dinsdag 2 april
8 u. H. mis v. overl. moeder, vwo de gebu-
ren (M.D.)
Woensdag 3 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Donderdag 4 april - Witte donderdag
18 U. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 U. Dienst van Witte Donderdag en aan-
bidding tot 20.30 U.

Vrijdag 5 april - Goede Vrijdag
15 U. Sterfdag en sterfuur van J. Christus -
Kruisweg
18 U. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 U. Dienst van Goede Vrijdag en kruis-
verering (met bloempje)
Zaterdag 6 april - Paaszaterdag
8.30 U. Gewijd water
18 U. Biechtgelegenheid
19 U. Verzoeningsviering of biechtviering
met H. mis en Paaskommunie
Zondag 7 april - Pasen
8U. Gez. mis voor de Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Robert Verhille -
Demolder Ida.

Ons
Parochieblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 13 31 maart 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Opbrengst van de eerste omhaling voor
"Broederlijk delen" ten huize
De eerste omhaling ten huize bracht de grote
som op van 103.600 fr. Dat is nog meer dan
verleden jaar. Het is zeer lovenswaardig voor
Proven. "Proven boven", mogen we zeggen,
ook op gebied van geven: solidair. Zo'n grote
som is toch om bij ons zelf even na te denken.
Daar zijn zeker gezinnen bij die serieus geven.
Er zijn slechts 19 frankjes kleingeld bij. We
danken alle gevers en milde gevers. Ook die
mensen dank ik die hun omslag in de bus van
de pastorie hebben gestoken. Dank ook heel in
het bijzonder aan de omhalers.
Proficiat Proven, gij maakt mij fier.

M. Ollivier, pastoor.

Biecht minstens eens per jaar uw zonden
en nut rond Pasen het Brood des Heren

Eén keer in één jaar
God, wees mij zondaar genadig.

Om goed te onthouden
De zaterdag vóór Pasen zijn er hier noch
elders in de kerken voorafgaande avond-
missen. Deze vallen weg op PaaSzaterdag.
Er is alleen de avonddienst. Bij ons in
Proven om 7 u. 's avonds gezamelijke
bieehtviering en Paaskommunie.

GOEDE WEEK EN PASEN
WIE VAN U ZONDER ZONDE IS
WERPE DE EERSTE STEEN

Al geheel mijn leven
Ik heb mij al geheel mijn leven lang als een
mens gevoeld: "Ik ben maar een mens"
met fouten en gebreken en zondigheid !
Ik beb behoefte aan vergiffenis: "Heer,
wees mij zondaar genadig".
Ik doe ook mee aan de verzoeningsviering
de zaterdagavond vóór Pasen.

Pastoor van Proven, Mieb. OUivier

ALS IK ER NIET MEER TOE KOM
MQN ZONDEN PERSOONLQK

TE BELUDEN IN DE BIECHTSTOEL,
LAAT ME DAN TOCH
TENMINSTE GRUPEN

NAARDEVERZOENINGSvm~
DIE TELT ALS BIECHT.

Een uitgestoken band
Onze biecbtviering of verzoeningsviering
de zaterdagavond vóór Pasen is de uitge-
stoken hand van Jezus Christus terwijl Hij
zegt : "Kom en je krijgt vergiffenis.••

GOD
WElSMQ

ZONDAAlt GINADIG.

Sinksenkermis
Personen en verenigingen die iets willen orga-
niseren met Sinksenkermis (26 mei) en op de
affiche willen staan, melden dit vóór dinsdag 9
april aan Patrik Top, Provenplein 40A.

Geïnteresseerde personen die een steentje wil-
len bijdragen in het feestcomité, kunnen bij
dezelfde Patrik terecht.

Bericht
Op enkele uitzonderingen na, zijn alle lessen-
reeksen in Proven en Roesbrugge beëindigd !
Wel wordt er in de 2' week van de
Paasvakantie en welbepaald op 9, 10, 11 en 12
april, telkens van 10.00 u. tot 12.00 U. en van
13.30 U. tot 16.00 u., een sportkamp georgani-
seerd voor alle kinderen van de lagere afdeling.
In deze "week" worden de kinderen allerlei
sporten aangeboden in de "Karel de Blauwer"
zaal in Roesbrugge. Voor meer informatie:
tel. 30 Ol 83.

Groeten 'Linda.

Voor alle kleuters en leerIin&eo van
de Jacere afdeliDg
Ze krijgen allemaal van Meneer Pastoor
een mooi Paasgescheok. Dit gebemt in de
kerk de zaterdagavond vóór Pasen. 0nmid-
dellijk na de verzoeningsviering ofwel op
Pasen zelf na de Hoogmis. Welkom !

PALMZONDAG 31 MAART
VOOR DE HOOGMIS :

PALMWIJDING

In de Goede Week
wordt de H. Kommunie thuis gedragen
naar zieken en bejaarden

De vormeliogen • PI. Kommuoikanten
helpen mee bij het verzorgen van de ver-
zoeningsviering de zaterdagavond vóór
Pasen te 19.00 u. in de kerk.

De2"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.
Daartoe zult U in de Goede Week.een paar
omslagen in uw brievenbus ontvangen.

Modeshow bij Francine
Zondag 31 maart vanaf 14.30 U. in Gasthof "
't Rozenhof". Kaarten te verkrijgen bij
Coiffure Ronny en in de Cera. De winkel is
gesloten vanaf donderdag 28 maart t.e.m. zon-
dag 31 maart.

Beste
Net zoals vorig jaar organiseren we SCHER-
VEN OP GOEDE VRIJDAG. De activiteit is
in de eerste plaats bedoeld voor jongeren,
maar iedereen is welkom. De crea en het poë-
zieprogramma zijn ook bedoeld voor jongeren
tussen 12 en 15jaar.

U kan ons helpen deze activiteit bekend te
maken _.. .~_~
- door te vermelden in het parochieblad
- door mee te delen in de parochiekerk

Vriendelijke groeten.?"
Paul Deruytter, Jeugdpastoraai Poperinge -



PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 19 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 (6-7 april) tel. 30.06.47
Dokt. Verhoeve (8 april) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (7 april) tel. 44.53.63
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 4 april - Witte donderdag
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst van Witte Donderdag en aan-
bidding tot 20.30 u.
Vrijdag 5 april- Goede Vrijdag
15 u. Sterfdag en sterfuur van J. Christus -
Kruisweg
18 u. Biechtgelegenheid (1 biechtvader)
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en kruis-
verering (met bloempje)
Zaterdag 6 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water
18 u. Biechtgelegenheid
19 u. Verzoeningsviering of biechtviering
met H. mis en Paaskommunie
Zondag 7 april - Pasen
8 u. Gez. mis voor de Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille -
Demolder Ida
Maandag 8 april - Paasmaandag
8 u. Gez. jaarmis v. Sylvain Lefebvre en
overl. familie.
Dinsdag 9 april
8 u. H. mis v. bijz. overledene.
Woensdag 10 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 11 april
8 u. H. mis v. overl. moeder vwo buren (M.D.)
Vrijdag 12 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 april
17 U. Gez. zes-wekenmis V. Marcel
Rappelet, wedn. V. Jeanne Georges, vwo
buren, vrienden en kennissen
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Zondag 14 april - Beloken Pasen
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. lste Gez. zes-wekenmis voor Frans
Dehondt, echtg. V. Monica Beghein.

Bokado
Geachte Mevrouw, Meneer,
Mag ik U danken voor het vertrouwen dat U in
het voorbije jaar stelde in onze geschenken-
zaak. Tijdens het Paasweekend vieren we ons
éénjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan bied
ik U een glaasje aan.
Ik hoop U te mogen verwelkomen tijdens deze
verjaringsdagen en hoop dat U in een vrijblij-
vende sfeer onze nieuwe collectie kan bewon-
deren, dit steeds aan de scherpste prijzen.
Alle aankopen tijdens de verjaringsdagen tel-
len dubbelop de klantenkaart.

Met vriendelijke groeten,
Nadine DENYS - DEPLAECIE

Open tuindagen "Au Petit Jardin" vanaf
Paaszaterdag 6 april tot en met zondag 14april
We zouden het fijn vinden U te mogen ont-
moeten op onze opendeurdagen in het tuincen-
ter "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. Een wandeling
door de bloemenserres is een streling voor het
oog. Gilbert en Bea.

KB Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 maart. 78 deel-
nemers, 11 wonnen 3 partijen : Deweerdt M.
418; Berten G. 391; Vereyck C. 356; Bustraen
M.340; Vercruysse M. 323; Windels R.322;
Ooghe L. 296; Devroedt G. 282; Soenen D.
271; Vanhoucke R. 255; Ryckeboer G. 208.
Volgende kaarting op donderdag 11 april.

KBG Hobbyleden
Op 4 april is er geen hobbynamiddag maar
graag nodigen we allen uit op donderdag 18
april. Gelieve dan het volgende mee te brengen :
een restje katoen of dik haakgaren en aange-
paste haakpen. Uw werk dat nog niet is afge-
werkt, breng je ook mee. We hopen u allen te
ontmoeten en zeggen aan iedereen welkom.

Vriendelijke hobbygroeten,
Het bestuur.

Verzoeningsviering of biechtviering -
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 verzoenings-
viering 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 paas geschenk voor alle kleuter-
tjes, jongens en meisjes van de lagere afdeling,
omdat ik ze graag zie. Wordt uitgedeeld in de

kerk na de verzoeningsviering de zaterdag-
avond vóór Pasen en na al de missen op Pasen
zelf. Graag gedaan,

de pastoor, Miehiel Ollivier

Ik ontving een brief van 6 maart 1996.
Beste vrienden,
Vanaf 1 maart ben ik nu ook pastoor van de
parochie, die aan de rand ligt van de bezette
gebieden in Oost-Slawonië. Zo wilde ik dan
ook naast de Caritas van heel de stad
Vinkovci, de meest getroffen stad van heel
Kroatië, met 30.000 vluchtelingen, met meer
dan duizend burgerlijke doden bij de beschie-
tingen en met vele duizenden gewonden, me
nog speciaal de vluchtelingen en armen in de
parochie aannemen om zo hun terugkeer naar
huis te vergemakkelijken.

En ik, die dacht dat ik na vijf jaar vluchtelin-
genhulp alles over vluchtelingen wist, kwam
snel tot een smartelijk ontwaken. De materië-
len toestand van hen die weldra zouden moe-
ten kunnen terugkeren is bezorgniswekkend,
velen van hen hebben de winter zonder stoofje
doorgebracht, velen hebben niet eens een kast,
een stoel, een tafel ... Velen van hen, vooral de
ouderen, leven van dat wat de Europese
gemeenschap hen bezorgt, en nog het beetje
van dat wat Caritas er van de gaven van goede
mensen bijlegt. En daarvan kan men niet leven
en niet sterven. En voor al de andere beno-
digdheden hebben ze niets.

De jongeren hebben zich in die vijf jaar ergens
een plaatsje gemaakt, en willen naar hun uit-
gebrande dorpen, zonder de minste infrastruk-
tuur, niet terug. De mensen van rond de veer-
tig willen terug maar met wat ? Ze hebben
niets om op hun puinenberg terug te beginnen.
De oudjes, en dat zijn er de meeste, hebben
noch de kracht, noch de middelen terug te
keren. En ze dromen er allemaal van toch eens
in hun geboortedorpje terug te keren. Wie gaat
hen het dak boven hun hoofd repareren? Wie
gaat hen die maanden voeden ? Wie bezorgt
hen een bed, tafels, stoelen, een kast, lepels,
vorken, ... ? - Ik hoop op hulp.
Tot daar een stuk ellende.

En daarom, laten we 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, zater-

dagavond te 7 u. of in de zondagmissen op
Pasen.

- Enveloppen komen deze week in uw bus
terecht. Moge God uw mildheid belonen.

- Uw linkerhand moet niet weten wat uw rech-
terhand geeft.

Bij voorbaat mijn oprechte dank.

E.H. Gery Demol
Hulppriester in Poperinge komt helpen aan de
verzoeningsviering te Proven de zaterdag-
avond vóór Pasen te 19 U.I ZALIG PAASFEEST



PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 april)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1l.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (13-14 april) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (14 april) tel. 38.8l.60
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
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 12 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L,V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 april
17 u. Gez. zes-wekenmis v. Marcel
Rappelet, wedn. v. Jeanne George, vwo
buren, vrienden en kennissen
Zondag 14 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. lste Gez. zes-wekenmis voor Frans
Dehondt, echtg. v. Monica Beghein.
Maandag 15 april
8 u. H. mis v. over\. moeder, vwo buren (M.D.)
Dinsdag 16 april
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Woensdag 17 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 18 april
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius
Vrijdag 19 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.
van Maria Deberdt
Zondag 21 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote ,
wedn. v. Hélène Nollet en van Felicie
Depouvre.

Tot kind Gods gedoopt
Victor Top, z.v. Patriek en Hilde Debergh,
Provenplein 40A, Proven.

Dekenale gebedsavond voor Poperinge
Ter gelegenheid van Roepingenzondag 28
april wordt in elke dekenij van ons bisdom een
gebedswake gehouden op dinsdag 23 april om
20 u. Voor onze dekenij heeft ze plaats in St.-
Bertinus te Poperinge.
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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.
Komen bid!

Dekenale Bedevaart Oostakker - Dadizele
Oostakker : Het dichte Lourdes, waar een van
de merkwaardigste wonderbare genezingen is
gebeurd op voorspraak van de Onbevlekte
Ontvangenis: het plotse herstel van het gebro-
ken, wegrottende been van Pieter Derudder uit
Jabbeke in 1875.
Dadizele : Het grootste mariale bedevaarts-
oord van ons bisdom.
Dekenale Bedevaart Oostakker - Dadizele
Elk volk heeft zijn grote en kleine Mariale hei-
ligdommen waar de mensen alleen of in groep
de Moeder van de Heer zoeken te ontmoeten.
Het grootste in Vlaanderen is Oostakker, het
grootste in ons bisdom is Dadizele.
Daarheen gaan wij op bedevaart op donderdag
23 mei. Het is elk jaar een indrukwekkende
geloofsbeleving : ongeveer 500 mensen die
samen naar de Moeder Gods gaan om haar
voorspraak om op haar voorspraak de noden
en verlangen van henzelf en van de hele Kerk
aan -God toe te vertrouwen.rlüit jaar valt de
bedevaart in de grote pinksternoveen : wij bid-
den speciaal dat de H. Geest de Kerk zou
bezielen en vernieuwen van hoog tot laag. Prijs
: 350 fr. Vertrek Poperinge: 8 u. Terug: 19 u.
De bedevaarders worden in hun dorp afge-
haald. Inschrijven tegen 19 mei bij Mevr.
Francine Dedecker-Struye.

Een groot succes
Laat me eerst herinneren aan de eerste omha-
ling voor Broederlijk Delen ten huize. Deze
bracht de mooie som op van 103.600 fr.
De tweede omhaling in de kerk met Pasen
bracht de grote som op van 4l.200 fr. Dit is
voor een omhaling in de kerk zeer veel.
Totaal dus voor 1996 :
lste omhaling ten huize : 103.600 fr.
2de omhaling in de kerk: 4l.200 fr.

totaal: 144.800 fr.
Dat is meer dan de moeite waard om iedereen
te bedanken. M. Ollivier, pastoor

De Proven se brandweer
Dankt hierbij iedereen voor de aanwezigheid
tijdens haar voorbije jaarlijkse kaarting.
Het juiste gewicht van de geschatte ham
bedroeg 4,435 kilogram. De winnaar werd - na
tossen voorzien in het reglement bij ex aequo-
de heer Wilfried Rubben.

Namens het bestuur: R. Demaeght

De Canadakaarters "Canada"
Op vrijdag 12 april 1996 vanaf 18.30 u. en op
zondag 14 april 1996 vanaf 18.00 u. varkens-
kotelet op de rooster geserveerd met seizoen-
groenten. Prijs 250 fr. met 1 gratis Kerelbier.
Dit ten voordele van de kaartersclub de
Canadakaarters, Canadaweg 44, 8972 Proven.
Dank bij voorbaat.

De vormelingen op 11 mei 1996 te
Proven zijn de volgende:
l. Wim Busschaert

Blekerijweg 39, Proven

2. Freek Cappoen
Reningestraat 17, Proven

3. Miguël Demaerel
Terenburgseweg 2, Proven

4. Lobke Desomer
Eekhoute 6, Proven

5. Bert Ghyselen
Blokstraat 13, Proven

6. Evelyne Kinoo
Eekhoute 4, Proven

7. Kobe Lesage
Dikkebusseweg 107, Ieper

8. Barbara Mahieu
Baron Mazemanlaan 25, Proven

9. Lien Paelinck
Obterrestraat 15, Proven

10. Evelyne Peperstraete
Molendreef 12, Proven

1l. Emily Poissonnier
Notelaarsweg 21, Poperinge

12. Jennifer Rondelé
Eekhoute 19, Proven

13. Tijl Ryckeboer
Viooltjesveld 12, Westouter

14. Jan Sticker
Blasiusstraat 87, Proven

15. Rien Terriere
Eekhoute 41, Proven

16. Josfien Top
Montefoulstraat 4, Proven

17. Steven Vander Paelt
Eekhoute 24, Proven

18. Liesbeth Vanexem
Provenplein 40A, Proven

19. Marieke Vanhee
Hapjesstraat 12, Krombeke

20. Wendy Verbrigghe
Obterrestraat 55, Proven

Als ik ooit eens 5 minuten tijd heb •••
Op maandag 15 april houdt de KA V Proven
een echt praatcafé rond passies en hobby's.
Met een hapje en een drankje, wat muziek,
een enquête, ... denken we eens na over onze
eigen hobby's en passies.
In een gezellige babbel komen we ook te
weten wat anderen doen als ze eens 5 minuten
tijd hebben.
Wil je er alles over weten, kom dan op maan-
dag 15 april om 19.30 u. naar Gilberte Dever.
Wij verwachten je ! KA V Proven

Harmonie "De Volksvreugd" : dubbel-
concert
De Provense Harmonie viert dit jaar haar
75ste verjaardag! Zij werd gesticht in 1921 en
brengt in 1996 een jubileumprogramma. Op
zaterdag 20 april is er een dubbelconcert
geprogrammeerd. Omdat dirigent Frank
Markey ook dirigeert in Rumbeke trok Proven
vorig jaar naar Rumbeke en dit jaar brengt
Rumbeke een tegenbezoek.
De Proven se Jeugdband opent het concert en
maakt daarna plaats voor Sint-Cecilia uit
Rumbeke. Harmonie De Volksvreugd verzorgt
het derde deel van het concert.
Als slot is er een gezamenlijk optreden van
Proven en Rumbeke (100 muzikanten).
Afspraak voor allen: zaterdag 20 april om 19
u. in het Ontmoetingscentrum te Proven !!!
(Toegang: 100 fr.; jonger dan 12 jaar gratis).
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1996 in de leeftijd van 87 j. en die op zaterdag
13 april 1996 om 10 u. te Watou werd begra-
ven.

38
28
66

Totale school bevolking : 211 + 66 = 277 leer-
lingen.

Krombeke: lagere afdeling
kleuters

Huwelijksaankondiging
Pascal Vanhuyse, Trappistenweg 107, Abele
en Cindy Vandeputte, Blokweg 14, Proven. K.B.G. Namiddagreis

Op dinsdag 30 april namiddagreis naar
Koekelare. Vertrek om 13 u. in plaats van
13.30 u. op de uitnodiging. Prijs: 750 fr. per
persoon.
Inschrijven bij Jozef Vanbeveren of Gerard
Ryon vóór 22 april. Het bestuur

We vermelden U met een vraag om
gebed voor een Provense zuster.
ZUSTER ISABELLA
(Mariette Dennekin), dochter van wijlen Cyriel
en Leonie Looten, geboren te Proven op 15 juli
1913, door religieuze geloften aan God en zijn
Rijk gewijd als Zuster van Liefde van
Kortemark op 11 april 1934. Overleden te
Kortemark op 3 april 1996.

PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 april)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (20-21 april) tel. 30.00.72
Veearts Goethals (21 april) tel. 30.02.67 Bidden voor roepingen
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 Priesters kunnen we niet maken, wij moeten ze
VERPLEEGKUNDE: krijgen. Dat betekent: we moeten ze biddend
ABELE: tel. 38.83.01 (Hei di Dewippe) vragen. Want wij beheersen noch controleren
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) de aanwas van roepingen in de Kerk. Wij
POPE weten trouwens dat Jezus zelf er om bad in

RINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) h liik D . . hii
KINESITHERAPIE nac te IJ e uren. e oogst IS groot, zei IJ,

: b iders zii .. V dA. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 maar ar el ers zijn er we!mg. raagt aarom
_A. Pare n ook pedicure), tel. 30.03.54 de Heer van de oogst arbeiders te sturen om te
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11 ?ogsten. (Mt;-9;-37). W~rdt er wel echt. en
BRANDWEER tel. 333.020 _ 300.325 mten~ gebeden om roepmgen ~ Ook buiten

Roepingenzondag ? Is het 'vung geloof dat
Vrijdag 19 april berg~n verzet' in ons wanneer wij bidden om
8 H· 0 L V d () roepmgen ?u. . Hl l S t.e.v. . . . v.. grot gev.
Zaterdag 20 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.
v. Maria Deberdt
Zondag 21 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hektor Delanote,
wedn. v. Hélène Nollet en v. Felicie
Depouvre
Maandag 22 april
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (H.P.)
Dinsdag 23 april
8 u. H. mis t.e.v. St. Blasius (P.)
Woensdag 24 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Donderdag 25 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing
Vrijdag 26 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 april
17 u. Gez. mis v. Jozef Huyghe, echtg. v.
Eliane Ryckeboer, vwo buren, vr. en kenn.
Zondag 28 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Sylvère Devloo, z.v.
wijlen Germain en Martha Indevuyst, vwo
vr. en kenn.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 11 april. 61 deel-
nemers, 11 wonnen 3 partijen : Mernhout M.
380 ; Demolder M. 345 ; Busschaert J. 330 ;
Scharre C. 327 ; Delerue R. 319 ; Masschelein
M. 308; Looten A. 289 ; Bocket M. 279 ;
Ryon G. 269 ; Depyper M. 257 ; GantoisA.
226. Volgende kaarting op donderdag 25 april.

Koninklijk
Citaat uit de brief van de Kabinetschef van de
Koning aan de voorzitter van de Harmonie
"De Volksvreugd" : "Ik heb de eer u te laten
weten dat het de Koning behaagd heeft de-titel
van "KONINKLDK" toe te kennen aan de
Muziekvereniging "De Volksvreugd" uit
Proven. Het officieel brevet dat de beslissing
van de Vorst bekrachtigt, zal u door de Heer
Gouverneur van uw Provincie bezorgd wor-
den."Werkgroep Vormselcatechese Proven

In onze reeks bijeenkomsten ter voorbereiding
van het vormsel zijn we reeds goed gevorderd!
Op donderdag 18 april komen we voor de acht-
ste keer samen en het wordt alweer iets speci-
aals. Om 16.30 u. worden we namelijk ver-
wacht in M.P.!. De Lovie voor een bezoek aan
een paviljoen en een werkplaats om het dage-
lijks leven en werk in een gemeenschap voor
matig tot zwaar mentaal gehandicapte mensen
en hun begeleiders te leren kennen en waarde-
ren.
Dit bezoek vergde ook ter plaatse wat voorbe-
reiding en organisatie. Als vergoeding voor het
onthaal kunnen we met de vormelingen deel-
nemen aan het boekenproject dat voor de
bewoners van De Lovie loopt: als bezoekers
kopen we een aantal aangepaste boeken en
schenken we die tijdens ons bezoek. Daarvoor
wordt van elke vormeling een bijdrage van 50
fr. gevraagd, zodat we ook ons steentje kunnen
bijdragen tot een zinvol project.
Aangezien de lente toch eindelijk in het land
gekomen is, fietsen we donderdag heen en
terug naar en van De Lovie. Zorg dus voor een
fiets in prima staat zodat we om 16.30 u. ter
plaatse kunnen zijn en om 18 u. zoals gewoon-
lijk kunnen afsluiten.
Tot dan,

Dubbelconcert
De Koninklijke Harmonie De Volksvreugd
concerteert op zaterdag 20 april om 19 u. in
het Ontmoetingscentrum op het Provenplein.
De toekenning van de titel "Koninklijk" valt
precies samen met de start van het jubileum-
jaar van de Harmonie die dit jaar 75 jaar
bestaat. Om dit te vieren worden de feestelijk-
heden geopend met een dubbelconcert door de
Volksvreugd uit Proven en Sint-Cecilia uit
Rumbeke. Jarenlang mochten we gebruik
maken van de Sint- Victorkerk om ons con-
certprogramma af te werken. Wij zijn E.H.
Ollivier bijzonder dankbaar voor de vele keren
dat we de kerk mochten "achterstevoor" zet-
ten. Vanuit deze stemmige lokatie verhuizen
we naar een ruimere zaal waar we ook de
mogelijkheid hebben de luisteraars een drank
aan te bieden. We hopen dan ook vele
Provenaars te mogen verwelkomen op dit
uniek concert waar we samen het jubileumjaar
kunnen inzetten ! Zaterdag 20 april om 19 uur
in het Ontmoetingscentrum. Toegang : 100 fr.
/ -l2-jarigen gratis.

Muziekbrood
Dank aan de Proven se bakkers die deze week
hun brood een speciale stempel geven ter gele-
genheid van het dubbelconcert en de start van
het jubileumjaar van de Harmonie.

Stef Denecker

Een aangename mededeling
Onze Vrije Basisschool Proven, Alexisplein
17, met zijn twee vestigingsplaatsen Proven en
Krombeke telt bij het begin van deze derde tri-
mester het volgende aantal leerlingen :
Proven : lagere afdeling 129

kleuters ~
211

Geboorte
Chesney Durant, z.v. Wim en Peggy Polley,
Gapaardstraat 1, Poperinge (geb. te Ieper op 12
april 1996).

In de Heer ontslapen
Urbain Goudenhooft, wedn. v. Zoë Van-
houcke, overl. te Watou op dinsdag 9 april

Repetities
Om het dubbelconcert muzikaal tot in de punt-
jes te kunnen verzorgen, wordt er deze week
nog twee maal gerepeteerd : donderdag om
20.30 u. en vrijdag om 20 u.



PRIESTER VAN DIENST (v. 28 april tot 4 mei)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1 1.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (27-28 april) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (28 april) tel. 33.41.17
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.Yr:)
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 26 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 april
10 u. Plechtige begrafenis van Maria
Decaesteker, wed. v. Albert Wyffels
17 u. Gez. mis v. Jozef Huyghe, echtg. v.
Eliane Ryckeboer, vwo buren, vr. en kenn.
Zondag 28 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Sylvère Devloo, z.v.
wijlen Germain en Martha Indevuyst, vwo
vr. en kenn.
Maandag 29 april
8 u. H. mis v. over\. moeder vwo buren
(M.D.)
Dinsdag 30 april
8 u. H. mis v. over\. echtg. (L.P.)
Woensdag 1 mei - H. Jozef
8 u. H. mis v. over\. nonkel (G.P.)
Donderdag 2 mei

·8 u. H. mis v. over\. echtg. (M.M.)
Vrijdag 3 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (gev.)

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 17 28 april 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 9 I - Druk. Schoonaert

Zaterdag 4 mei
10 u. Plechtige Huwelijksmis v. Pascal
Vanhuyse en Cindy Vandeputte
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Bulteel, echtg.
v. Camiel Boury
Zondag 5 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen -
Verhaeghe Madeleine.

Tot kind Gods gedoopt
Laura Veryepe, d.v. Frank en Sabrina
Croquette, Uilegatstraat 5, Proven.

Geboorte
Aaron Dekervel, z.v. Bart en Ilse St. Germain,
Couthoflaan 13, Proven.
(geb. te Poperinge op 19-4- '96)

In de Heer ontslapen
Maria Decaesteker, weduwe v. Albert Wyffels,
overl. te Roeselare op donderdag 18 april '96
in de leeftijd van 73 j. en die op zaterdag 27
april '96 om 10 u. te Proven wordt begraven.

In de meimaand
Vanaf woensdagavond I mei, iedere avond om
kwart vóór 7 u. rozenkransgebed aan de grot.
Laten we bidden voor de zieken in 't bijzonder
en ook voor uw intenties.
We bedanken meteen de mensen die vrijwillig
de plek van de grot gekuist hebben en met
bloempjes hebben versierd.

Dank.

Dekanale Bedevaart
Oostakker - Dadizele
Elk volk heeft zijn grote en kleine Mariale hei-
ligdommen waar de mensen alleen of in groep
de Moeder van de Heer zoeken te ontmoeten.
Het grootste in Vlaanderen is Oostakker, het
grootste in ons bisdom is Dadizele.
Daarheen gaan wij op bedevaart op donderdag
23 mei. Het is elk jaar een indrukwekkende
geloofsbeleving : ongeveer 500 mensen die
samen naar Moeder Gods gaan om op haar
voorspraak de noden en verlangen van henzelf
en van de hele kerk aan God toe te vertrouwen.
Dit jaar valt de bedevaart in de grote pinkster-
noveen : wij bidden speciaal dat de H. Geest
de Kerk zou bezielen en vernieuwen van hoog
tot laag.

Prijs: 350 fr. Vertrek Poperinge: 8 u.
Terug: 19 u.
De bedevaarders worden in hun dorp afge-
haald. Inschrijven tegen 19 mei bij mevr.
Francine Dedecker-Struye.

Om te herinneren
De datat van de Plechtige Kommunie met H.
Vormsel en van de Eerste Kommunie zijn de
volgende:
- H. Vormsel met Plechtige Kommunie:

zaterdag II mei 's avonds te 5 u.
- Eerste Kommunie:

donderdag, Ons Heer Hemelvaart 16 mei te
10.30 u.

Te koop
De pastoor stelt zijn auto te koop voor wat hij
nog waard is. Waarom? Omdat ik nu de gele-
genheid heb een auto over te nemen van een
vriend.priester, collega en klasgenoot voor een
zeer vriendschappelijke prijs. Zijn auto is
slechts vier jaar oud en heeft slechts 52 dui-
zend km gebold, in zeer goede staat, perfekt
onderhouden, gesmeerd, geölied en gewassen.
Ik mag die occasie niet laten voorbij gaan.
't Ware spijtig!
Mijn auto, een "Mazda", blauw van kleur zal
ik vóór de pastorie zetten, met een klein briefje
erop geplakt : "Te koop" voor wat hij nog
waard is. Die "Mazda" is van het bouwjaar
1982 en 7 paarden kloek. Er zit nog altijd snee
op dat wagentje, nog niet zoveel kilometers
gereden. De motor is zeer goed, vijf vitessen
vooruit en één achteruit. Wielen en banden zes
in getal. 4 wielen onderaan, I reservewiel en I
stuurwiel. Als de naftebak leeg is, dan gaat hij
niet meer vooruit, dan moet men eerst tanken.
De remmen, de lichten en de verwarming zijn
in goede staat. Wat de carrosserie betreft, dit
laat wat te wensen over. Er zijn wel een paar
plaatsen, in 't bijzonder boven de wielen, die
zouden moeten geschaafd en wat bijgewerkt
worden. Hoeveel kilometers heeft die
"Mazda"? Hij staat gemarkeerd op ± 34.500
km, maar ik vermoed dat het meer moet zijn,
ik denk omtrent 70.000 km. Tot daar de gaven
en de gebreken.
Ik zal hem "te koop" tentoontellen ter keuring
in de maand mei vóór de pastorie. Misschien
zal de een of de andere goesting hebben en er
iets willen voor geven.

Dank.
Pastoor MichelOllevier



PRIESTER VAN DIENST (v. 5 tot 11 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 (4-5 mei) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (5 mei) 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. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58

_ A..PMeyn_(Q.O~ure),. tel. 30.03.5",-,,4<-__
. P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 3 mei
10 u. Plechtige begrafenis van Maria
Degraeve, weduwe van Jean Menu
Zaterdag 4 mei
10 u. Plechtige Huwelijksmis v. Pascal
Vanhuyse en Cindy Vandeputte
17 u. Gez. jaarmis v. Maria Bulteel, echtg.
v. Camiel Boury
Zondag 5 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen -
Verhaeghe Madeleine
Maandag 6 mei
8 u. H. mis v. overl. broer (U.G.)
Dinsdag 7 mei
8 u. H. mis v. overl. moeder, geburen
(M.D.)
Woensdag 8 mei
8 u. H. mis v. overl. broer (H.G.)
Donderdag 9 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.M.)
Vrijdag 10 mei
8 u. H. mist.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 mei
17 u. Pl. Kommunie en H. Vormsel
Zondag 12 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. zes-wekenmis v. Frans
Dehondt, echtg. v. Monica Beghein.

Geboorte
Jasper Recour, z.v. Luc en Sonja Crombez,
Prof. O. Rubbrechtstraat 70b, Roesbrugge
(geb. te Ieper op 19 april 1996).

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 18 S mei 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

In de Heer ontslapen
Maria Degraeve we. v. Jean Menu, overl. te
Proven op maandag 29 april '96 in de leeftijd
van 92 jaar en die op vrijdag 3 mei '96 om 10
u. te Proven wordt begraven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 april. 76 deel-
nemers, 12 wonnen 3 partijen: Coene R. 366;
Vercruyce M.358; Wyckaert J. 321; Ramon
A. 323; Froyman M. 297; Bocket M. 297;
Vercruyce M.284; Cappoen B. 278; Snau-
waert B. 264; Delporte M. 250; Degraeve G.
244; Berten G. 242.
Volgende kaarting op donderdag 9 mei.

Dekanale Bedevaart Oostakker en
Dadizele
Op donderdag 23 mei, De bedevaarders buiten
Poperinge worden afgehaald per bus bij de
kerk van hun parochie. Prijs : 350 fr.
Inschrijven bij Francine Struye.

Vormelingen 11 mei 1996 Proven
- Wim Busschaert, Blekerijweg 39, Proven
Doopdatum : 11/06/84
Peter: Luc Busschaert

- Freek Ca oen, Renin estraat 17, Proven
Doopdatum : 9/09 84 --
Meter: Laura Lebbe

- Miguël Demaerel, Terenburgseweg 2, Proven
Doopdatum : 02/11/84
Peter: Jef Laseure

- Lobke Desomer, Eekhoute 6, Proven
Doopdatum : 26/04/85
Meter: Lena Desomer

- Bert Ghyselen, Blokstraat 13, Proven
Doopdatum : 24/02/85
Peter: Roger Ghyselen

- Evelyne Kinoo, Eekhoute 4, Proven
Meter : Arlette Kinoo

- Kobe Lesage, Dikkebusseweg, Ieper
Doopdatum : 14/10/84
Peter : Hein Lesage

- Barbara Mahieu, Baron Mazemanlaan 25, Proven
Doopdatum : 01/07/84
Meter: Rita Devaere

- Lien Paelinck, Obterrestraat 15, Proven
Doopdatum : 02/09/84
Meter: Nicole Paelinck

- Evelyne Peperstraete, Molendreef 12, Proven
Doopdatum : 28/04/84
Meter: Zr. Josiane Peperstraete

- Emily Poissonnier, Notelaarsweg 21, Poperinge
Doopdatum : 07/08/83
Meter: Miranda Degraeve

- Jennifer Rondelé, Eekhoute 19, Proven
Doopdatum : 17/09/83
Meter: Beatrice Adam

- Tijl Ryckeboer, Viooltjesveld 12, Westouter
Doopdatum : 01/07/84
Peter: Johan Ryckeboer

- Jan Sticker, B1asiusstraat 87, Proven
Doopdatum : 30/10/84
Peter: Martin Sticker

- Rien Terriere, Eekhoute 41, Proven
Doopdatum : 25/08/84
Peter: Luc Terriere

- Josfien Top, Montefoulstraat 4, Proven
Doopdatum : 18/03/84
Meter: Cecile Dever

- Steven Vander Paelt, Eekhoute 24, Proven
Doopdatum : 08/07/84
Peter : André Veracx

- Liesbeth Vanexem, Provenplein 40A, Proven
Doopdatum : 16/12/84
Meter: Gemma Debou

- Marieke Vanhee, Hapjesstraat 12, Krombeke
Doopdatum : 07/04/85
Meter: Zr. Lieve Vanhee

- Wendy Verbrigghe, Obterrestraat 55, Proven
Doopdatum : 27/04/85
Meter : Jannick Verbrigghe

Goede voeding - basis voor een gezond leven
zaterdag 11 mei 1996 te 14 u.
Mariaziekenhuis Poperinge
De plaatselijke afdeling van de zelfhulpgroep
"Leven zoals voorheen" richt zich tot alle
vrouwen die een borstoperatie hebben onder-
gaan, en wil zich discreet en gratis inzetten om
lotgenoten te helpen.
In samenwerking met het Mariaziekenhuis te
Poperinge organiseert de zelfhulpgroep op
zaterdag 11 mei te 14 uur in het Mariazieken-
huis een infonamiddag met als thema: "Goede
voeding, basis voor een gezond leven" door
Mevrouw Kristel Beheyt, diëtiste aan het
ariaziekenhuis.

De zelfhulpgroep hoopt op deze praktische
infonamiddag heel wat geïnteresseerden te
mogen verwelkomen.
Voor eventuele vragen en raad op praktisch
gebied kan U steeds terecht bij de vrijwillig-
ster. Zij wil U graag helpen opnieuw te gaan
"Leven zoals voorheen".
De plaatselijke vrijwilligster : Kristiane
Vancoppenolle, Onze Vrouwedreef 63, 8970
Poperinge (tel. 057/33 46 20).

Chauffeur - zo schrijft "De bond zon-
der Naam"
Beste chauffeur, rij verdraagzaam en niet
dominant; laat je niet opjagen door wegpira-
ten. Agressie roept nieuwe agressie op en
maakt het auto-verkeer tenslotte zeer gevaar-
lijk, zelfs onmogelijk.

De moeite waard
't Is zeker meer dan de moeite waard om te
proberen, wat te doen:
1. beleefd en voorkomend zijn voor mijn

huisgenoten
2. extra tijd maken voor ieder kind
3. een bijzondere attentie voor oude mensen

thuis
4. een bezoek brengen aan zieken of bejaar-

den uit mijn buurt en bidden
5. een punt zetten achter een ruzie
6. een karweitje gaan opknappen bij mensen

die geen vaklui kunnen betalen
7. moet ik niet dringend geleend geld terug-

geven?
8. een eenzame uitnodigen aan tafel
9. een nieuwe inwoner bezoeken
10. een brief schrijven naar een missionaris
11. is er niet iemand nie reeds lang op een

telefoontje wacht?
12. vergat ik de attentie niet op een verjaardag?
13. heb ik al dank gezegd voor het werk van

vader en moeder?



PRIESTER VAN DIENST (v. 12 tot 18 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 (11-12 mei) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (12 mei) tel. 30.02.67
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 :
~Dekersgieter, teD3.32.36 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 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vr. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11mei
10 u. Pl. begrafenis van Camiel Boury,
wedn. v. Maria Bulteel
17 u. Pl. Kommunie en H. Vormsel
Zondag 12 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. zes-wekenmis v. Frans
Dehondt, echtg. v. Monica Beghein.
Maandag 13 mei - 1ste Kruisdag
8 u. H. mis v. overl. broer (U.G.)
Dinsdag 14 mei - 2de Kruisdag
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Woensdag 15 mei - 3de Kruisdag
17 u. H. mis v.d. vruchten der aarde
Donderdag 16 mei - O.L.H. Hemelvaart
8 u. H. mis v.d. parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen
met hun ouders en familie
Vrijdag 17 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve -
Devos Rachel.
Zondag 19 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v. Maria Fockenoy

Ons
Parochieblad
Proven
25e Jaargang Nr. 19 12mei 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoo'haert

Geboorte
Jonathan Van Criekinge, z.v. Marc en Greet
Mus, Canadaweg 40, Proven.
(geb. te Poperinge 3 mei 1996)

In de Heer ontslapen
Camiel Boury, wedn. v. Maria Bulteel, overl.
te Proven, zaterdag 4 mei '96 in de leeftijd van
91 j. en die zaterdag 11 mei '96 om 10 u. te
Proven wordt begraven.

Zaterdag a.s. 11 mei te 17 u.
Plechtige Kommunie met H. Vormsel.
De Vormheer dit jaar is Eerw. Heer
Jan Dumon
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 videoopnamen 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 vormselmeter of -peter uitgenodigd op
de receptie die door Mijnheer Pastoor aange-
boden wordt in de zaal Sint-Jozef, onmiddel-
lijk na de mis. Als er families zijn die nog de
avond zelf een feestje bouwen voor hun vor-
meling, dan kunnen zij de receptie verlaten,
wanneer het voor hen best past.
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 11 mei en groeten

M. Ollivier en S. Denecker.

Rechtzetting
Bij de lijst van de vormelingen moest bij de
naam van Evelyne Kinoo, Eekhoute 4, Proven,
nog de doopdatum vermeld worden, aldus:
- Evelyne Kinoo, Eekhoute 4, Proven
Doopdatum : 29/10/83
Meter: Arlette Kinoo

- Jennifer Rondelé, Eekhoute 19, Proven

Doopdatum : 17/9/83
Meter: Cecile Blistein

Wie wordt uitgenodigd tot de receptie
in de zaal St.-Jozef na de Vormsel-
plechtigheid. (dus zaterdagavond) ?
De vormelingen, de catechisten, de ouders,
peter of meter van de vormeling, de muzikan-
ten, de leerkrachten, het schoolcomité, het
schoolpersoneel, de kerkfabriek, de kerkbe-
dienden, de burgemeester, de gemeenteraads-
leden van Proven, de vormheer en de pastoor.

Welkom.

Uitnodiging
Wij heten U van harte welkom op onze 3e
opendeurdag in 't rustoord H. Hart te Proven
en dit op 16 juni 1996.
U kan alles bezichtigen en nog een babbeltje
slaan bij een warme pannekoek met koffie of
een fris glas bier.
Deuren open vanaf 14.30 u.

Donderdag, 16. mei - O.L.H. Hemelvaart
te 10.30 u. EERSTE KOMMUNIE
Zoals de ouders de aanvraag doen voor het
doopsel van hun kindje, zo doen ze dat nu ook
voor de Eerste Kommunie.

Het zijn de volgende kinderen:
1. Cambron Bastiaan, Blekerijweg 92, Proven
2. Cossey Matthias, Obterrestraat 1, Proven
3. Couttouw Arne, Eekhoute 99, Proven
4. Declerck Marlies, Obterrestraat 4ge, Proven
5. Denecker Tim, Provenplein 26, Proven
6. Dequidt Glenn, Blekerijweg 82, Proven
7. Devos Anne, Couthoflaan 7b, Proven
8. Druelle Deborah, Couthoflaan Sb, Proven
9. Durnez Elke, Barlebuizestraat 3, Krombeke
10. Maerten Glenn, Eekhoute 51, Proven
11. Ollevier Liesbeth, Blekerijweg 94, Proven
12. Overbergh Kim, Eekhoute, Proven
13. Pecqueux Joey, Obterrestraat 36, Proven
14. Seghers Kenny, Blasiusstraat 43a, Proven
IS. Top Katrijn, Montefoulstraat 4, Proven
16. Vanbeveren Nelleke, Uilegatstraat 9, Proven
17. Vandenbroucke Kristof, Roesbruggestraat 2,

Proven
18. Vanhee Kim, Eekhoute 59, Proven
19. Verrneersch Dieter, Blekerijweg 89, Proven
20. Verslype Joere, Blekerijweg 22, Proven
21. Viane Pieter-Jan, Roesbruggestraat 19,

Proven

Hobby tentoonstelling
In het ontmoetingscentrum te Roesbrugge gaat
op donderdag 16 mei in de namiddag een mooie
hobby tentoonstelling door waar ook mensen uit
Proven aan deelnemen.
Zeker een bezoek waard !



PRIESTER VAN DIENST (v. 19 tot 25 mei)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (16 mei) tel. 40.15.60
Dokt. Vandenberghe (18-19 mei) tel. 30.06.37
Veearts Vulsteke (16 mei) tel. 33.41.17
Veearts Busschaert (19 mei) tel. 44.53.63
Apoteek Taveime (16 mei) - Woesten
Apoteek Deman (19 mei) - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
'OPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G.KI:.j

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 16 mei - O.L.H. Hemelvaart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Kommunie v.d. kleinen
met hun ouders en familie
Vrijdag 17 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve -
Devos Rachel.
Zondag 19 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,
echtg. v . Maria Fockenoy
Maandag 20 mei
8 u. H. mis v : overl. broer (U.G.)
Dinsdag 21 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. kapel Uilegatstr.
Woensdag 22 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders (S.D.)
Donderdag 23 mei
8 u. H. mis v. overl. familie (D.D.)
Vrijdag 24 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2S mei
17 u. Gez. mis v. Maria Degraeve wed. v,
Jean Menu vw de geburen
Zondag 26 mei - Sinksen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor Sylvère Devloo, z.v.
wijlen Germain en Martha lndevuyst, vwo
vr. en kenn.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 20 19 mei 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Worden uitgenodigd samen met hun
ouders en familie tot de Eerste
Kommunie op O.L.H.Hemelvaart, don-
derdag 16 mei 1996 om 10.30 u.
De Eerste Kommunikanten samen met vader
en moeder en familie. Er zijn voorbehouden
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
afgeroepen. Dan pas komt het kind op zijn
voorbehouden stoeltje plaats nemen.
Ook de vaders en moeders hebben een voorbe-
houden plaats, onmiddellijk achter de Eerste
Kommunikanten (naam op een briefje op uw
stoel). De overige familieleden 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 medewer-
king. Wees a.u.b. op tijd.

Praktische regeling in de Kerk gedu-
rende de H. mis van de Eerste Kom-
munie
Om niets of niemand te storen gedurende de
Eerste Kommunie Plechtigheid wil ik het vol-
gend voorstellen: men zal geen omhaling
doen met de schaal, alsook zal men niet rond-
gaan om stoelgeld.
Op die dag alleen zullen er twee mandjes ach-
teraan in de kerk staan, één rechts en één links.
Dan kan iedere mishoorder bij 't binnenkomen
zijn bijdrage voor de kerk (schaal- en stoel-
geld) in neerleggen.
Dank voor uw medewerking en aldus wordt de
Plechtigheid niet onderbroken.

K.V.L.V. - Proven
Samen met Roesbrugge hebben we dit jaar
terug onze dagreis op dinsdag 4 juni. Het pro-
gramma ziet er als volgt uit : vertrek op de
markt om 6.50 u. koffiestop - bezoek kasteel
Chimay - gratis proeven van het bier (als aperi-
tief) - bezoek aan brasserie - meren van Eau D'
Heure - Basiliek van WaIcourt - het
Internationaal masker- en karnaval museum -
rondrit door het dorpje Bois de Luc - avond-
stop in AC Thieu. Terug rond 22 u. Dit alles
voor de prijs van 1.450 fr. p.p. Inbegrepen :
busreis, gids, dienstgeld chauffeur, middag-
maal (zonder drank).
Gelieve in te schrijven vóór 24 mei bij
Simonne Deprey. Tel. 3343 22.

Speelplein zoekt monitoren
Op vrijdag 17 mei om 17 uur vindt in het
Ontmoetingscentrum een samenkomst plaats
voor alle geïnteresseerde jongeren vanaf 16
jaar die willen, als monitor op het speelplein,
hun vakantie nuttig vullen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 mei. 77 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen : Claeys B. 366;
Gantois A. 358; Ryckeboer G. 349; Bostoen R.
298; Simoen M. 295; Cappoen B. 291;
Busschaert J. 263; Ryon G. 254; Vanbeveren J.
239. Volgende kaarting (Kermiskaarting) op
donderdag 23 mei.

Rerum Novarum
Op donderdag 16 mei Prijskaarting om 19 u.
bij Gilberte Dever ter gelegenheid van Rerum
Novarum voor alle leden van het A.C.W.

Sinksenkermis 1996
Op donderdag 16 mei om 15 u. Wielerwed-
strijd Criterium V.d. Westhoek bij café
Krombeekhoek bij Rita.
Zaterdag 18 mei om 19 u. waanzinnige
Karaoke-avond met cocktail- en jeneverbar in
café Sint-Elooi bij Linda en Danny. Gratis
ingang

De Ijsheiligen : Pancratius, Servatius,
Bonifacius
Waardoor dat Pancratius, Servatius en
Bonifacius de naam van ijsheiligen verdiend
hebben, weet ik niet want volgens de historie
waren ze alle drie vurige kristenen.
- PANCRATIUS : martelaar (290 to 304).

Dus 14 j. oud. Wanneer een jonge man,
amper 14 j. oud., plots sterft, is dat een
schokkende gebeurtenis. Wanneer een jonge
man, bijna nog een kind vrijwillig de dood
ingaat, omwille van zijn overtuiging, dan
roept dat bij ons vraagtekens op. De 14-jari-
ge Pancratius stond voor de keuze : zijn
geloof afzweren en leven of trouw blijven
aan het geloof en sterven. Hij onderging de
marteldood in 'tjaar 304.

- SERV ATIUS : Eén van de eerste christenen
in ons land van wie wij de naam kennen is
Servatius, bisschop van Tongeren en
Maastricht. Hij leefde in de vierde eeuwen
was afkomstig uit het oosten. Hij kwam naar
het toen nog primitieve westen om er het
christendom te verkondigen. Er was in de
dagen van Servatius grote verdeeldheid bin-
nen de geloofsgemeenschap. Met volhar-
ding heeft Servatius geijverd voor het
behoud van de eenheid binnen de kerk. Zo
was hij een trouwe dienaar van de Heer, die
wil dat allen één zijn in liefde en betrokken-
heid op elkaar. Servatius stierf op
Pinkstermaandag, 13 mei 384. Zijn lichaam
werd bijgezet in de Servatiuskerk te
Maastricht, waar nu nog zijn relikwieën
bewaard worden.

- BONIFACIUS : daar vind ik niets over,
maar voortgaande op zijn naam : bonus-
facere = wel doen = weldoener.

Vormelingen
Nu dat U gevormd zijt, denk niet dat je het
zult gemakkelijk hebben om een flinke 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:
1. Begin met te luisteren naar je ouders
2. Luister naar je opvoeders
3. Gelooft wat Paulus u schrijft: "Vrienden,

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.



PRIESTER VAN DIENST (v. 26 mei tot 1juni)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (25-26 mei) tel. 30.06.47
Dokt. Verhoeve (27 mei) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (26 mei) 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
1\.-:-Pareyn(ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 24 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 mei
17 u. Gez. mis v. Maria Degraeve wed. v.
Jean Menu vw de buren
Zondag 26 mei - Sinksen-kermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor Sylvère Devloo, z.v.
wijlen Germain en Martha Indevuyst, vwo
vr. en kenn.
Maandag 27 mei - Tweede Sinksen
9 u. Dienst v. over!. Parochianen en oud-
strijders van de 2 wereldoorlogen
Dinsdag 28 mei
8 u. H. mis v. over!. broer (U.G.)
Woensdag 29 mei
8 u. H. mis v. bijz. over!. (R.)
Donderdag 30 mei
8 u. H. mis v. over!. familie (D.D.)
Vrijdag 31 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 juni
17 u. Gez. zes-wekenmis van Marcel
Rappelet, wedn. v. Jeanne George, ook
vwoburen, vr. en kenn.
Zondag 2 juni - H. Drieënheid
10 u. 3de Gez. zeswekenmis v. Frans
Dehondt, echtg. v. Monica Beghein.

Geboorte
Matthias Goockelaere, z.v. Danny en Krista
Gruwez, Couthoflaan 18, Proven (geb. te
Poperinge op 9 mei 1996).

Gesloten
Bij Jacques Berquin op Kermiszaterdag 25
mei.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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KBG-namiddagreis
Op donderdag 30 mei naar Kortrijk. Vertrek
om 13 u. vanuit Proven. Prijs : 500 fr. p.p.
Inschrijven bij Jozef Vanbeveren of Gerard
Ryon ten laatste op 23 mei. Het Bestuur

SINKSENKERMIS te Proven
Programma
Zondag 26 mei - SINKSENZONDAG
9 u.-20 u. Tentoonstelling van keramiek- en

kopersculpturen bij Rik Ryon,
Blokweg 2.

11 u.-12u. Gratis ritten op de paardemolen
en gratis kogeltjes voor de schiettent
voor de wat oudere kinderen aange-
boden door het feestcomité.

14.30 u. Huitkartocht. Vertrek aan café
Sint-Elooi. Inr. De Fjordenvrienden.

15.30 u. TAPTOE op het Provenplein en
centrumstraten n.a.v. 75 jaar
Harmonie De Volksvreugd.
Deelnemende korpsen : Harmonie
De Volksvreugd, St.-Stanislas-
speelschaar, St.-Cecilia Poperinge
en St.-Cecilia Rumbeke.

20 u. Kermisbal in Ontmoetingscen-
trum. Inkom gratis. Jeneverbar. DJ
Zombie &..Eather..lm:...KLLProvefl--
(zie afz. affiche)

Maandag 27 mei
9 u.-20 u. Tentoonstelling van keramiek- en

kopersculpturen bij Rik Ryon,
Blokweg 2.

9u. Kermisvinkenzetting bij lokaal
't Rozenhof. Inr. De Ware Vinke-
niers, Proven.

14 u. Minivoetbaltornooi op terrein
Eekhoute. Inr. TSC Proven.

14.30 u. Inhuldiging Provenda-wandeling :
wandelroute van 12,6 km met start
aan het gemeentehuis. Inr. Stad
Poperinge.

15 u.-17 u. Ballonwedstrijd met naturaprij-
zen in café De Zwaan bij Gilberte.
1 ballon per kind.

18 u. Reuzebarbecue (hesp aan 't spit)
bij café - zaal 't Rozenhof

Dinsdag 28 mei
14 u. Algemene ledenvergadering voor

gepensioneerden met spreekbeurt,
koeketafel en tombola in zaal St.-
Elooi. Inr. KBG Proven.

19 u. Kermiskaarting café De Bascule
bij Carine en Guido.

Donderdag 30 mei
19 u. Kermiskaarting café 't Rozenhof

bij Maria en Emiel.
Vrijdag 31 mei
20 u. Prijsuitdeling fotozoektocht Ob-

terrestraat in café 't Rozenhof.
Zaterdag 15 juni
20 u. Een avondje ... ambiance met

etentje, muziek en dans in Gasthof
't Rozenhof.

Krombeekhoeknieuws
Ter gel~genheid van Provenkermis op zaterdag
25 mei vanaf 20 u. Accordeonmuziek met
Valère in de Krombeekhoek. Iedereen is van
harte welkom. Gratis ingang !

KA V organiseert haar eerste dropping!
Morgen vrijdag 24 mei organiseert KA V haar
eerste dropping. De routes zijn uitgestippeld.
Het weer wordt beter. Kom dus met zijn allen
rond ± 20.30 u. naar Gilberte's met blinddoek.
In groepjes van 4 à 5 worden we ± 10 km
weggebracht. Onze taak : terug naar Proven
komen waar er ons een heerlijke soep en een
broodje wacht.
Inschrijven kan nog: 100 fr.
Breng je goed humeur alvast mee.
Tot morgen. KAV Proven.

Proven verkeersvrij tijdens Taptoe
Tijdens de taptoe van de vier muziekkorpsen
op Sinksenzondag wordt het centrum van
Proven (van café De Bascule tot café 't Ro-
zenhof) verkeersvrij gehouden van 15.30 u. tot
17.30 u. Er is een omleiding voorzien voor het
doorgaand verkeer. Er is dan ook een parkeer-
verbod geldig op de marktplaats.

Uitnodiging
De Volksvreugd Proven nodigt u langs deze
weg graag persoonlijk uit op onze Taptoe. Een
klein overzichtje van ons programma : De
Koninklijke Harmonie St-Cecilia uit Rumbeke
bij.Lde spits, af, en. geeft om .15..40 u . .haar
optreden op het marktplein. Zij komen aange-
marcheerd uit de Obterrestraat. Inmiddels is
de Sint-Stanislasspeelschaar in de Blekerijweg
en komt op de marktplaats omstreeks 16 uur.
De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Pope-
ringe start rond dit uur aan " 't Rozenhof' en
stapt om 16.20 u. het marktplein op. De
Volksvreugd sluit de individuele optredens op
de marktplaats met een show om 16.40 u. Zij
komen aangemarcheerd van het Provenplein.
Tussendoor treden de korpsen op in verschei-
dene dorpsstraten.
Als apotheose van de happening staan rond·17
uur alle korpsen op de marktplaats en brengen
een gezamenlijke uitvoering van het werk
"~~out of Joy" van de hand van onze eigen
dm gent Frank Markey. Om de toehoorder vei-
lig te laten genieten, houdt de politie de hoofd-
straat verkeersvrij. Wij duimen voor een zon-
nige en muzikaal genietensvolle namiddag en
hopen een ruim publiek te mogen begroeten.
U komt toch ook?

Nieuw! Nieuw in 't Rozenhof
Kermismaandag 27 mei.Vanaf 18 uur hespen
en lamsbout aan 't spit met bijpassende crudi-
teiten. Hartelijk welkom aan iedereen. Voor
de kinderen is er een visput voorzien.

Bokado
Zaterdag 25 en zondag 26 mei opendeur
wegens Sinksenkermis. Maandag 27 mei open
van 9 u. tot 12 u. Gesloten in de namiddag.

Vanaf 1 juni tot 30 juni '96
In die periode, de blokperiode zal af en toe
een grote kaars branden in de grot t.e.v.
O.L.Vrouw. Met deze intentie:
Voor onze jonge mensen die zich volop geven
aan hun studies, dat zij volhouden ondanks
alle drukte en dat het resultaat van hun studie-
werk ten goede mag komen aan onze samenle-
ving. Daarom bidden we voor hun welslagen.



Ons
ParochÏe bl~ad
Proven
2Se Jaargang Nr. 22 2 juni 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Zondag 9 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis voor Achiel Indevuyst
echtg. van Germaine Deroye.

Nog een beetje
Kermisprogramma
DONDERDAG 30 MEI
19 u. Kermiskaarting

in café 't Rozenhof
bij Maria en Emie!.

PRIESTER VAN DIENST (v. 2 tot 8 juni)
H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
..,tKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.

Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGEZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (1-2 juni) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (2 juni) tel. 33.41.17
Apoteek Debruyne - La
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE: Ter herinnering.
ABELE: tel. 38.83.01 (Heidi Dewippe) Vanaf 1 juni tot 30 juni '96
KROMBEKE.:..tel.30.04.31 (M. Deschuttere) ~de periode, de blokperiode zal af en toe
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) een grote kaars branden in de grot t.e.v.
KINESITHERAPIE: 0 L V deze i
A D kerszi 1 333236 f 300758 . . rouw, met eze intenne :. ekersgieter, te . . . 0 . . V' . .
A P (k di ) 1 30 03 54 oor onze Jonge mensen die ZIch volop. areyn 00 pe Icure , te . . .
P D hr 1( k di ) t 1 40 00 11 geven aan hun studies, dat zij volhouden. esc eve 00 pe Icure , e. . .
BRANDWEER tel. 333.020 _300.325 ondanks alle drukte en dat het resultaat

van hun studie werk ten goede mag komen
aan zichzelf en aan onze samenleving.
Daarom bidden we voor hun welslagen.

ijdag 31 mei
-g u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 juni
17 u. Gez. zes wekenmis voor Marcel
Rappelet, wedn. v. Jearme George, ook
vwo buren, vr. en kenn.
Zondag 2 juni - H. Drieëenheid
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 3de Gez. zeswekenmis voor Frans
Dehondt, echtg. van Monica Beghein.
Maandag 3 juni
8 U. H. mis voor over!. zuster (G.R.)
Dinsdag 4 juni
8 U. H. mis voor over!. broer (U.G.)
Woensdag 5 juni
8 U. H. mis voor over!. fam. (D.D)
Donderdag 6 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, examens
Vrijdag 7 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, studies
Zaterdag 8 juni
17 u. lste Gez. zeswekenmis voor Jozef
Huyghe, echtg. van Eliane Ryckeboer.

VRIJDAG 31 MEI
20 U. Prijsuitdeling

fotozoektocht Obterrestraat
in café 't Rozenhof.

Opendeur - uitnodiging
Wij heten U van harte welkom op onze
3de opendeurdag in 't Rustoord H. Hart te
Proven en dit op 16 juni 1996.
U kan alles bezichtigen en nog een bab-
beltje slaan bij een warme parmekoek met
koffie of een fris glas bier.
Deuren open vanaf 14.30 U.

Lijst van de pastoors te Proven
die historisch vaststaat sedert
1409 :
1) Jacobus Cat: 1409
2) Josephus Bous : 1433
3) Antonius Deconynck : 1465
4) Anselmus Saye : 1502
5) Nicolaas Losin: 1532
6) Christianus Looten: 1564
7) Andreas Petit : 1577
8) Petrus Verschoote : 1596
9) Augustinus Genotten : 1612
10) Joannes Conynck : 1619

11) Jacobus Demay : 1646
12) Judocus Devleeshouwer : 1649
13) Valentinus Leroy, Deken: 1705
14) Fredericus Loys: 1724
15) Benedictus Verstraete: 1760
16) Joannes Codron, Deken: 1785
17) Albertus Deneut : 1825
18) Petrus Callens : 1830
19) Andreas Weens: 1831
20) Petrus Leman : 1842
21) Bemardus Landuyt : 1876
22) Angelus Vandepoei : 1886
23) Desiderius Dewulf: 1891
Vervolgens in de jaren 1900, wellicht de
oudste nog gekend door sommige
Provenaars :
24) Franciscus Bettenhof : 1912
25) Carolus Lowaege : 1925
26) Augustinus Comeyne : 1943
27) Josephus Cosyn : 1952
28) Josephus Marques :
29) Michaël De Geeter : 1965
30) Michaël Ollivier : 1971

tot 1996 (plus ??)
Vanaf mijn negen voorgangers tot pastoor
Landuyt 1876 is de huidige pastoor
Ollivier het langst pastoor te Proven: 25
jaar tot nu toe.

Dankrnis
Mijn 25 jaar dienst als pastoor te Proven,
benoemd tot pastoor op 18 juni 1971 en
aangesteld te Proven op 18 juli 1971, zou
ik willen vieren op sobere wijze met een
dankmis op zondag 30 juni '96 om 10 u.

Mich. Ollivier, pastoor

K.B.Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 mei : 73
deelnemers, 4 wonnen 3 partijen :
Busschaert J.341 ; Devroedt G. 233 ;
Looten A. : 229 ; Vandenbroucke Anna
219.
Volgende kaarting op donderdag 13 juni.

Verloren op Kermiszondag
Een knuffeldiertje (konijn, wit met gele
oortjes en ijskreem in de poot).
De vinder kan het terugbezorgen op het
Provenplein 12. Dank U.



PRIESTER VAN DIENST (v. 9 tot 15 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 (8-9 juni) tel. 30.00.72
Veearts Goethals (9 juni) tel. 30.02.67
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 7 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, studies
Zaterdag 8 juni
17 u. 1ste Gez. zeswekenmis voor Jozef
Huyghe, echtg. van Eliane Ryckeboer
Zondag 9 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis voor Achiel Indevuyst ,
echtg: van Germaine Deroye
Maandag 10 juni
8 u. H. mis v. over!. broer (U.G.)
Dinsdag 11 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, als
bedanking
Woensdag 12 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, studies
Donderdag 13 juni· H. Antonius
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, exa-
mens
Vrijdag 14 juni. H. Hart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 juni
17 u. 2de Gez. zeswekenmis v. Camille
Carpentier, echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 16 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor Maria Decaesteker,
wed. v. Albert Wyffels vwo de buren.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Examens
Voor de ouders van de gezinnen waar jon-
geren aan het blokken zijn voor de exa-
mens, dat zij hun kind, broer of zus aan-
moedigen, het thuis rustig maken om hen
zo de kans te geven hun doel te bereiken.
't Is ook goed dat we daarvoor bidden,
met deze woorden:

God,
zegen

onze Jongeren
in studie
en laat

hen geloven in
hun eigen mogelijkheden.

Dit gebed zal op een kaars in de kerk han-
gen alsook in de grot. Vergeet echter niet
uw ergerrotterkaars aan testeken-. --

Juiste data
In vergelijking met vorig parochieblad:
Josephus Cosyn is pastoor geweest te
Proven tot 1952.
Na hem kwam :
Josephus Marques van 1952 tot 1965
Michiel De Geeter van 1965 tot 1971
Michel Ollivier van 1971 tot?

K.V.L.V. - kookles
Dinsdag 11 juni om 20 U. in Sint-Elooi,
kookles : "Grootmoeders keuken in een
hedendaags kleedje". We hunkeren er
soms allemaal naar om nog eens te eten
zoals metje dat klaarmaakte, niets speciaal
maar voor iedereen 0 zo lekker! We hopen
op een talrijke opkomst.

Een kind zonder naam
Wij zijn op zoek naar een naam voor het
kind ; nl. het ontmoetingscentrum heeft
nog steeds geen "eigennaam". Wij nodi-
gen iedereen uit die een idee, inval, goed-
gevonden, historische. of andere naam
heeft voor de zaal, deze te bezorgen aan
Patriek Top of Wim Devooght. Dit voor
14 juni want uit de opgegeven voorstellen
maken wij een selectie en geven die, op
hun aanvraag, door aan het stadsbestuur.
Dank bij voorbaat om uw creativiteit.

Uitslag van de ballonwedstrijd
Wonnen een prijs : Ame Vanbeveren,
Kevin Devos, Robin Devroedt, Mathias
Devaere, Barbara Mahieu, Karen
Vaneekhoutte, Lies Devos, Marie-Line
Viane, Jana Cordenier, Sarah Mahieu,
Marie-Lien Dever, Laura Devaere,
Annelies Vaneekhoutte, Vicky Orby,
Gigiola Lippinois, Kristof Dever, Julie
Vanrnassenhove, Jasper Menu, Mike
Dever, Lisa Devaere, Joris Knockaert,
Glenn Dequidt, Joline Soenen, Jessica
Catel, Lies Parreyn, Brain Laseure, Kim
Vanhee, Eef Malbrancke, Jeroen
Devroedt, Jonas Mahieu.
Enkele prijzen dienen nog afgehaald te
worden in café "De Zwaan" bij Gilberte
Dever.

K.B.Gepensioneerden - Proven
Trekking steunkaarten
van 28 mei 1996
De volgende nummers geven recht op een
prijs en kunnen afgehaald worden bij
Gerard Ryon, Obterrestraat 48, Proven in
de voormiddag en dit tot 23 juni 1996.

33 - 173 - 186 - 189 - 193 - 245 - 254 -
290 - 314 - 325 - 341 - 347 - 378 - 382-
395 - 441 - 451 - 497 - 501 - 509 - 514 -
518 - 520 - 535 - 536 - 545 - 546 - 551 -
563 - 573 - 614 - 661 - 705 - 726 - 748 -
765 - 769 - 772 - 779 - 792 - 799 - 819 -
822 - 828 - 841 - 849 - 859 - 866 - 888 -
913 - 936 - 939 - 943 - 951 - 957 - 961 -
965 - 979 - 1000 - 1136 - 1199 - 1201 -
1205 - 1228 - 1230 - 1272 - 1273 - 1305 -
1307 - 1317 - 1321 - 1346 - 1369 - 1373 -
1413 - 1419 - 1421 - 1432 - 1436 - 1437-
1560 - 1677 - 1690 - 1703 - 1736 - 1747 -
1761 - 1763 - 1799 - 1812 - 1816 - 1818-
1822 - 1855 - 1870 - 1883 - 1898.

Hartelijk dank voor uw steun,
Het Bestuur.

Ziekenzorg en bejaardenzorg
Groot werk, schoon werk.
- Wat hij aan één van Mijn geringste

broeders of zusters gedaan hebt, dat
hebt gij aan Mij gedaan.

- Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed.
- Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht.



PRIESTER VAN DIENST (v. 16 tot 22 juni)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis ( 15-16 juni) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (16 juni) 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
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

. Vrijdag 14 juni - H. Hart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 juni
17 u. 2" Gez. 6-wekenmis v. Camille
Carpentier, echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 16 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Maria Decaesteker,
wed. v. Albert Wyffels vwode buren
Maandag 17 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot,
genezing (M.)
Dinsdag 18 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot, bij-
zondere intentie (S.V.)
Woensdag 19 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, stu-
dies (X)
Donderdag 20 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot, exa-
mens (I)
Vrijdag 21 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 juni
17 U. Gez. jaarmis V. Jerome Wyffels,
echtg. V. Blanche Cappoen
Zondag 23 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis voor E.H. Joris
Dewulf, voor E.H. Arnold Dewitte en
voor E.H. Michiel De Geeter.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Geboorte
Silke Herkelbout, d.v. Carlo en
Marijke Boucneau (juffrouw Marijke
op school), Koekuitstraat 8A,
Westvleteren (geb. te Poperinge op 5
juni '96).

Huwelijksaankondiging
- Frank Persyn, Vrooilandstraat 13,
Wulvergem en Martine Soenen,
Gravendreef 9, Watou .

- Wout Desmyter, Provenplein te
Proven, en Benedicte Coutigny,
Krombeekseweg 57, 't Vogeltje,
Poperinge.

Opendeur - Vr-iendelijke uitnodi-
ging
Wij heten U van harte welkom op
onze 3" opendeurdag in 't Rustoord H.
Hart te Proven en dit op zondag 16
juni 1996.
U kan alles bezichtigen en nog een
babbeltje slaan bij een warme panne-
koek met koffie of een fris glas bier.
Deuren open vanaf 14.30 U .

Het personeel

Omhaling K.V.G. aan de kerkdeur
Op zaterdag 15 en zondag 16 juni aan-
staande voor en na al de missen.

Dank bij voorbaat

We vergeten onze studenten niet.
Voor de jongens en de meisjes die kost
wat kost het beste van zichzelf geven
in deze examenperiode, dat zij mogen
slagen. Zodat zij hun plaats in de
maatschappij krijgen en een uitzicht
krijgen op een gelukkig en geslaagd
leven. Daarom zijn we ze indachtig.

God,
zegen

onze jongeren
in studie
en laat

hen geloven
in hun eigen

mogelijkheden.

Autozegening
Doen we in het weekend van zaterdag
22 en zondag 23 juni in en na al de
missen. We wijden meteen alle voer-

tuigen, klein en groot, en alle werktui-
gen voor binnen en buiten huis.
.We willen dit doen voor mensen die
het begeren.

Aansluiting Aardgasnet
Bewoners van Proven die wensen aan
te sluiten op het aardgasnet worden
gevraagd een schriftelijke aanvraag te
sturen naar Gaselwest, Dhr. Dirk
Peene, Albert I-laan 70A, 8630
Veume. Enkel indien er" voldoende
aanvragen zijn, zal onderzocht wor-
den of ook partikulieren kunnen aan-
sluiten.

Guido Vandenbroucke

Bakkerij Stefaan
Neemt zijn jaarlijks verlof van 11 juni
tot en met woensdag 26 juni. Op don-
derdag 27 juni zal de winkel om 6 uur
open zijn voor de schoolreis. Indien U

I koeken of pistolets wenst, gelieve
naam en bestelling op woensdag in de
brievenbus te werpen.

Met dank. Stefaan en Bea.

Als je uw geloof en vertrouwen
kwijt geraakt,
bidt dan het volgende gebed.
Omhoog naar de bergen richt ik mijn
ogen.
Vanwaar kan ik hulp verwachten ?
Mijn hulp zal komen van God, de
Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zorgt dat uw voet niet struikelt.
Hij slaapt niet, die waakt over U.

Hij sluimert niet en Hij suft niet,
die over u waakt.

De Heer is het die u behoedt.
Hij staat als een wacht aan uw zijde.
Bij dag zal de zon u niet deren.
Bij nacht doet de maan u geen kwaad.

De Heer bewaart u voor onheil.
Uw leven houdt Hij in stand.
De Heer is bezorgd voor uw komen
en gaan,
op deze dag en altijd.

(Als je dit bidt, doe het met geloof en
vertrouwen).



PRIESTER VAN DIENST (v. 23 tot 29 juni)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (22-23 juni) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (23 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. 33.3l.l6 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
-À. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
A. Pareyn (ookpedicurerrtel. -30ff3.
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 21 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 juni - autowijding
17 u. Gez. jaarmis v. Jerome Wyffels,
echtg. van Blanche Cappoen
Zondag 23 juni - autowijding
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. E.H. Joris Dewulf, voor
E.H. Amold Dewitte en voor E.H. Miehiel
De Geeter.
Maandag 24 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, examens
Dinsdag 25 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, exa-
mens (B.)
Woensdag 26 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, voor
welslagen (c.)
Donderdag 27 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, studies (L.)
Vrijdag 28 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 juni
17 u. 1ste Gez. zes-wekenmis v. Maria
Degraeve, wed. v. Jean Menu
Zondag 30 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Plechtige Dankrnis ter gelegenheid
van zijn 25 jaar pastoor te Proven : Michel
Ollivier. Deze dankrnis wordt verzorgd door
de schoolkinderen en bijgestaan ook door
E.H. Deken van Poperinge

Ons
Parochieblad
Proven
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Geboorte
Adeline Beek, d.v. Didier en Sandy Lozie, 1211,
Route de Bergues, 59470 Wormhout (geb. te St.
Pol-sur-Mer op 29 mei '96).

Huwelijksaankondiging
Andy Vermeersch, Blekerijweg 35, Proven en
Ingrid Desomer, Beleedstraat 6, Poperinge.

Opbrengst voor de gehandikapten
Proven aan de kerkdeur bracht de som op van
7.272 fr. Beste dank.

K.R. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 13 juni: 74 deelne-
mers, 11 wonnen 3 partijen : Coene R. 407;
Noninck M. 398 ; Vandaele M. 371; Gantois A.
341; Nuttens J.309; Cordenier P.308; Deraeve
G. 294; Butaye A. 282; Delporte M. 275;
Depuydt J. 262; Bustraen M. 245. Volgende kaar-
ting op donderdag 27 juni.

Voor onze studenten in deze blokperiode.
Jongens en meisjes die al weken lang zoveel leer-
stof moeten beheersen, dat zij geboeid blijven
voor de inhoud ervan en dat zij op een eerlijke

- wijZC4<mGH in-do-examens wat-zij waard zijn. We
bidden voor hen.

25 jaar pastoor te Proven
Op St.-Bertinus te Poperinge was ik 11 jaar
onderpastoor.
Na St.-Bertinus in 1971 namelijk op 18 juni werd
ik benoemd door Monseigneur De Smedt, bis-
schop van Brugge, tot pastoor van Proven in
opvolging van pastoor Miehiel De Geeter. Mijn
aanstelling als pastoor te Proven gebeurde een
maand later op 18 juli 1971.
Ik was het gewoon van de eerste dag. Ik voelde
aan dat ik zeer welgekomen was. Het eerste kind-
je dat ik gedoopt heb te Proven was Mireille
Elslander, als ik me niet vergis, de eerste begrafe-
nis, waarin ik moest voorgaan was de vrouw van
mijn trouwe kerkbediende Cyriel Oever, Margriet
Degraeve, en de eerste trouwmis was voor
Verbiese Hugo en Ganne Hilda.
Goede en zeer goede mensen te Proven, dat heb
ik altijd mogen ondervinden. Men kan van de
mensen van Proven veel leren, ik wil zeggen veel
goeds leren.
De mensen van Proven kennen mij zoals ik ben.
Ze kennen ook goed mijn fouten en gebreken,
maar ze aanvaarden ze. Ja, misschien heb ik ook
enkele goede eigenschappen, is 't niet veel, 't is
weinig.
In alle geval, ik ben nergens liever geweest dan in
Proven en nog altijd, als u er niets tegen hebt.
Ik mag u van nu af toeroepen en uitnodigen :
a.u.b. tot zondag 30 juni voor de Plechtige Dank-
mis te 10 u. met een woordje van de 25-jarige
pastoor van Proven. Michel Ollivier

Wie wordt uitgenodigd tot die dank mis,
maar ook tot de receptie achteraf in de
zaal "St.-Jozef' ?
Iedereen, dat is klaar hé : iedereen, dat wil zeggen
iedereen. In welke straat of wijk dat je ook

woont, zijt ge kerkgaande of niet, ik nodig iede-
reen uit. U zoudt me een groot plezier doen,
moest je kunnen in die dankrnis en in de receptie
aanwezig zijn op zondag 30 juni. Meteen heb ik
al de grootste groep uitgenodigd.
Laat me nog enkele namen vernoemen die ook
uitgenodigd zijn : het feestcomiteit, hobbyclub,
al de verenigingen van welke aard ze ook mogen
zijn : Gepensioneerden, K.A.V., Ziekenzorg,
Kaartersclub, Vinkenzetters, Vogelpikkers, de
harmonie "De Volksvreugd", Jongerenmuziek,
de café's, de winkeliers, de werkgelegenheden,
de school, het schoolcomiteit, het schoolperso-
neel, het College van Burgemeester en schepe-
nen, gemeenteraadsleden van Proven, de kerkfa-
briek, het kerkpersoneel, de Deken van
Poperinge, de brandweer, Landelijke Gilde,
Marktcomité, Comité Obterrestraat, A.C.W.,
Eekhoutecomité, N.C.M.V. IJzerbode, TSC
Proven, B.GJ.G., Schuttersgilde, N.S.B., K.LJ.,
K.V.L.V., Rustoord, misdienaars, speelpleinwer-
king, Drie-koningencomité, sportclubs, 11.11.11-
aktie, Bond zonder Naam, Feestcomité van
Krombeekhoek, Teken- en muziekschool,
Davidsfonds, Radioverbindingsteam, Verbroede-
ringscomité Proven-Obterre. Mocht ik iemand
vergeten hebben te vernoemen, ik wil ze allen
vernoemen.
Kortom, ik nodig allen uit die zich op een of
andere wijze inzetten voor een Provense vereni-
ging, hetzij in het bestuur of door lidmaatschap.
Hartelijk welkom op zondag 30 juni te 10 u. en
nadien voor de receptie.

Michel Ollivier, pastoor

Café St.- Victor
Geachte klanten,
Daar jullie allemaal de situatie kennen door de
gebeurtenissen van de laatste maanden, zal het
café gesloten zijn vanaf zaterdag 22 juni 1996.
Via het parochieblad dank ik de mensen die me
steun gegeven en geholpen hebben terwijl ik een
moeilijke periode had. De laatste tap gaat door
op vrijdag 21 juni 1996 vanaf 20 uur. Iedereen
welkom. Dank, Caroline

Gevonden op dinsdag
Huissleutel op de parking van Delhaize. Terug te
bekomen in Delhaize.

Autowijding voor elk voertuig of werk-
tuig op zaterdag 22 en zondag 23 juni
na al de missen.
Lidgeld St.-kristoffel : 100 fr. Een omslag
wordt aan de kerkdeur afgegeven.
Bijzonderlijk nu vóór de grote vakantie mogen
we wel eens denken op veilig wegverkeer. Er zijn
nu zoveel baanwerken en omleidingen. Het wordt
steeds moeilijker om alle richtlijnen of wegwij-
zers te zien staan. Alles wat er gedaan wordt aan
veilig wegverkeer zal niet baten als de mens zelf
het wegverkeer minder goed kent en daarbij nog
roekeloos is en onvoorzichtig.
De zegening van uw wagen met een gebed erbij
is maar van tel als je de verkeersreglementen
volgt en voorzichtig rijdt. Ik bid en ik wens u een
goede vaart en een behouden thuiskomst.



PRIESTER VAN DIENST (v. 30 juni tot 6 juli)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
"iRKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
exisplein 13, tel. 30.11.89
ENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST

Dokt. Neuville (29-30 juni) tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (30 juni) tel. 33.41.17
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. Pareyntook pedicure), tel. 30.0~
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 28 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 juni
17 u. 1ste Gez. zes-wekenmis v. Maria
Degraeve, wed. v. Jean Menu
Zondag 30 juni
i. Gez. mis V.d. Parochianen

:\J u. Plechtige dankmis ter gelegenheid
van zijn 25 jaar pastoor te Proven : Michel
Ollivier. Deze dankmis wordt verzorgd door
de schoolkinderen en bijgestaan ook aan het
altaar door E.H. Deken van Poperinge en
door Eerw. pater Eric Ingelaere.
Maandag 1 juli
8 lf. H. mis v. bijz. overledene.
Dinsdag 2 juli
8 u. H. mis voor over\. ouders (H.V.)
Woensdag 3 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
int. (A)
Donderdag 4 juli
8 u. H. mis voor over!. broer (U. G.)
Vrijdag 5 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 juli
17 u. lste Gez. zes-wekenmis v. André
Devos, z. v. wijlen Achiel en Gabrielle
Dumon.
Zondag 7 juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. Jozef
Huyghe, echtg. v. Eliane Ryckeboer.

o s
ParochÏeblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Maria Vandewalle, echtgte. van Daniël Boury,
overl. te Moeskroen op lI juni '96 en die op 17
juni '96 werd begraven te Herseaux-Ballons.

Overlijden
Wij melden U met droefheid het overlijden van
onze zus Armemie PAREYN, geboren te Proven
op 21 augustus 1950 en overleden te Gent op 21
juni 1996. De crematie vindt plaats in familie-
kring te Lochristi. Een sobere burgerlijke uit-
vaart was haar uitdrukkelijke wens. Samen met
familie en vrienden brengen we dan ook een
laatste groet bij het kerkhof te Proven op zater-
dag 29 juni om 10.30 u.

De Noomtjes
Om recht te zetten wil ik speciaal de naam van
"de Noomtjes" vernoemen in dit parochieblad,
omdat ze in het vorig parochieblad bij de serie
verenigingen in Proven ontbreken. Daarom mijn
verontschuldiging. "De Noomtjes" zijn immers
een evenwaardige vereniging in Proven.

15 jaar Eekhoute
Terwijl verschillende wijken in Poperinge hun
feesten met ledê ogen zien verowijnen, wordt op
de wijk Eekhoute opnieuw gefeest.
Dit jaar, naar aanleiding van hun 15-jarig
bestaan, wordt er zelfs een overvol programma
aangeboden. De kinderen komen er zeker aan
bod met hun sportnamiddag, straatanimatie, bal-
lonwedstrijd en schminkstand.
De volwassenen genieten dit jaar van hun kip
aan 't spit, aperitiefconcert, volleybaltornooi en
de "Nacht van Proven".
PROGRAMMA:
zaterdag 6 juli
-14.00 u. : Sportnamiddag voor de kindereh en

het gezin.
-19.00 u. : Kip aan 't spit met frieten

Discobar MAW

zondag 7 juli
Rommelmarkt gans de dag
-11.00 u. : Aperitiefconcert

Viering jongste en oudste bewoner
van de wijk

-14.00 u.: Volleybaltornooi
-14.30 u.: Straatanimatie met clown LOEKI

Schrninkstand
Ballonwedstri jd

-20.00 u. : Nacht van Proven met SEBA

Barbecue voorzien vanaf 13.00 u.

P.S. : Wie geen uitnodiging kreeg voor het ape-
ritiefconcert is toch van harte welkom. Iedereen
kan er genieten van prachtige orgelmuziek en
deuntjes door onze koninklijke harmonie "De
Volksvreugd" .

25 jaar pastoor in Proven, dat is een zilve-
ren jubileum.
25 jaar te Proven, dat is volgens mij een zuiver
Proven se aangelegenheid. Hoe komt dat nu,
zolang in Proven mogen blijven?
Als ik de lijst van mijn voorgangers bekijk, dan

moet ik opklimmen tot pastoor Bernardus
Landuyt die pastoor werd te Proven in 1876 tot
1886, en al de volgende tot aan mij, zijn minder
dan 25 jaar in Proven geweest. Ik ben er fier op
het langst in Proven te zijn. En als 't God belieft
... die ik op de eerste plaats moet danken voor
die 25 jaar, alsook de Provenaars die mij altijd
geholpen en gesteund hebben en niet in het
minst moet ik ook vernoemen de Zusters van
Wingene aan wie ik veel te danken heb. Ik ben
blij dat ze met een afvaardiging zondag aan-
staande naar Proven komen.
Beste mensen vergeet na de mis de receptie niet
in de zaal Sint-Jozef.

Paula Ingelaere, mijn huishoudster
Ook zij is 25 jaar in Proven. 't Ware een zware
fout van mij, moest ik haar niet vernoemen bij
deze gelegenheid.
Zij is vanuit Poperinge, waar ik onderpastoor
was, meegekomen naar Proven met haar twee
jonge kinderen. Dat was voor haar al een hele
opgave. Op de eerste plaats haar kinderen bege-
leiden in de moeilijkste jaren en tevens ten dien-
ste staan van een priester, pastoor die met zijn
parochie begaan was. Ik heb haar moed mogen
bewoiidèren en haar bescheidenheid. Zij had
geen huizen te Proven om te klappen en nog
eens te klappen. En als ze per gelegenheid in de
pastorie door bezoekers het een of 't ander mee-
gedeeld werd, dan kon ze zwijgen als een graf.
Van de anderen kant is ze ver van een trunte
want als er gevierd wordt, kan ze meedoen als
de beste ..
Ik moet haar dankbaar zijn, want ze heeft goed
voor de pastoor van Proven gezorgd. Ze ver-
dient een pluimpje of een bloempje.

Wat mij vooral plezier doet
Ja, wat mij vooral zal verheugen in die dankrnis
is de aanwezigheid van de Provenaars en sym-
pathisanten. Ik begrijp echter zeer goed dat
mensen die gewoonlijk naar de zaterdagavond-
mis te 8u. komen, dat ze dan naar de 10 uren
mis niet komen. Dit is begrijpelijk. 't Is daarom
ook dat ik in iedere mis een woordje zal zeggen
over mijn zilveren jubileum: 25 jaar pastoor te
Proven.

Pastoor van Proven,
wat moet je hebben als geschenk?
Beste mensen,
luister hier, ik zou liever geen geschenken heb-
ben. In de dankrnis zondag die komt te lau. zal
er zelfs geen omhaling met de schaal zijn, als-
ook zal er niet rondgegaan worden om stoel-
geld. Er zal echter welofferandegang zijn. De
mensen kunnen dus te offerande komen en wat
u neerlegt in de offerande-mand is speciaal die
zondag voor de pastoor. U kunt dat doen met
een omslag die je meebrengt van thuis, met uw
felicitaties erbij. Of u kunt mij ook en mijn wer-
ken indachtig zijn met uw omslag in de bus te
steken of mij die persoonlijk af te geven.
Uw geschenk op die manier, is 't weinig of wat
meer, zal mij het aangenaamst zijn.

Michel Ollivier, pastoor



PRIESTER VAN DIENST (v. 7 tot 13 juli)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (6-7 juli) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (7 juli) tel. 44.53.63
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 30.0758
A. Pareyn (ook pedicure), tel. 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag S juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 juli
17 u. lste Gez. zes-wekenmis v. André
Devos, z. v. wijlen Achiel en Gabrielle
Dumon, ook vw. vr. en kenn.
Zondag 7 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. Jozef
Huyghe, echtg. v. Eliane Ryckeboer
Maandag 8 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank
Dinsdag 9 juli
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (F.V.)
Woensdag 10 juli
8 u. H. mis v. overl. zoon (F.V.)
Donderdag 11 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Vrijdag 12 juli
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Frank Persyn en
Martine Soenen
Zaterdag 13 juli
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Wout Desmyter
en Benedikte Coutigny
17 u. 5de gez. zes-wekenmis v. Marcel
Rappelet wedn. v. Jeanne George ook vwo
geburen, vrienden en kennissen
Zondag 14 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

Ons
ParochÏeblad
Proven
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10 u. lste gez. zes-wekenmis v. Maria
Decaesteker, wed. v. Albert Wyffels.

In de Heer ontslapen
Cyriel Laseure, wedn. v. Maria Vanden-
broucke overl. te Poperinge op zondag 30 juni
'96 in de leeftijd van 87 j. en die op donderdag
4 juli '96 om 10 u. te Merkem wordt begraven.

Achtergelaten in TOPZ
Een sleutel werd achtergelaten in de winkel
TOPZ, Provenplein 40A, Proven. Aldaar terug
te bekomen.

Bij schoenmakerij Noël
Soldenverkoop vanaf heden tot 30 juli.

Kris Rosseeuw
Kris Rosseeuw, kantoorhouder van Argenta
Spaarbank, is met verlof van 13 tot en met 21
juli. Het kantoor is gedurende deze periode
gesloten. Terug tot uw dienst voor al uw finan-
ciële verrichtingen vanaf maandag 22 juli.

-Speel"pMnwerkinlr"Drtleut~~'
Vanaf dinsdag 9 juli starten we opnieuw met
de speelpleinwerking. Dit jaar worden de kin-
deren opgesplitst in 2 groepen, namelijk de
kleuters en de kinderen van de lagere afdeling.
Onze aktiviteiten gaan telkens door op dins-
dag-, woensdag- en donderdagnamiddag van
13.30 tot 17.30 u. Wij vragen 30 fr. per namid-
dag (verzekeringen) en zorgen ook voor drank
en versnapering voor wie dit wenst. Vanaf nu
vermelden we ook telkens de voorziene aktivi-
teiten voor de komende week in het parochie-
blad.
Hier volgt het programma van de Iste week:
kleuters: 9 juli: kennismakingsspelletjes

10 juli: aerobic- en dansnamiddag
lager: 9 juli: kennismakingsspelletjes

10 juli: knutselen van mini-luchtbal-
lon

Gelieve ook alle kledij te naamtekenen en
reservekledij te voorzien voor de jongsten.

Tot dan!
De Leutige Pleute

K.B.-Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 juli: 74 deelne-
mers, 11 wonnen 3 partijen: Vanexem M. 375;
Dever D. 314; Claeys B. 311; Deraeve G. 301;
Vanacker C. 292; Delerue R. 269; Bussèhaert
J.274; Coene R. 231; Sticker L. 227;
Snauwaert B. 226; Vienne A. 211. Volgende
kaarting op donderdag 11 juli.

Voor wie met vakantie gaat de 10 gebo-
den van het huis
1) Als je hier het huis uitgaat,
kijk of alles wel goed staat

2) Kijk of het gas is afgesloten.

3) Radio en T.V. zijn uitgezet.
4) Draai de verwarming op lage noten.
5) Trek de stekkers uit het antenne-net.
6) Leg geen sieraden op de toog.
7) Hang de sleutels uit het oog.
8) Zorg dat je deuren en ramen sluit,

draai ook alle lampen uit.
9) Heb je alle kranen dicht gedaan ?

Kan je met een gerust hart dan gaan ?
10) Heb je je sleutels wel meegenomen?
Anders kun je niet meer binnenkomen !

Jubileum-viering op zondag 30 juni
Michel Ollivier, 2S jaar pastoor te Proven
't Was è schone messe" : zo werd het uitge-
sproken door de jongeren en de ouderen, ja
door jong en oud: " 't was ê schone messe",
met alle waardering voor leerlingen en leer-
krachten en met een meer dan verdiend
applaus voor het schoolhoofd meester Frans,
die alles meesterlijk geleid heeft in de kerk,
langs de straat en in de receptie.
Ik schrijf hier, wat Proven spreekt. Punt.

2S witte rozen
2S witte rozen !

Hoe heeft men dat kunnen uitvinden ? Door
de mensen in 't begin van de mis met de
meeste aandacht beluisterd en bekeken - voor
mij de zilveren jubilaris was dit een prachtig
begin van de dankmis en een zeer aangename
verrassing : "25 witte zilveren rozen". Mooi,
zeer mooi die stoet van klein en groot die naar
voren kwam met een zilver-witte roos. Zo lief
om te zien.

Ik moet bedanken
Wie allemaal ?
Op de eerste plaats al diegenen die ik moge-
lijks kan vergeten te vernoemen. Ook moet ik
de mensen bedanken die een kaart hebben
gestuurd met hun felicitaties en attenties. Het
bestuur van de K.VLV. en K.A.V. tijdens de
receptie. Ook degenen die voorgelezen hebben
in de kerk. Ook de harmonie die mij begeleide
naar de zaal. Ook het stadsbestuur voor hun
zeer gewaardeerde attentie. Ook de school die
ik meer dan één keer hoef te bedanken. Ook
mijn kerkbedienden, zij zijn mijn naaste
medewerkers. En dat er een woord gesproken
werd zoals tijdens de receptie, dat doet altijd
deugd. Als besluit aan alle Proven aars, vrien-
den en kennissen, hartelijk dank.

Danken
Zoveel maal voor iedere bloem of attentie.

Heel genegen, Paula.

Aandacht, aandacht
Volgende week telt het Parochieblad voor 3
weken. Wil ten laatste op maandag 8 juli uw
artikels binnenbrengen.



PRIESTER VAN DIENST (v. 14 tot 20 juli)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (13-14 juli) tel. 40.15.60
Veearts Vandenberghe (14 juli) tel. 38.81.60
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

~...Eareyn-(ook pedicure), tel, 30.03.54
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

DIT PAROCHIEBLAD TELT VOOR 3
WEKEN.

Vrijdag 12 juli
11 u. Pl. Huw.mis v. Frank Persyn en Martine
Soenen
Zaterdag 13 juli
11 u. Pl. Huw.mis v. Wout Desmyter en
Benedikte Coutigny
l7 u. 5' Gez. 6-wekenmis v. Marcel Rappelet,
wedn. v. Jeanne George, ook vwo buren, vrien-
den en kennissen
Zondag 14 juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. l' Gez. 6-wekenmis v. Maria Decaes-
teker, wed. V.Albert Wyffels
Maandag 15 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot uit dank (A.D.)
Dinsdag 16 juli
8 U. H. mis V. overl. ouders en fam. (D.V.)
Woensdag 17 juli
8 u. H. mis t.e.v. H. Antonius (P.)
Donderdag 18 juli
8 U. H. mis v. overl. echtg. en vader (R.V.)
Vrijdag 19 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 juli
17 u. 4' Gez. 6-wekenmis V. Frans Dehondt,
echtg. V.Monica Beghein
Zondag 21 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3' Gez. 6-wekenmis v. Jozef Huyghe,
echtg. v. Eliane Ryckeboer.

Huwelijksaankondiging
Luc Duchateau, Heiststraat 106, Zeebrugge en
Goedele Lemahieu, Della Faillelaan 19,
Aartselaar.

PRIESTER VAN DIENST (v. 21 tot 27 juli)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Dokt. Vandenberghe (20-21 juli) tel. 30.06.37
Veearts Goethals (21 juli) tel. 30.02.67
Apoteek E. Regheere - Proven

Maandag 22 juli
8 U. H. mis v. overl. echtg. en vader (T.B.)
Dinsdag 23 juli
8 U. H. mis v. overl. fam. (A.S.)
Woensdag 24 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (I.M.)
Donderdag 25 juli
8 u. H. mis v. overl. schoonouders (H.V.)
Vrijdag 26 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (L.D.)
Zaterdag 27 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthoumout,
echtg. v. Marie-Jeanne Breyne
Zondag 28 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. 6-wekenmis v. Maria Decaes-
teker, wed. v. Albert Wyffels.

PRIESTER VAN DIENST (v. 28 juli tot 3 aug.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (27-28 juli) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (28 juli) tel. 33.41.17
Apoteek Vanacker - Leisele

-----
Maandag 29 juli
8 u. H. mis V. bijz. overl. (N.H.)
Dinsdag 30 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V.V.d.grot voor 't gezin (S.V.)
Woensdag 31 juli
8 U. H. mis v. overl. fam. (D.D.)
Donderdag 1augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V.V.d.grot, int. V.d.gever (C.B.)
Vrijdag 2 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 augustus
14 U. Pl. Huw.mis v. Luc Duchateau en
Goedele Lemahieu
17 U. 3' Gez. 6-wekenmis V. Camille Carpen-
tier, echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 4 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4' Gez. 6-wekenmis v. Jozef Huyghe,
echtg. v. Eliane Ryckeboer.

K.V.L.V.
Zondag a.s. bezoeken we de Zonneark. We
verzamelen om 14 u. bij Indevuyst op de par-
king, vandaar met de fiets of te voet naar de
Zonneark, waar we zullen ontvangen worden
door Willy Lievens en Hilde Decoene, die ons
met veel genoegen alle uitleg zullen geven
over de werking van dit projekt. Leden, echt-
genoten en kinderen worden er verwacht.
Daama gaan we nog een stapje verderop om
iets te drinken.

Eekhoute
Vijftien jaar. Iedereen noemt het jubileum. Wij
ook. Wij proberen ons best te doen. Iedereen
toch ! Zaterdagnamiddag hadden wij een
sportnamiddag. Meedoen was belangrijk, win-
nen misschien ook, maar een onschuldige kin-
derhand maakte 4 gelukkigen: Lore Coutteau,
Kenny Seghers, Steven Vanderpaelt en Dries
Desomer. 's Avonds, ongelooflijk maar waar,
de kippetjes waren op en om er nog te pluimen
was het te laat.
Zondag trokken de muzikanten vrolijk door de

wijk met de jongste en oudste bewoner op een
prachtige koets. Nadien genoot iedereen van
het prachtige orgelmuziek ons aangeboden
door Vera en met onze Koninklijke Harmonie
was de ambiance er zoals het past bij een
feest. Het volleybaltomooi met liefst 11 ploe-
gen werd na een spannende finale gewonnen
door de Eekhoute senioren (de oudjes ???)
tegen TSC Juniors (de jongeren ???). De nacht
van Proven was het sluitstuk van het jubileum.
Speciale dank aan iedereen voor hun inzet,
ook aan de mensen van buiten het bestuur.

Beach Party KLJ Proven
Op 17 augustus met 20 ton zand en cocktails.
Ambiance verzekerd. Op het TSC terrein.
Voorverkoop: 100 fr. Toegang: 120 fr.

Zaterdagsluiting CERA Bank
Het CERA-kantoor zal tijdens de verlofperio-
de gesloten zijn op zaterdag 20 en 27 juli en
zaterdag 3 en 10 augustus.

Beste klant
Metaalhandel E. Buseyne zal gesloten zijn van
maandag 22 juli tot en met maandag 29 juli.
Terug open op dinsdag 30 juli. Dank.

--Programma speelpleinwerking De Pleute
KLEUTERS: 16.07 : waterspelletjes; l7.07 :
knutselen van muziekinstrumenten; 18.07 :
Vlaamse kermis; 23.07 : zwemmen; 24.07 :
new-games; 25.07 : gezelschapsspelen (mee te
brengen); 30.07 : reis rond de wereld + spelen
buiten; 31.07 : kooknamiddag; 01.08 : groot
ganzenspel.
LAGER: 16.07 : waterspelletjes; l7.07 : lad-
dercompetitie; 18.07 : Vlaamse kermis; 23.07:
balspelen; 24.07 : zwemmen; 25.07 : mini-
luchtballon afwerken; 30.07 : zoektocht;
3l.07: kooknamiddag; 0l.08 : play-back (zelf
voor muziek zorgen). De Leutige Pleute

Bokado
Jaarlijks verlof van 22 juli tot en met 9 augus-
tus. Terug open met tal van nieuwe artikelen
op 10 augustus.

SAKO bij Nadine en Kris
Jaarlijks verlof: van 29 juli t.e.m. 9 augustus
is de winkel enkel open van 8 u. tot 13 u. Er
heeft iemand zijn sleutel hier achtergelaten.
Prettig verlof. Nadine en Kris

B.G.J.G.
De jaarlijks fietstocht van de Bond van Grote
en van Jonge Gezinnen gaat door op zondag
14 juli. We starten om 14.30 u. AAN DE
KERK van Proven voor een tocht van 30 km
langs rustige wegen. Onderweg is een gratis
consumptie voorzien voor alle deelnemers.

Huisbezoek
Tijdens de vakantie bij de kleuters en de leer-
lingen van de lagere afdeling. We doen dat
straat per straat. M. Ollivier, pastoor

Barbecue De Noomtjes
Op zaterdagavond 3 augutus en zondagmiddag
4 augustus. Meer inlichtingen op tel.
057/30.04.83. Zondagnamiddag is er Spel
zonder Grenzen met Proven, Watou, Hout-
kerke en Winnezeele als deelnemers.



PRIESTER VAN DIENST (v. 4 tot 10 aug.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (3-4 aug.) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (4 aug.) tel. 44.53.63
Apoteek Leroy - Watou
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.-a:--Kï.)
KINESITHERAPIE:

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

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 1 augustus
19 u. Dankmis vwo de Kostersbond ter
gel. V.h. 50-jarig kosterschap van hun
voorzitter Jozef Clays.
Vrijdag 2 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 augustus
14 U. Pl. Huwelijksmis V. Luc Duchateau
en Goedele Lemahieu.
17 U. 3e Gez. zes-wekenmis V. Camille
Carpentier, echtg. V.Rachel Derycke
Zondag 4 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 4e Gez. zes-wekenmis V. Jozef
Huyghe, echtg. V.Eliane Ryckeboer
Maandag 5 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, dank (M.)
Dinsdag 6 augustus
8 U. H. mis V. overl. fam. (D.D.)
Woensdag 7 augustus
8 U. H. mis V. overl. broer (U.G.)
Donderdag 8 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
intentie (gev.)
Vrijdag 9 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Zaterdag 10 augustus
17 U. 2e Gez. zes-wekenmis V. Maria
Degraeve, wed. V. Jean Menu
Zondag 11 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. i- Gez. zes-wekenmis V. Michel
Verstraete, echtg. V. Monique Maes.

Tot kind Gods gedoopt
Aaron Dekervel, Z.V. Bart en Ilse St.-Gennain,
Couthoflaan 13, Proven.

In de Heer ontslapen
- Judith Luyssen, wed. V. Maurits Porreye,
overl. te Poperinge op zaterdag 13 juli 1996 in
de leeftijd van 84 j. en die op zaterdag 20 juli
1996 om 10 U. te Roesbrugge werd begraven.
- Michel Verstraete, echtg. van Monique Maes,
overl. te Poperinge op donderdag 18 juli 1996
in de leeftijd van 58 j. en die op donderdag 25
juli 1996 om 10.30 U. te Proven werd begra-
ven.
- Marcel Sampers, echtg. van Yvonne
Lambrecht, overl. te Poperinge op donderdag
25 juli 1996 in de leeftijd van 75 j. en die op
donderdag 1 aug. 1996 om 10 U. te Poperinge
in de Sint-Bertinuskerk wordt begraven.

Vertraging
Om reden van mijn lumbago-achtige rug
gepaard gaande met pijn, vorder ik niet zo rap
bij mijn huisbezoek bij de kinderen, kleuters
en lagere afdeling van onze school. Ik moet
wel zeggen : de ene dag gaat het wel beter dan
de andere, maar ik voel me daardoor wel
gekneld en geremd.
Tot nu toe heb ik nog maar enkele straten kun-
nen doen of gedeeltelijk.
De volgende : Alexisplein, Blasiusstraat (1),
Blekerijweg (gedeeltelijk), Blokstraat (volle-
dig), Terenburgseweg (volledig), Couthoflaan
(3), Eekhoute (3), Molendreef (volledig),
Montefoulstraat (volledig), Obterrestraat (vol-
ledig), Roesbruggestraat (volledig) en de
Uilegatstraat (gedeeltelijk).
Dit is al entwat, maar nog niet zoveel. We
gaan proberen voort te doen.

Michel Ollivier, pastoor.

Bokado
Terug open van 9 augustus.
Daar we nu volledig wonen te Proven bhebben
we een nieuw telefoonnummer: 30.05.66.

Ronny Vandromme
Gaat in verlof van 10 aug. t.e.m. 22 aug.

Gevonden
Sleutel met rode aanhanger gevonden langs het
Provenplein. Terug te bekomen in de pastorie.

Barbecue - De Noomtjes
Wanneer? zaterdagavond 3 augustus en zon-
dagnamiddag 4 augustus.
Waar ? Allen hartelijk welkom op het
Provenplein. Voor meer inlichtingen tel.
057/300483.

BGJG
De jaarlijkse ééndagsreis met de dubbeldekker
gaat door op zondag 18 augustus. We brengen
een dag ontspanning in het provinciaal domein
Puyenbroeck te Wachtebeke. Vertrek om 8u.,
terug thuis om 19 U.

Een foto van St.-Victor
Een foto van de patroonheilige van de parochie-
kerk, kun je kopen in de pastorie aan 25 fr. per
stuk.

Aan te bevelen
Het boek "In liefde weer mens worden" van
Phil Bosmans hoef je geen tweemaal te kopen.
De vijfde druk (140 tot 150 duizendtal) kreeg
een nieuw kleed, een zachtere omslag en de
bijtitel: "Pleidooi voor een nieuwe levens-
stijl". De inhoud echter is geheel ongewijzigd
gebleven. De teksten van de Bond zonder
Naam kalender 1986 zijn trouwens genomen
uit dat boek, waarover veel jonge mensen
enthousiast zijn. De prijs van dat boek is : 298
fr. en is verkrijgbaar in vele boekenwinkels.
Zeker de moeite waard om te kopen en te
lezen. Op de eerste bladzijde staat er echter te
lezen : "Dit boek mag je niet in één adem uit-
lezen! Dit is geen studieboek. Zoek geen weten-
schap en geen ingewikkelde beschouwingen."
Iedereen kan het lezen, stukje voor stukje, het
boek toeslaan en een beetje nadenken.
Hie volgt nu een voorbeeld genomen uit: "In
liefde weer mens worden" :
MENS
je bent niet gemaakt voor de industrie
voor de produktie, de bankrekening
en de superbazar.
Je bent gemaakt om" mens" te zijn!
Je bent geschapen voor het licht, voor de
vreugde, om te lachen en te zingen,
om te leven in liefde en voor het geluk
van je medemens.

MENS
je bent geschapen naar het beeld van een God
die liefde is, met handen om te geven,
een hart om lief te hebben
en twee armen juist lang genoeg
om een ander te omhelzen!



PRIESTER VAN DIENST (v. II tot 17 aug.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (10-11 aug.) tel. 42.27.91
Dokt. Bal (15 aug.) te1.30.00.72
Veearts Goethals (11 aug.) tel. 30.02.67
Veearts Vulsteke (15 aug.) te1.33.41.17
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 33.1Ll6 (W.=G...Kt.-)-
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 9 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 augustus
17 u. 2' Gez. zes-wekenmis v. Maria
Degraeve, wed. v. Jean Menu
Zondag 11 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. I' Gez. zes-wekenmis v. Michel
Verstraete, echtg. v. Monique Maes
Maandag 12 augustus
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Dinsdag 13 augustus
8 u. H. mis v. bijz. intenties t.e.v. H. Clara
(C.R.M.)
Woensdag 14 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 15 augustus O.L.H.
Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton-Baert
Martha, echtgte. v. Henri Nollet
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt -
Top Maria
Vrijdag 16 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 augustus
17 u. 6' Gez. zes-wekenmis v. Marcel
Rappelet, wedn. v. Jeanne George, vwo
buren, vr. en kenn.
Zondag 18 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert -
Ryon Hélène.

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 31 11 augustus 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Silke Herkelbout, d.V. Carlo en Marijke
Boucneau, Koekuitstraat 8a, Westvleteren.

Wie langzaam gaat, gaat ver.
In alle geval doe ik voort met mijn huisbezoe-
ken bij de kinderen en de ouders van onze
school. Trager, maar 't gaat. Bij 't begin van
deze week van 5 augustus begonnen in de
Blokweg en vandaar naar Eekhoute. Op
Eekhoute wonen de meeste kinderen, 't is een
groot gebied en het wordt nog groter, als we
westwaarts kijken, dan zien we langs die kant,
dat er reeds tien nieuwe woningen in opbouw
zijn.
We mogen zeggen : Eekhoute wordt een
parochie op zijn eigen. God zij gedankt dat we
daar een groep mensen vinden, die zich
"Eekhoute-vrienden" noemen en die aldaar
door een magnifieke samenwerking met aller-
lei activiteiten de....wijk "Eekhoute" doen groei-
en en bloeien. Dit mag wel eens terloops ver-
noemd worden. De pastoor is er u dankbaar
voor.
Alzo ben ik met mijn huisbezoek blijven ste-
ken op Eekhoute.

- 15.00 u. - 15.35 u. : Troostingpreminiemen
Troosting miniemen

- 15.45 u. - 16.20 u. : Finale preminiemen
Troosting knapen

- 16.30 u. - 17.05 u. : Finale miniemen
- 17.15 u. - 17.50 u. : Finale knapen
- 20.00 u. : BONANZA-FUIFin versierdetent

ZONDAG 11AUGUSTUS 1996
- 09.15 u. : TSC Reserven - Union Abele
- 11.00 u. : Aperitiefconcert
- 14.00 u. : Minivoetbaltomooi
Oudere TSC jeugdspelers,
TSC jeugdwerking, KLJ, Eekhoute

- 17.00 u. : Bekerwedstrijd
TSC Proven - BS Geluveld

vanaf 18.00 u. Grandioze barbecue
met afsluitbal

K.B.Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 juli. 79 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen: Windels R. 547 ;
Cockelaere M. 379 ; Bustraen M. 360 ;
Mooren M. 340 ; Snauwaert B. 332 ; Boeket
M. 313 ; Thoré E. 305 ; Masschelein M. 272 ;
Delporte M. 254.
Volgende kaarting op donderdag 8 augustus.

Michel Ollivier, pastoor K.B.G.-Da reis
Gesl-o-t-en----- -op donderdag 29 augustus hebben we onze

.. . dagreis naar de Laars van Henegouwen en dit
Gesloten bij Jacques Berquin, Couthoflaan, met gids. We vertrekken in Proven om 7 u.,
van donderdag 15 augustus tot maandag 19 we hebben koffiestop in Chimay. We bezoe-
augustus. ken het mooie kasteel en brouwerij en de

meren van Eau d'Heure. De prijs bedraagt
1.400 fr. Hier is inbegrepen: bus, gids, koffie-
stop, middagmaal (zonder drank), ingang kas-
teel, avondstop (zonder drank). Inschrijven
vóór 20 augustus bij Jozef Vanbeveren of
Gerard Ryon.

Sluiting CERA, Proven
Het Cera-bankkantoor zal gesloten zijn van
donderdag 15 augustus t.e.m. zaterdag 17
augustus.

Fietshappening het 5' wiel- K.V.L.V. en
Landelijke Gilde
Op 15 augustus, start en aankomst hoeve" 't
Schaephof' bij R. George-Luyssen in Beveren.
We verzamelen om JO u. aan 't Rozenhof.
Eten is ter plaatse voorzien. 3 verschillende
trajekten : 25, 45 of 65 km. Uitstap voor gans
het gezin. Per groep 50 fr., kinderen gratis.
Vooraf inschrijven in het CERA-kantoor vóór
12 augustus.

Tweedaagse voetbalfeesten TSC Proven
10 en 11 aug. 1996
ZATERDAG JO AUGUSTUS

vanaf 9.30 u. : Duiveltjesvoormiddag :
TSC Proven A - SK Reningelst
KBS Poperinge - KFC Poperinge
TSC Proven B - KBS Poperinge
SK Reningelst - KSK Vlamertinge
KFC Poperinge - TSC Proven A
TSC Proven B - KSK Vlamertinge

van 12.45 tot 18.00 u. : 7' jeugdtomooi
- 12.45 u. - 13.20 u. : preminiemen

TSC Proven - KBS Poperinge
KFC Poperinge - KVK leper

- 13.30 u. - 14.05 u. : miniemen
TSC Proven - KFC Poperinge
KVK Ieper - Jong Male

- 14.15 u. - 14.50: knapen
Jong Male - KFC Poperinge
TSC Proven - KSK Vlamertinge

Krombeekhoeknieuws
Na het succes van verleden jaar wordt er
opnieuw een accordeonfestival georganiseerd
op 15 augustus. Onder begeleiding van A.
Hennebel (orgel) en Lucien Desmet (slag-
werk) brengen talrijke Vlaamse en Franse
accordeonisten muziek uit vervlogen tijd. Het
festival gaat door in het cultureel centrum van
Proven van 15.00 tot 23.00 u.
De genummerde kaarten geven de aanwezigen
recht op deelname aan de tombola om 23.00 u.
Kaarten in voorverkoop tegen 120 fr. (in de
Krombeekhoek) en aan de deur tegen 150 fr.
Iedereen is van harte welkom.

B.G.J.G.
De jaarlijkse ééndagsreis geel door op zondag
18 augustus. We vertrekken met de dubbel-
dekker naar het Provinciaal Domein
Puyenbroeck te Wachtebeke. We vinden er
een rustig en groen domein voor actieve en
passieve ontspanning, 500 ha groot.
Speelplein, wandelpaden, dierenpark, kinder-
strand, ligweide, zwembad, eet- en drankgele-
genheid horen er allemaal bij.
Leden B.G.J.G.: 500 fr voor volwassenen,
350 fr. voor 13 tot 18 jaar, 200 fr. voor 5 tot
12jaar, jonger dan 5 jaar gratis.
Niet-leden betalen telkens 100 fr. meer.
We vertrekken om 8 u. en zijn terug omstreeks
19 u. Inschrijven bij Frans Yde (tel. 30.08.37).



PRIESTER VAN DIENST (v. 18 tot 24 aug.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (15 aug.) tel.30.00.72
Dokt. Goudeseune (17-18 aug.) tel. 40.01.92
Veearts Vulsteke (15 aug.) tel.33.41.17
Veearts Vandenberghe (18 aug.) tel. 38.81.60
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:

-lillELE : tel. 30.07.63 (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
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 15 augustus
O.L.Vr. Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton-Baert
Martha, echtgte. v. Henri Nollet
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt -
Top Maria
Vrijdag 16 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 augustus
17 u. 6e Gez. zes-wekenmis v. Marcel
Rappelet, wedn. v. Jeanne George, vwo
buren, vr. en kenn.
Zondag 18 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert -
Ryon Hélène.
Maandag 19 augustus
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
int. (R.)
Dinsdag 20 augustus
8 u. H. mis v. bijz. overl. (M.)
Woensdag 21 augustus
8 u. H. mis v. overl. ouders (0.)
Donderdag 22 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (L)
Vrijdag 23 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Zaterdag 24 augustus
11 u. Pl. Dankmis ter gelegenheid v.h.
Gouden Huwelijksjubileum van Robert
Vulsteke - Igodt Anna
17 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,
echtg. v. Irma Monkerhey en overl. fam.
Zondag 25 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jmis v. André Heens, echtg. v.
Gerarda Gheeraert.

Geboorte
Dries Verhaeghe, z.v. Pol en MarJeen
Clarebout, Terenburgseweg 15, Proven. (geb.
te Ieper 8 augustus 1996)

Huwelijksaankondiging
Serge Haezebaert, Astridlaan 17, Nieuwpoort
en Tonia George, Baron Mazemanlaan 8,
Proven.

Thuisverpleging -.adreswijziging.,
Heidi Dewippe, Hoepelsnijdersstraat 6, 8972
Proven, op Eekhoute. tel. 057/30 0763.

Bij Francine
Gesloten van 15 augustus t.e.m. 3 september

KB-Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 augustus. 70
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Coene R.,
361; Berten G. 337; Wyckaert 1. 325; Delbaere
R. 322; Loones M. 319; Verhille P.293;
Ganne M. 283; Demolder M. 269; Vandromme
A.241.
Volgende kaarting op donderdag 22 augustus.

BGJG
Voor de ééndagsreis op zondag 18 augustus
kan men nog inschrijven bij Frans Yde
(057/300 837). We vertrekken om 8 u. aan
Delhaize voor een ontspannende uitstap met de
dubbeldekker naar Wachtebeke. Terug thuis
omstreeks 19 u.

Pater Eric Maes
Nu slechts enkele dagen thuis om dan rond 20
augustus door te reizen naar Amerika, waar hij
als Provinciaal-overste van de Scheutisten een
missie-bijeenkomst moet bijwonen.

In de Heer ontslapen
Eerw. Heer Leon Terrnote, pastoor Emeritus
(rustend), geboren te Aarsele 6 oktober 1922,
overl. te Veume op 8 juli 1996. Hij was mede-
pastoor te Proven, te Merksem, te Oedelem, te
Desselgem en te Lichtervelde. En was pastoor
te Westrozebeke.

Heer God,
Gij hebt uw priester Leon een goed hart gegeven.
Hij heeft er stukken van weggegeven
aan heel veel mensen,
want velen werden hem toevertrouwd.
Dit hart was gul,
maar het verminderde niet met geven.

Gij hebt hem uw goede Geest gegeven
voor inzicht en bekwaamheid.
Gij hebt hem onder het kruis van Jezus weten staan,
maar niet zonder uw kracht.

Zijn hart is plots, maar niet onvoorbereid,
blijven staan.
Het wordt aan de mulle aarde
tussen zee en duin en polder toevertrouwd.
Neem hem helemaal bij U.
Dank U. •

Krombeekhoeknieuws
Na het succes van verleden jaar wordt er
opnieuw een accordeonfestival georganiseerd
op 15 augustus. Onder begeleiding van A.
Hennebel (orgel) en Eûëien Desmet (slag-
werk) brengen talrijke Vlaamse en Franse
accordeonisten muziek uit vervlogen tijd. Het
festival gaat door in het cultureel centrum van
Proven van 15.00 tot 23.00 u.
De genummerde kaarten geven de aanwezigen
recht op deelname aan de tombola om 23.00 u.
Kaarten in voorverkoop tegen 120 fr. (in de
Krombeekhoek) en aan de deur tegen 150 fr.
Iedereen is van harte welkom.

Op Eekhoute Westwaarts zijn nu
omtrent 10 nieuwe woningen in opbouw •
- Demaeght Jos - Dewippe Heidi, Freya en

Athina
Vanhee Eddy - Devos Sybile
Sergier Filip - D'Hooghe Silvy
Devos Pierre - Theyte Jeanne
Debakker Jan - Fieu Christine, Sander en
Klaas
Top Wim - Scharre Dorette
Vanderrneulen Franky - Deloz Patsy, Joery
Dever Geert - Gekiere Annick
Begheyn Danny - Leys Fanny, Megain

Nog enkele straten
Voor wat het huisbezoek aangaat van de kin-
deren van onze school en hun ouders, zijn we
tamelijk goed gevorderd. Gedaan met
Eekhoute, ook de Bromstraat, Blasius- en
Hapjesstraat en de Mazemanlaan.
Moeten nog gedaan worden: de Switspapen-
dreef, de Reningestraat, de BarJebuizestraat en
nog een paar die buiten Proven wonen. We
komen er wel. Intussen overal goed ontvan-
gen.

Dank U, Michel Ollivier, pastoor



PRIESTER VAN DIENST (v. 25 tot 31 aug.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89

.GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (24-25 aug.) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (25 aug.) tel. 44.53.63
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 23 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 augustus
11 u. Pl. Dankmis ter gelegenheid v.h.
Gouden Huwelijksjubileum van Robert
Vulsteke - Igodt Anna
17 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,
echtg. v. Irma Monkerhey en overl. fam.
Zondag 25 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.
v. Gerarda Gheeraert.
Maandag 26 augustus
8 u. Gez. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (E.)
Dinsdag 27 augustus - H.-Monica
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (E.)
Woensdag 28 augustus - H. Augustinus
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.
int. (O.G.)
Donderdag 29 augustus
8 u. H. Mis v. overl. ouders en familie (L.)
Vrijdag 30 augustus
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 augustus
17 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. André
Devos z.v. wijlen Achiel en Gabriëlle
Dumon, ook vwo vr. en kenn.
Zondag 1 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. overl. familie v.
Roger Cappelaere- Vandenberghe Beatrijs.

Ons
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Geboorte
- Emma Vanmassenhove, d.v. Eric en Sofie
Lefevere, Weggevoerdenstraat 33, Roesbrugge
(geboren te Spanje op 7 augustus 1996), maar
spijtig genoeg overleden op dinsdag 20 augus-
tus te Brugge.
- Iris Laseure, d.v. Paul en Rita Ganne,
Obterrestraat 49C, Proven (geboren te
Poperinge op 10 augustus 1996).

Goud te Proven
We houden eraan het echtpaar Robert
Vulsteke-Igodt Anna, Roesbruggestraat 30,
tevens met hun kinderen, hartelijk proficiat te
wensen om hun Gouden Huwelijksjubileum
dat op zaterdag 24 augustus 1996 om 11 u. met
een plechtige dankmis gevierd wordt.

Gevonden
Op Eekhoute een sleutel. Terug te bekomen in
de pastorie.

K.B.G.-Dagreis
Op donderdag 29 augustus hebben we onze
dagreis-naar-de Laars-van Henegouwen-ee-dit
met gids. We vertrekken in Proven om 7 U., we
hebben koffiestop in Chimay. We bezoeken het
mooie kasteel en brouwerij en de meren van
Eau d'Heure. De prijs bedraagt 1.400 fr. Hier is
inbegrepen : bus, gids, koffiestop, middagmaal
(zonder drank), ingang kasteel, avondstop (zon-
der drank). Inschrijven vóór 20 augustus bij
JozefVanbeveren of Gerard Ryon.

B.G.J.G.
Onze jaarlijkse avondwandeling op het einde
van de vakantie gaat door op vrijdag 30 augus-
tus. We starten om 19 uur aan de Proven se grot
en volgen het traject van de kleine Provenda-
wandeling. Kinderen die jonger zijn dan 13
jaar en die lid zijn van De Bond krijgen achter-
af een gratis consumptie.

Zuster Noëmi
Wie is dat?
Noëmi is de dochter van Gaston Deheegher-
Degrauwe Irma. Moeder Irma heb ik hier in
Proven, in 't begin dat ik pastoor was, goed
gekend en veel bezocht in de Couthoflaan 9,
waar Petrus Dever-Deheegher Jeanne nu
wonen.
Zuster Noëmi is dus de zuster van Jeanne
Deheegher, echtgenote van Petrus Dever.
Noëmi was vroeger onderwijzeres in
Poperinge bij de Penitenten, tot zij besloot bin-
nen te gaan in een slotklooster te Brugge,
namelijk in 't Kasteel van Maele. Dat is nu al
ruim 20 jaar. Een tweetal keren per jaar mag
zuster Noëmi haar familie komen bezoeken.
Dat gebeurt meestal in 't weekend. En dan
komt zij ook de mis bijwonen in onze
parochiekerk. Wat straf opvalt is dat zuster
Noëmi dan verschijnt met zusterskledij aan
van vroeger jaren, zoals het altijd geweest is.

Dat kleedsel steekt nu zo fel af in de tijd die
we nu beleven en in de wereld van vandaag.
Mooi, ik mag zeggen : zeer mooi, een slot-
kloosterzuster te zien van vroeger. Bescheiden,
ingetogen, eenvoudig, in de wereld maar niet
van de wereld. Een levende homilie, echt, om
over na te denken.

Krombeekhoeknieuws
Zondag 25 augustus: Avondcriterium
2de Grote prijs Luc Deleforterie.
Wielerwedstrijd op gesloten omloop. De vol-
gende straten worden voor alle verkeer afgeslo-
ten vanaf 18.00 u. tot het einde van de koers:
Bromstraat, Witsoonestraat en de Blasiusstraat.
Gelieve hiermee rekening te houden a.u.b.

De school
In de grote vakantie heb ik de ouders van onze
schoolgaande kinderen bezocht, zowel van de
kleuters als van de jongens en meisjes van de
lagere afdeling.
Wat stel ik vast? Ik stel vast dat de vaders en de
moeders veel belang hechten aan de school en

_aan Qu!pY.Qeding en.zeel aandacht.hebben voor
de school waar hun kind is, of naartoe gaat.
Ik mag zonder te overdrijven heel gemeend
verklaren dat het oordeel van de ouders over
onze vrije gemengde Basisschool te Proven
(kleuterafdeling en lagere afdeling) zeer posi-
tief uitvalt. De ouders zijn tevreden over onze
school. Dat verheugt mij.
Bij mijn bezoek ten huize, heb ik ook de wen-
sen aangevoeld van de ouders. Ze spreken veel
over "lezen en schrijven", vlot lezen en zonder
fouten schrijven. Ze spreken veel over :
"moderne wiskunde" en over de Franse taal, en
ook over de huistaken. Interessant voor mij om
vast te stellen hoezeer de ouders begaan zijn en
meeleven met het onderwijs van hun kind. De
ouders wensen zekerlijk op tijd en stond kon-
takt te hebben met de leerkracht. Het kunnen
spreken van de ouders met de meester of met
juffrouw is voor hen van grote waarde. De
leerkracht moet niet aarzelen de ouders van
zijn leerlingen op tijd en stond een bezoek te
brengen om over de belangen of de probleem-
pjes van het kind te spreken.
Verschiet niet, er zijn ook ouders die spreken
over de opvoeding van hun kinderen, die spre-
ken over beleefdheid, over geweld, over ruw-
heid bij het spelen. Een opvoeder moet een
kind in zijn geheel aanpakken, niet met harde
methodes, maar met zachte beslistheid, doch
beslist.
Ik stel ook vast dat de ouders over 't algemeen
een school en een opvoeding verlangen, waar
men een jong leven begeleidt en opbouwt op
christelijke en evangelische principes, bijzon-
derlijk zeggen ze in een wereld zoals we die nu
kennen.
Ik heb de volgende bedenking gemaakt:
"Een vader, een moeder, een priester, een klas-
juffrouw, een onderwijzer voedt veel meer op
door wat hij is, dan door wat hij zegt."



PRIESTER VAN DIENST (v. 1 tot 7 sept.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (31 aug.-l sept.) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (1 sept.) tel. 30.02.67
Apoteek Deman - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekeesgieter, tel. 33.32,36-of 30.07.5-8
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 30 augustus
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 augustus
17 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. André
Devos, z.v. wijlen Achiel en Gabriëlle
Dumon, ook vwo vr. en kenn.
Zondag 1 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V.d. overl. familie V.

Roger Cappelaere- V andenberghe Beatrijs
Maandag 2 september
8 U. Gez. mis V. overl, ouders (C.R.)
Dinsdag 3 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (L.)
Woensdag 4 september
8 U. H. mis V. overl. ouders en fam. (B.R.)
Donderdag 5 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int. (L)
Vrijdag 6 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 september
17 U. 4de Gez. zes-wekenmis V. Camille
Carpentier, echtg. V. Rachel Derycke
Zondag 8 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Maurits Ganne -
Demaeght Sidonie.

Bakkerij W. Rubben-Beudaert
Verlof van 1 september t.e.m. 10 september.

K.B.-Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 augustus. 77
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Claeys M.
443; Ganne M.339; Van Engelandt E. 324;
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Masschelein M. 322; Devroedt G. 280;
Camerlynck A. 262; Neuville D. 250;
Vandaele M; 249; Cockelaere M. 217.
Volgende kaarting op donderdag 12 septem-
ber.

K.B.G. Hobby
Na enkele maanden verlof starten we opnieuw
met onze bijeenkomsten. U wordt vriendelijk
verwacht op donderdag 5 september, in 't
lokaal bij Gilberte. Nieuwe leden zijn altijd
welkom. Wil dan a.U.b. het volgende meebren-
gen : een restje witte, groene en rode wol, een
maasnaald en schaar om in plastiek te snijden.
We hopen op een talrijke aanwezigheid.

B.G.J.G.
Onze jaarlijkse avond wandeling op het einde
van de vakantie gaat door op vrijdag 30 augus-
tus. We starten om 19 uur aan de Provense grot
en volgen het traject van de kleine Provenda-
wandeling. Kinderen die jonger zijn dan 13
jaar en die lid zijn van De Bond krijgen achter-
af een gratis consumptie.

K.A.V. Nieuws
Met de herfst voor de deur sluiten wij onze
ekelijkse-rfietstochten af.---Wij--danken-aile-

leden die meefietsten voor de trouwe opkomst
en hopen jullie nog vaak te zien op onze activi-
teiten.
Op dinsdag 10 september rekken we opnieuw
onze benen en wandelen we de Provenda-route
(7 km). Start stipt om 19.30 U. Iedereen harte-
lijk welkom.
Nog te noteren in je agenda: vrijdag 4 oktober:
het K.A.V. herfstfeest : een lekker etentje, een
drankje en een spelletje. Zeker niet te missen!!
Meer informatie volgt in je ledenboekje.

Turnclub - balinitiatie - volleybal
Vanaf de tweede week van september starten
we terug met:
1. Balinitiatie
op maandag van 17 tot 18 U. in de zaal te
Roesbrugge voor jongens en meisjes van l'
tot en met 3' leerjaar.

2. Volleybal
op maandag van 18 tot 19 U. in de zaal te
Roesbrugge voor jongens en meisjes van 4'
tot en met 6' leerjaar.

3. Turnc/ub
op woensdag van 15 tot 17 U. in de zaal te
Roesbrugge voor kleuters en leerlingen van
de lagere afdeling.

4. Kinderaërobic
in de zaal te Proven uur en dag nog te bepa-
len.

Inschrijven tijdens de eerste les.
Nadere informatie wordt op de eerste schoodag
meegegeven met de leerlingen op school.

Om te bedanken
Langs deze weg houdt het echtpaar Robert
Vulsteke-Igodt Anna er aan om alle mensen te
bedanken voor hun sympathie en felicitaties ter
gelegenheid van hun gouden huwelijksjubi-
leum. Het was een waar genoegen uw welge-
meende gelukwensen te mogen ontvangen.

Robert en Anna Vulsteke - Igodt

Oktoberkermis
Verenigingen of personen die ter gelegenheid
van oktoberkermis iets willen organiseren en
dit op de kermisaffiche willen zien, gelieve dit
te melden uiterlijk voor maandag 9 september
bij Patrik Top, Provenplein 40A, tel. 057/3014
84, fax 30 15 14.

Ziekenzorg CM nodigt uit
Alle zieke en gezonde gepensioneerden van
ons dorp worden uitgenodigd op zondag 8
september om 14.30 U. bij Linda Devroedt in
zaal "Sint-Elooi". Om 14.30u. is er bezinning
door E.H. Vandenbussche in samenwerking
met het ziekenzorgteam. Daarna ontspanning
met vrolijke deuntjes ons gebracht door
"Klimdraad" uit Poperinge.
Een gezellige babbel aan de koekentafel sluit
de namiddag af.
Wie voor het vervoer beroep wil doen op zie-
kenzorg, geeft tegen 2 september zijn naam op.
Op 7 en 8 september houden wij onze jaarlijk-
se omhaling aan de kerkdeur.
Inlichtingen : Gerard RYON tel. 30.04.43;
Paula MENU tel. 30.06.28; Rogene DEVOS
tel. 30.06.20; Gilberte Dever tel. 30.13.82;
Agnes INGELBEEN tel. 30.12.34; Jeanne
BUSSCHAERL ~0.00.60; Georgina
COECKELBERGHS tel. 30.00.35.

Verbroedering Obterre-Proven in aantocht
Het is weer zover! In Obterre staat een ruime
delegatie te popelen om hun driejaarlijkse trip
naar Proven te maken. Dit tijdens het weekend
van vrijdag 13 tot zondag 15 september e.k.
Ondertussen worden gastgezinnen aangespro-
ken en wordt de laatste hand gelegd aan een tof
programma. Verder nieuws volgt in het
Parochieblad. Toch reeds de evenementen ver-
meIden waaraan ALLE Provenaars kunnen deel-
nemen : vrijdag 13 september vanaf 20.30 U. :

Verbroederingsfeest in Zaal Het Rozenhof :
barbecue (hammetje aan het spit met uitgebreid
groentenassortiment en "Maria's sausjes"), dis-
cobar, harmonie De Volksvreugd en twee
jachthoomensembles! Alles gratis voor de gast-
gezinnen, en voor elke geïnteresseerde mits een
(symbolische) bijdrage van 600 fr. voor eten en
drank naar believen gedurende het ganse feest
!! (Wie niet eet kan onbeperkt zijn dorst lessen
voor 300 fr. ...).
Zaterdag 14 september: dagtrip naar Brugge.
Deelname in de kosten (busreis, uitgelezen
middagmaal, wandeling met gids, boottocht op
de Brugse Reien) : amper 500 fr. : een "ver-
broederingsprijsje" dat amper één derde van de
kostprijs dekt ...
Wie alsnog Obterrois wil te slapen leggen of
hoe dan ook meewerken, neemt alvast kontakt
op met het verbroederingskomitee. Inschrijven
voor verbroederingsfeest op vrijdag of dagreis
naar Brugge op zaterdag wel noodzakelijk vóór
9 september op rek. 979-3921327-10 van het
verbroederingskomitee (respektievelijk 600 -
300 - 500 fr.) met vermelding van het gekozen
evenement. Wemer Claeys

Hartelijk welkom
Peutertjes en kleutertjes, meisjes en jongens
van de lagere afdeling, juffrouwen en mees-
ters, iedereen is welkom in de school op
maandag aanstaande 2 september.



PRIESTER VAN DIENST (v. 8 tot 14 sept.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (7-8 sept.) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (8 sept.) tel. 38.81.60
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)

_=PO=PERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 6 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 september
17 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Camille
Carpentier, echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 8 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Ganne -
Demaeght Sidonie
Maandag 9 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (K.)
Dinsdag 10 september
8 u. H. mis overl. echtg. en vader (AA)
Woensdag 11september
8 u. H. mis v. bijz. overl. (L.)
Donderdag 12 september
8 u. H. mis bij 't begin v.h. nieuwe
schooljaar
Vrijdag 13 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 september
14.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Serge Haeze-
baert en Tania George
17 u. 5de Gez. zeswekenmis v. Frans
Dehondt, echtg. v. Monica Beghein
Zondag 15 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Michel Verstraete,
echtg. Monique Maes, vw. vrienden en
kennissen.
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Tot kind Gods gedoopt
- Danica Six, d.V. Francky en Marina
Therssen, Eekhoute 11, Proven
- Matthias Gokelaere, z.v. Danny en Krista
Gruwez, Couthoflaan 18, Proven.

In de Heer ontslapen
- Marcel Hauspie, wedn. v. Rachel Dewancker,
over!. te Krombeke op zaterdag 31 aug. '96 in
de leeftijd van 82 j. en die op vrijdag 6 sept. '96
om 10 uur te Krombeke wordt begraven.
- Gerard Vulsteke, echtg. v. Henriette Leplat,
over!. te Poperinge op zaterdag 31 aug. '96 in
de leeftijd van 80 j. en die op zaterdag 7 sept.
'96 om 10 uur te Krombeke wordt begraven.

Jacques Berquin
Op zaterdag 7 september gesloten.

Onze school - Onderwijzend personeel
en aantal leerlingen per klas
Kleuterafdeling :
Peutertuin 8

.lste kleuter.L 16
2de kleuter 22

3de kleuter 20
Lagere afdeling:
Iste leerjaar A 14
1ste leerjaar B 14
2de leerjaar 25
3de leerjaar 19
4de leerjaar 19

5de leerjaar
6de leerjaar
Taakklas
Zorgverbreding
Lich. opvoeding
en zwemmen
Zwemmen
Directie

(+ 15 in de loop v.h. jaar)
Juf. Marijke Boucneau
Juf. Ingrid Desaever
Juf. Liliane.Malfait
Juf. Brigitte Vermeulen
Juf. Vera Maes
Juf. Erna Rappelet

25
20

Juf. Marleen Baes
Juf. Sibylle Berquin
Juf. Saskia Dewulf
Juf. Hilde Lejeune
Juf. Katrien Herpelinck
(voorlopig vervangen door
Juf. Els Teir!inck en
Juf. Vera Neyrinck)
Meester Piet Lesage
Meester Stef Denecker
Juf. Marleen Baes
Juf. Rita Flamand
Juf. Linda Dezitter

Juf. Gina Bondue
Meester Frans Yde

SPEELGOED VOOR DE SCHOOL
Wellicht ligt op zolder of in een berging bij som-
mige gezinnen spelmateriaal dat nooit meer
gebruikt wordt. De kleuterleidsters zullen bruik-
baar speelgoed in dank aanvaarden. .

Ziekenzondag e.M. nodigt uit
Alle zieke en gezonde gepensioneerden van ons
dorp worden uitgenodigd op zondag 8 sept. om
14.30 u. bij Linda Devroedt in zaal St.-Elooi. Er
is bezinning, daarna ontspanning en een gezellige
babbel a.d. koekentafel. Voor vervoer, richt u
naar ' t bestuur.

Kleur in je huiskamer
Men vraagt mij vanuit Poperinge de verkoop aan
te bevelen van kalanchoës ten voordele van Kom
Op Tegen Kanker. Deze aktie gaat uit van
Poperinge op zaterdag 7 en zondag 8 september.

Iedereen in Proven weet
Dat er veel wordt gedaan voor onze school, dat
wil zeggen, voor onze kinderen, kleintjes en gro-
tere. Zoals u zelf kunt tellen komen we aan een
cijfer van 81 kleuters (alles meegeteld), 136 leer!.
in het lager. Dat is samen een bevolking van 217
leerl. We mogen dat zeker voor Proven een grote
school noemen. Voor de school willen we alles
doen, ik 'weet, het kost en het vraagt offers.
Daarom is er ieder jaar Sint-Michielszomertje.
Dit jaar voor de 13de keer en dit op zondag 29
september. A.u.b., steun ons.
Dank u we!. Pastoor Michel Ollivier

De tombola loopt kotjes (hoe uitspreken ?)
Inderdaad, de tombola is het meest winstgevend,
als ik mijn lotjes van Sint-Michielszomertje kan
verkopen en aan de man brengen. Hoe komt dat?
Omdat ik veel prijzen gratis krijg als steun. Er
zijn ook mensen die mij geldelijk steunen. Ze
weten immers dat het goed gebruikt wordt.
Welkom dan op zondag 29 september op het
feest van Sint-Michielszomertje.

Zo meteen begint de verkoop van lotjes
van een serieuze tombola met waardevol-
le prijzen.
1 lotje : 50 fr.
1boekje van Slotjes : 200 fr.

K.A.V. Proven
Strekt op dinsdag 10 september alweer de benen.
Deze keer wandelen we de Provenda-route (7
km). Start om 19.30 u. stipt bij Gilberte Dever.
Breng alvast je goed humeur en het mooie weer
mee. Tot dan. Het KAV bestuur

Verbroedering Obterre • Proven
Het ziet er naar uit dat voldoende gastgezinnen
bereid worden gevonden om privé-logement te
verschaffen aan de delegatie uit Obterre.
Toch wil ons comité nogmaals benadrukken dat
ALLE Provenaars, ook niet-gastgezinnen, kun-
nen deelnemen aan het verbroederingsfeest op
vrijdagavond 13 september en onze trip naar
Brugge op zaterdag 14 september. Dit mits voor-
afgaandelijke inschrijving (zie Parochieblad van
vorige week).
De reuze-barbecue in het Rozenhof zal alvast de
moeite waard zijn. Dit culinaire festijn zal ook
muzikaal worden opgeluisterd door de discobar
van Rik Hahn, door onze Harmonie De
Volksvreugd én door het unieke samenspel van
twee jachthoornensembles.
Enerzijds de enige jachthoomband uit West-
Vlaanderen, "Rallye Ypara" en anderzijds "Les
Trompes de chasse de la Haute Touche", die deel
uitmaakt van de delegatie uit Obterre.
Deze internationaal vermaarde band o.l.v. diri-
gent Dr. Legendre, wereldkampioen "hors caté-
gorie", zal bovendien de Poperingse hoppestoet
voorafgaan en met hun hemelse hoornmuziek
aankondigen.
Proven zal zich andermaal, na 24 jaar verbroede-
ring met Obterre, van de mooiste kant laten zien !



PRIESTER VAN DIENST (v. 15 tot 21 sept.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (14-15 sept.) tel. 40.15.60
Veearts Vulsteke (15 sept.) tel.33.41.17
Apoteek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 13 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 september
14.30 u. Pl. Huw.mis v. Serge Haezebaert
en Tonia George
17 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Jozef
Huyghe, echtg. v. Eliane Ryckeboer
Zondag 15 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Michel Verstraete,
echtg. v. Monique Maes, vwo vr. en kenn.
Maandag 16 september
8 U. H. mis V.overl. ouders (V.D.)
Dinsdag 17 september
8 U. H. mis V.overl. vader (A.B.)
Woensdag 18 september
8 U. H. mis V. overl. ouders (D.D.)
Donderdag 19 september
8 U. H. mis V. overl. zuster en schoonzus-
ter «i.c.:
Vrijdag 20 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 september
17 U. 3de Gez. 6-wekenmis V. Maria
Degraeve, wed. V.Jean Menu
Zondag 22 september
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 3de Gez. 6-wekenmis V. Maria
Decaesteker, wed. V. Albert Wyffels.

Geboorte
- Iris Debaene, d.V. Stephane en Sofie

Kesteman, Eekhoute 81, Proven (geb. te
Poperinge op 9 sept. '96).

- Floor Denecker, d.V. Stef en Katrien
Herpelinck, Provenplein 26, Proven (geb. te
Ieper op 10 sept. 1996).
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Nog eens goud te Proven
Langs deze weg wensen wij het echtpaar
Nestor Nouwynck-Hommez Zoë, Provenplein
21 te Proven hartelijk proficiat om hun
Gouden Huwelijksjubileum, 50 jaar getrouwd.
Alsmede ook onze beste gelukwensen voor
gans de familie, in 't bijzonder vanwege de
buren, vrienden en kennissen en van gans onze
parochiegemeenschap.
Nestor en Zoë, nog veel gelukkige jaren en een
goede gezondheid.

Angie
Verkiezing hopkoningin op zaterdag 14 sep-
tember 1996 om 20 U. in de feesttent op de
Paardenmarkt.
Uw aanwezigheid met uw kaart in de feesttent
is een steun voor Angie nr. 4.

St. Michielszomertje
voor de Be keer
op zondag 29 september 1996
vanaf zaterdagavond 28 september 1996
DE MENSEN WETEN
WAARACHTER DAT WE UIT ZIJN
UW STEUN
VOOR HET GOEDE DOEL:
ONZE SCHOOL.

HOE KUN JE ONS
HET BESTE HELPEN?
MET TE KOMEN ETEN
OP 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.

1 LOTJE = 50 FR.
1 BOEKJE VAN 5 LOTJES = 200 FR.

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

DANK.
MICHEL OLLIVIER, PASTOOR

In de tombola op St. Michielszomertje
twee fietsen, in plaats van één. Een kin-
derfiets en een grote damesfiets of
herenfiets !
Waarom?
Omdat we die kinderfiets gaarne zouden zien
gaan naar één van de kinderen van onze school
die 1 boekje lotjes thuis verkocht hebben.
Daarom wordt bij het begin van de tombola-
trekking die avond eerst de kinderfiets verloot
uit de lotjes van dat eerste boekje dat ze thuis
verkocht hebben.
We houden immers de strookjes van de lotjes
(de nummers) van dat eerste boekje afzonder-
lijk in een zakje. Daaruit wordt dan de kinder-
fiets getrokken.
Wanneer dan de kinderfiets is uitgekomen, dan

werpen we alle lotjes samen in de grote bak
voor de verdere trekking, zodat niemand bena-
deeld wordt.
Ik meen dat de kinderen, klein en groot, en
ook de ouders met zo'n maatregel zullen
tevreden zijn.
N.B. De strookjes van de boekjes "van thuis"
moeten binnen zijn op school voor vrijdag-
middag 13.15 u. (13 september).

Michel Ollivier, pastoor

Sport
Ook dit jaar durf ik te hopen op de sportieve
inzet van een groot aantal jong- en ouder-
(e)volwassenen. Daarom starten we op dins-
dag 24 september met 2 reeksen, elk bestaan-
de uit 10 lessen :
19.30-20.30 U. : turnen op een rustige manier
20.30-21.30 U. : aërobic
Beide reeksen kosten 800 fr. Overstappen van
de ene reeks op de andere kan ook, beide les-
sen volgen kost je niks meer. Per les betalen
kan niet. Inschrijven kan aan mij persoonlijk
of op tel. 057/20.54.32. Betalen enkel de dag
zelf. De reeks start vanaf min. 10 deelnemers.
KINDERAEROBIC start dezelfde dag van 18 U.

tot 19 u., duurt eveneens 10 lessen en kost 500 fr.
Alle reeksen gaan door in de nieuwe zaal in
Proven. Breng- een vriend(in) mee. Degyrn-
ners die verleden jaar reeds hun beste beentje
voorzetten, krijgen nog een persoonlijke uit-
nodiging. Ik reken op een massale opkomst !
Sportieve groeten, Linda

Verbroedering Obterre-Proven
Ter herinnering alvast nog eens het program-
ma in vogelvlucht:
VRIJDAG 13 SEPTEMBER:
16-17 U. : Aankomst van onze vrienden uit
Obterre in zaal Het Rozenhof. Alle gastgezin-
nen worden verwacht. Kennismaking en
inkwartiering bij de gastgezinnen.
20.30 U. : Grandioos verbroederingsfeest in
zaal Het Rozenhof. Harnrnetje aan het spit met
uitgebreid groentenbuffet. Discobar Rik Hahn.
Optreden van Harmonie De Volksvreugd,
"Les Trompes de chasse de la Haute Touche"
en Jachthoornensemble "Rallye Ypara".
ZATERDAG 14 SEPTEMBER:
10 u. : Vertrek per autocar voor volle daguit-
stap naar Brugge. De bussen vertrekken
STIPT om 10 U. op het Provenplein, rechtover
Gemeentehuis. Middagmaal in Gasthof
D'Hoeve, stadswandeling met gidsen (2 uur),
boottocht op de reien (2 uur).
19.30 U. : Terug in Proven en vrije avond.
ZONDAG 15 SEPTEMBER:
11 U. : Receptie in het brandweerarsenaal, aan-
geboden door het Verbroederingscomité.
12 U. : Middagmaal in de gastgezinnen.
14.30 U. : Fakultatieve deelname aan de
Hoppestoet. Vertrek met de bussen aan het
Provenplein, voor het Gemeentehuis.
17 U. Verzameling aan "Café Cyrrus" in de
Ieperstraat. Laatste afscheidsdronk aangebo-
den door het Verbroederingscomité.
Dit alles is mogelijk door de financiële
inbreng van het Verbroederingscomité, de
Europese Commissie, Stad Poperinge,
Gaselwest-Electrabel en enkele Proven se wel-
doeners, waarvoor van harte dank.

Het verbroederingscomité



Vrijdag 20 september
8 u. E. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 september
10 u. Plechtige begrafenis v. Maria Baert,
wed. v. Edmond Allemeersch
7 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Maria
.egraeve, wed. v. Jean Menu
Zondag 22 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Maria
.Decaesteker, wed. v. Albert Wyffels
Maandag 23 september
8 u. H. mis v. over!. ouders en familie (V.c.)
Dinsdag 24 september
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Woensdag 25 september
8 u. H. mis v. over!. ouders (L.S.)
Donderdag 26 september
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.S.)
Vrijdag 27 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 september
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.h. Wit-Gele Kruis
Zondag 29 september
H. Michel, Rafaël en Gabriël
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Michel
Verstraete, echtg. v. Monique Maes.

In de Heer ontslapen
Maria Baert, weduwe van Edmond Alle-
i ieersch, overleden te Poperinge op zaterdag
14 september 1996. In de leeftijd van 84 jaar

c» s~
Pao ochieblad
Proven
2Se Jaargang Nr. 38 22 september 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

en die op zaterdag 21 september 1996 om 10 u.
te Proven wordt begraven.

K.B.Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 september. 67
deelnemers 11 wonnen 3 partijen : Demolder
M. 343, Ruyssen A. 317, Depyper M.303,
Hommez Z. 288, Camerlynck A. 286,
Vanhoutte G. 278, Bostoen R. 264, Delerue R.
260, Deraeve G. 260, Cordenier P. 253, Pacco
M.246. Volgende kaarting op donderdag 26
september.

Ziekenzorg Proven dankt
We houden eraan alle gevers te danken die het
voorbije weekend ons werk financieel steun-
den. De inzameling bracht de som van 10.965
fr. op. Tevens dank aan de aanwezigen, de
groep Klimdraad voor de ontspanning en de
medewerkers aan onze ziekennamiddag.
Hun opkomst getuigt van de waarde van ons
initiatief en is een stimulans voor onze inzet.

Het bestuur.

"ALS.DE MENSEN
NIET VERANDEREN,
VERANDERT ER
IN DEZE WERELD
HELEMAAL NIETS."

PRIESTER VAN DIENST (v. 22 tot 28 sept.)
J:;.H.Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
:ERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (21-22 sept.) tel. 30.06.37
Veearts Goethals (22 sept.) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) 1956 _1996
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) 40" f d D '11 ... V
KINESITHERAPIE: Jaar Jong 0 ou. at WI en WIJvieren. an
-=~===:":::"';:::"":=-':--::---=-=--::-:---::-=-::-::-=-=-::---Wi··e-seft6eHiep-il'rPfovetrhebbett-wij-een volle-
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 dige lijst van namen en adressen. Je bent ech-
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 ter ook in 1956 geboren, je woont nu in Proven

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325 maar je kwam er niet naar school. Geen nood,
ook jij bent welkom. Wij verwachten echter
een seintje van jullie zelf vóór 15 oktober 1996
bij Christine Soenen (300551). Zo kunnen wij
je nog tijdig een persoonlijke uitnodiging toe-
sturen. Enkele veertigers.

Sint -Michielszomertje
Zaterdag 28 en zondag 29 september 96
PROGRAMMA
Zaterdag 28 september
19.00 u. FeestmaaItijd in de zaal Sint-Jozef
20.30 u. Feestmaaltijd in de zaal Sint-Jozef

Zondag 29 september
11.30 u. Feestmaal in de zaal
13.00 u. Feestmaal in de zaal
14.00 u. Springkasteel en schmink-stand
15.00 u. DOE-MEE-NAMIDDAG

met aerobic, disco, volksdansen,
circustechnieken, steltlopen, ringste-
ken, basket, minigolf, ...
Speciaal voor de kJeinsten :
bewegingsomloop, eendjeskraam.
visput, ...

20.00 u. Gezellig samenzijn in de zaal.
Prijzen van de DOE-MEE-NAMIDDAG
Trekking v.d. REUZE-TOMBOLA
met kinderfiets en
fiets voor volwassenen

23.00 u. SURPRISE voor alle aanwezigen
met loten.

FEESTMAALTIJD OP SCHOOL
Naar aanleiding van Sint-Michielszomertje op
zondag 29 september bieden wij u weer de
gelegenheid om deel te nemen aan een lekkere
feestmaal tijd.
U kunt ons schoolfeest starten met een aange-
naam 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.
o Koude visschotel met frieten
o Steak au poivre of

Steak provençale
o Vol-au-vent met frieten

Voor de kinderen tot 12 jaar :
o Vol-au-vent met frieten 200 fr.
o Hamburger met frieten 200 fr.

Er is ook keuze tussen enkele soorten aperi-
tief, waaronder een kinder-aperitief,
U kunt komen aanzitten op volgende tijdstippen:
- Zaterdag om 19.00 u. en om 20.30 u.
- Zondag om 23.30 u. en om 13.00 u.
Om aan onze feestmaal tijd deel te nemen kunt
u telefonisch bestellen en reserveren tijdens de
school uren op het nu~ 057/300533.

400 fr.

400 fr.
350 fr.

SCHO E EN GROTE PRIJ ZE I DE
TOMBOLA VAN SI T-MICHIELSZO-
MERTJE
(en dat is zeker niet overdreven gezegd)
Daarom, beste mensen, koop lotjes en ik wens
U een mooie prijs, U zult het U niet beklagen,
en terzelfdertijd : steunt ge mij in 't belang
van de school.
Ik bewonder en ik dank vooral de kinderen die
het niet ontzien om rond te gaan met lotjes.
't is niet altijd een aangenaam werk. Wil daar-
om ons kinderen die rond lopen goed ontvan-
gen. Zij doen het voor hun school.

••

DE Kl DERFIETS
Iedere leerling zal al gezien hebben dat het
een mooie kinderfiets is, volledig uitgerust.
Een fiets die kan gebruikt worden tot 12 jaar
inbegrepen. (De andere fiets die te winnen is,
is een damesfiets, kloek en degelijk).
Die kinderfiets wordt verloot in de zaal open-
baar dus in de vooravond. Opdat die kinder-
fiets zeker zou gewonnen worden door een
kind van de school, wordt de trekking geno-
men uit de lotjes van die boekjes die in eigen
thuis werden verkocht. (Elk gezin kocht één
boekje de eerste keer). Het kan dus niet
anders, op die manier moet de kinderfiets toe-
komen aan een kind van de school. Er wordt
dus voor de kinderfiets maar één lotje getrok-
ken. De overige lotjes van die eerste trekking
worden dan weer samengevoegd bij de grote
pak strookjes, zodat nog andere prijzen kun-
nen gewonnen worden.

Ik wens U veel succes
Michel Ollivier

Maandag 30 september 1996
Dat is de dag na Sint-Michielszomertje : geen
school.



PRIESTER VAN DIENST (29 sept. tot 6 okt.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse(28-29 sept.) tel. 30.06.47
Veearts Busschaert (29 sept.) tel. 44.53.63
Veearts. Goethals (11 aug.) tel. 30.02.67
Apoteek Debruyne - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 27 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 september
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.h. Wit-Gele Kruis Proven
Zondag 29 september
H. Michaël, Rafaël en Gabriël
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. 6-wekenmis v. Michel
Verstraete, echtg. v. Monique Maes
Maandag 30 september
8 u. H. mis v. bijz. overledenen (P.O.)
Dinsdag 1 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.D.)
Woensdag 2 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (V.H.)
Donderdag 3 oktober
8 u. H. mis v. overl. zuster en schoonzus-
ter (C.G.)
Vrijdag 4 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 oktober
17 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Frans
Dehondt, echtg. van Monica Beghein
Zondag 6 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Jozef
Huyghe, echtg. v. Eliane Ryckeboer.

Zuivelhandel - Algemene voeding
Inge Devooght
Jaarlijksekaasavondop vrijdag 18 oktober 1996
om 20 uur. 350 fr. p.p. - 150fr. /-12 j.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Inschrijven vóór 16 oktober bij Inge Devooght
057/300749 - Café St.-Elooi057/3004 83.

Kort briefje voor ieder gezin
Juffrouw,mevrouw,mijnheer,mag ik U vriende-
lijk uitnodigen tot het feest van Sint-
Michielszomertjeop zondagnamiddag29 septem-
ber aanstaandevanaf 14uur tot ... uur in en buiten
de zaalSint-Jozef,Alexisplein17te Proven.
Uw aanwezigheidop dit feest zal voor mij een
steun zijn. Ik zal U ook dankbaarbegroetenen
het ten zeerstewaarderen.HartelijkwelkomI!!

MichelOllivier,pastoor

1956 -1996
40 jaar jong of oud. Dat willen wij vieren. Van
wie schoolliep in Proven hebben wij een volle-
dige lijst van namen en adressen. Je bent ech-
ter ook in 1956 geboren, je woont nu in Proven
maar je kwam er niet naar school. Geen nood,
ook jij bent welkom. Wij verwachten echter
een seintje van jullie zelf vóór 15 oktober 1996
bij Christine Soenen (30 0551). Zo kunnen wij
je nog tijdig een persoonlijke uitnodiging toe-
sturen. Enkele veertigers.

Tombola - eerst de kinderfiets
Iedere-leerling zal al gezien hebben-dat-het-een
mooie kinderfiets is, volledig uitgerust. Een
fiets die kan gebruikt worden tot 12 jaar inbe-
grepen. (De andere fiets die te winnen is, is
een damesfiets, kloek en degelijk).
Die kinderfiets wordt verloot in de zaal open-
baar dus in de vooravond. Opdat die kinder-
fiets zeker zou gewonnen worden door een
kind van de school, wordt de trekking geno-
men uit de lotjes van die boekjes die in eigen
huis werden verkocht. (Elk gezin kocht één
boekje de eerste keer). Het kan dus niet anders,
op die manier moet de kinderfiets toekomen
aan een kind van de school. Er wordt dus voor
de kinderfiets maar één lotje getrokken. De
overige lotjes van die eerste trekking worden
dan weer samengevoegd bij de grote pak
strookjes, zodat nog andere prijzen kunnen
gewonnen worden.

Ik wens U veel succes
Michel Ollivier

Maandag 30 september 1996
Dat is de dag na Sint-Michielszomertje : geen
school.

Programma op Sint-Michielszomertje,
zaterdag 28 en zondag 29 september '96
Zaterdag 28 september
19.00 u. Feestmaaltijd in de zaal Sint-Jozef
20.30 u. Feestmaaltijd in de zaal Sint-Jozef
Zondag 29 september
11.30u. Feestmaal in de zaal
13.00 u. Feestmaal in de zaal
14.00 u. Springkasteel en schmink-stand
15.00 u. DOE-MEE-NAMIDDAG

met aerobic, disco, volksdansen,
circustechnieken, steltlopen, ringste-
ken, basket, minigolf, ...
Speciaal voor de kleinsten:
bewegingsomloop, eendjeskraam,
visput, ...

20.00 u. Gezellig samenzijn in de zaal.
Prijzenvande DOE-MEE-NAMIDDAG
Trekking V.d.REUZE-TOMBOLA
met kinderfiets en
fiets voor volwassenen

23.00 u. SURPRISE voor alle aanwezigen
met loten.

FEESTMAALTIjD OP SCHOOL
Naar aanleiding van Sint-Michielszomertje op
zondag 29 september bieden wij u weer de
gelegenheid om deel te nemen aan een lekkere
feestmaaltijd.
U kunt ons schoolfeest starten met een aange-
naam 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.

o Koude visschotel met frieten 400 fr.
o Steak au poivre of

Steak provençale 400 fr.
o Vol-au-vent met frieten 350 fr.

Voor de kinderen tot 12jaar:
o Vol-au-vent met frieten 200 fr.
o Hamburger met frieten 200 fr.

Er is ook keuze tussen enkele soorten aperi-
lief, waaronoereen kinder-aperirief.
U kunt komenaanzittenop volgendetijdstippen:
- Zaterdag om 19.00 u. en om 20.30 u.
- Zondag om 11.30 u. en om 13.00 u.
Om aan onze feestmaaltijd deel te nemen kunt
u telefonisch bestellen en reserveren tijdens de
schooluren op het nummer 057/30 0533.

K.A.V.-Herfstfeest
Op vrijdag 4 oktober 1996 om 19.30 u. gaat
ons jaarlijks herfstfeest door in Gasthof
" 't Rozenhof'. Na een lekker etentje (aperi-
tief, kip archiduc met frietjes - koffie met
gebak) spelen we een gezellig partijtje Bingo.
De prijs voor deze avond bedraagt 650 fr.
Inschrijven bij Gilberte Dever vóór 27 sep-
tember. Hartelijk welkom.

Het K.A.V. Bestuur

Bokado
Op zaterdag 28 september, "Dag van de
Klant", verwennen we onze klanten met een
leuk geschenk. Iedereen welkom! Nadine.

Weer of geen weer
In alle geval is het zondag aanstaande 29 sep-
tember de naamfeestdag van de pastoor Sint-
Miehiel = Michel of nog beter "Micheltje".

Geen eten moeten klaar maken en niet
moeten afwassen
Dat is aangenaam. Daarom, kom maar smake-
lijk eten ofwel zaterdagavond 28 september of
zondagmiddag 29 september. Reserveren vóór
vrijdag 27 september.

Te onthouden
Er is een springkasteel voor de kinderen en
een speelbed voor de kleintsten.

Inkom op het feest
Gratis !!!



PRIESTER VAN DIENST (6 tot 12 okt.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (5-6 okt.) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (6 okt.) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
T ANDBEELKUNDE : tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
E. Deschrevel (ook pedicure), teUG.OO.lL

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 4 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 oktober
17 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Frans
Dehondt, echtg. van Monica Beghein (muzi-
kaal begeleid en opgeluisterd door de jonge-
rengroep "Pro Deo")
Zondag 6 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Jozef
Huyghe, echtg. v. Eliane Ryckeboer.
Maandag 7 oktober
8 u. H. mis v. bijz. overledenen (P.D.)
Dinsdag 8 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (V.H.)
Woensdag 9 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (V.)
Donderdag 10 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders en broer (G.)
Vrijdag 11 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 oktober
17 u. 5e Gez. zes-wekenmis v. Camille
Carpentier, echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 13 oktober - Kermis
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en overl. zoons
Johan en Rik Monkerhey

Zuivelhandel Inge Devooght
Jaarlijkse kaasavond op vrijdag 18 oktober 1996
om 20 uur. 350 fr. p.p. - 150 fr. /-12 j.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 26 september. 68 deel-
nemers. 12 wonnen 3 partijen: Vandenbroucke O.
377 ; Nouwynck M. 352 ; Deweerdt M. 350 ;
Camerlynck A. 336 ; Ooghe H. 320 ; Dequecker M ;
310, Lemahieu M.3oo ; Vanbeveren 1. 269 ;
Demuys R. 259 ; Devroedt G. 250 ; Soenen D. 236 ;
Masschelein M. 169.
Volgende kaarting (kermis) op donderdag 10 okt.

Ons
ParochÏeblad
Proven
25e Jaargang Nr. 40 6 oktober 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 30 03 91 - Druk. Schoonaert

Pannekoekenslag
Op 13 oktober houdt de KLJ van Proven een pan-
nekoekenslag voor het goede doel nl. "Hulpfonds
voor ontvoerde en vermiste kinderen". Deze pan-
nekoekenslag gaat door nabij Topz om 14 uur. Je
kunt vooraf telefonisch bestellen bij Antoon
Buseyne 057/30 02 96. Je kunt u pannekoeken
afhalen vanaf 14 u. Deze pannekoeken kosten
200 fr. de kilo. De dag zelf kun je voor een demo-
cratische prijs nl. 80 fr. voor 2 pannekoeken en
koffie. Inschrijven vóór 12 oktober.

Uitvinders en uitvoerders
Op het feest zelf van Sint-Michielszomertje hoorde
ik zeggen dat de pastoor 13 jaar geleden het feest
van Sint-Michielszomertje heeft uitgevonden. 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 uitvoerders. 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 sympathie
tegenover de school hebben getoond.

- ook dank aan allen die de leerlingen hartelijk
ntvingen roert zij Ioterraansonen voor de tom-

bola. Dank niet in het minst ook aan die men-
sen die onze tombola gesteund hebben.

Mijn oprechte dank, M. Ollivier, Pastoor

Meer dan de moeite waard
Inderdaad, het is meer dan de moeite waard even
te vernoemen de magnifieke samenhorigheid en
bewonderenswaardige samenwerking van directie
en leerkrachten, ook voor een feest als Sint-
Michielszomertje. Iedereen werkt honderd pro-
cent mee, en met de glimlach. Als je nog een
school vindt, waar men zo van elkaar houdt, en
samenwerkt zoals in Proven, dan mag je het me
komen vertellen. Michel Ollivier, pastoor.

Winnende nummers van de Tombola
Hoofdprijzen: KINDERFIETS: 771
502 624 669 748 813 938
1050 1131 1230 1269 1289 1310
1377 1536 1637 1657 1820 1912
2048 2132 2142 2356 2358 2394
2634 2759 3371 3392
Gewone prijzen :
504 515 516
561 568 573
608 621 641
685 695 725
772 801 819
881 883 884
926 936 950
980 983 988
1054 1069 1083
1123 1133 1136
1177 1182 1202
1248 1252 1257
1292 1293 1300
1341 1345 1350
1378 1386 1405
1442 1444 1466
1535 1538 1540
1591 1593 1594
1666 1667 1675
1752 1755 1756
1840 1842 1853
1878 1879 1888
1939 1941 1970

968
1343
1953
2419

518
586
646
738
828
894
959
1008
1085
1138
1211
1266
1302
1358
1412
1497
1555
1621
1683
1766
1868
1898
1984

525
589
648
758
835
898
975
1011
1087
1160
1213
1274
1309
1363
1424
1515
1566
1627
1715
1784
1869
1900
1990

538
595
658
759
846
903
976
1052
1093
1169
1226
1275
1311
1365
1429
1529
1570
1632
1717
1809
1870
1915
1995

558
607
671
764
880
908
977
1053
1104
1171
1238
1285
1340
1375
1432
1532
1588
1639
1723
1815
1876
1918
2000

2012 2020 2030 2034 2045 2053 2070
2073 2099 2101 2110 2111 2125 2157
2170 2182 2184 2185 2204 2206 2208
2216 2219 2226 2233 2236 2237 2255
2256 2273 2280 2287 2294 2328 2329
2337 2362 2382 2407 2408 2415 2420
2423 2442 2447 2464 2493 2494 2507
2511 2514 2518 2534 2546 2564 2573
2581 2615 2627 2648 2662 2663 2667
2683 2688 2692 2695 2697 2716 2719
2721 2722 2731 2752 2763 2780 2788
2791 2793 2830 2848 2864 2870 2880
2883 2898 2899 2922 2935 2947 2951
2962 2966 2968 2990 2999 3039 3042
3051 3053 3055 3064 3083 3266 3290
3298 3305 3325 3334 3344 3372 3420
3444 3445 3453 3454 3472 3476 3487
3490
Prijzen kunnen afgehaald worden op school in
de zaal Sint-Jozef, Alexisplein 15 te Proven.
- op donderdag 3 oktober van 16 u. tot 18 u.
- op vrijdag 4 oktober van 17 u. tot 19 u.
- nadien tot 30 oktober tijdens de schooluren.

Gesloten bij Jacques Berquin
Op zaterdag 5 oktober 1996.

Jongeren-Muziek "Pro Deo"
De avondrnis van zaterdag 5 oktober te 17 uur
voor Frans Dehondt, echtgenoot van Monica
Beghein, zal 'begeleid :n--muz-i1CaalopgelTIîsrerd
worden door de Jongerengroep "Pro Deo".

Van toeten en blazen
Een tentoonstelling in Proven, door Provenaars
over Provenaars ... zo kun je ongeveer de tentoon-
stelling over 75 jaar De Volksvreugd noemen.
Met materialen, instrumenten, kostuums, foto's,
dia's, films, ... wordt "De historiek van 't
muziek" geëvoceerd. Voor deze boeiende ten-
toonstelling nodigen we iedereen uit in de zaal
van het ontmoetingscentrum op zaterdag 12
oktober van 10 tot 12 en van 14 tot 22 uur en op
zondag 13 oktober van 10 tot 22 uur. Inkom 50
fr., kinderen jonger dan 6 gratis.
Een boek over "De Volksvreugd". Zo ongeveer
220 foto's, recente in kleur en zwart-witte uit de
oude doos zijn meesterlijk afgedrukt op kwali-
teitspapier in A4-formaat en samengebundeld in
een 160 bladzijden tellend mooi boek met een
verzorgde kaft. Een boeiend verhaal over Proven
van begin deze eeuw tot heden. Het hoofdperson-
nage : "De Volksvreugd"
Is uw zus majorette geweest? Je vader of groot-
vader waren ook nog muzikant? Dit boek vertelt
hun verhaal, maar ook wat buiten hun weten
gebeurde ...
Het boek is van de hand van Ivan Top.
Maandenlang deed hij opzoekingen. Het resultaat
is een pareltje, veel meer dan zijn geld waard.
Wat koop je nog voor 650 fr. Als je dit kleine
bedrag in dit boek investeert, heb je een schat op
je boekenplank, een bundel waardevolle foto's,
een unieke beschrijving van het sociale, politieke
en kulturele leven van ons dorp in de voorbije
eeuw ... Mis deze kans niet! Het is een buitenge-
wone en éénmalige gelegenheid die je voor zijn
prijs zeker niet mag laten.
"75 jaar muziekmaatschappij De Volksvreugd" is
vanaf 12 oktober bij alle leden te koop.
Wie is nog lid geweest van De Volksvreugd?
Er is een poging gedaan om allen die ooit aktief
lid geweest zijn van onze harmonie in een lijst in
het boek "75 jaar muziekmaatschappij De
Volksvreugd" te vernoemen. Wij bieden onze
verontschuldigingen aan indien wij hierin onvol-
ledig zouden zijn.



PRIESTER VAN DIENST (13 tot 19 okt.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (12-13 okt.) te1.30.OO.72
Veearts Vulsteke (13 okt.) te1.33.41.17
Apoteek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
P. Deschrevel (ook pedicure), te\. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 11 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 oktober
17 u. 5e Gez. zes-wekenrnis v. Camille
Carpentier, echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 13 oktober
8 u. Gez. mis V.d.Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,
echtg. v. Paula Busschaert en over\. zoons
Johan en Rik Monkerhey
Maandag 14 oktober
9 u. Dienst v. overl. parochianen en oudstrij-
ders v. beide W.O.
Dinsdag 15 oktober
II u. Gez. mis v.d. leden en overleden leden
van de K.B.G. Proven
Woensdag 16 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtgenote en moeder
Donderdag 17 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int.
(P.O.)
Vrijdag 18 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Zaterdag 19 oktober
17 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. André
Devos, z.v. wijlen Valère en Gabrielle
Dumon, ook vwovr. en kenn.
Zondag 20 oktober
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis ter gelegenheid V.d. wijding
V.paard en ruiter.

Oktoberkermis 1996 - Programma
DONDERDAGiOOKTOBER
14 U. Kermiskaarting voor gepensioneerden In

zaal St.-El ooi
VRlJDAG u OKTOBER
19 u. Kermiskaarting in café Het Hopland bij

Agnes en Antoon

Ons
ParochÏeblad
Proven
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ZATERDAG i2 OKTOBER
10 U. - 12 U. en 14 U. - 22 u.

Tentoonstelling 75 jaar Harmonie De
Volksvreugd in het Ontmoetingscentrum

15 U. Tentoonstelling MiNERALEN door Eddy
Deman in zaal St.-Elooi

15 U. Spel zonder grenzen voor de Provense
Jeugd (10-16 jaar) op het Alexisplein

19 U. Caféspelen. Inschrijving tot 22 U. in café
't Hopland. Prijsuitdeling in café Sint-Elooi

19.30 U. Etentje met dans en muziek van studio
Popeye en optreden van Anja Yelles in gast-
hof 't Rozenhof. Menu: 950 fr. (-12 jaar :
475 fr.) picon, Vlaamse hutsepot, dessert-
buffet, koffie en drank tot 5 U. 's morgens.
Inschrijving noodzakelijk: 057/300335

ZONDAG 13 OKTOBER
10 U. - 13 U. en 15 U. - 20 U.

Tentoonstelling MINERALEN door Eddy
Deman in zaal St.-Elooi.

10 U. - 22 U.

Tentoonstelling 75 jaar Harmonie De
Volksvreugd in het Ontmoetingscentrum

vanaf 14 U. Verse pannekoeken voor het
"Hulpfonds voor ontvoerde en vermiste kin-
deren" door KLJ Proven in tent op het
Provenplein

15 U. - 17 U.

Ballonwedstrijd met naturaprijzen in café
De Zwaan bij Gilberte. Gratis ballon voor
ieder kind.

15 U. Modeshow Topz op het Provenplein vóór de
winkel.

15 U. Voetbalwedstrijd TSC Proven-Westroze-
beke. Voetbalterrein.

18 U. Muzikale ambiance met orkest in café Sint-
Elooi

MAANDAG 14 OKTOBER
19 U. Kermiskaarting en saucissenkandeel in café

Sint-Elooi bij Linda en Danny.
DINSDAG 15 OKTOBER
11 U. H. mis V.d. overleden gepensioneerden
12 U. Middagmaal en ontspanning v. d. K.B.G in

zaal 't Rozenhof
19 u. Kermiskaarting in café De Bascule bij

Carine en Guido
DONDERDAG 17 OKTOBER
19 u. Kermiskaarting met saucissenkandeel in

café 't Rozenhofbij Maria en Emiel
VRIJDAG 18 OKTOBER
14 u. Namiddag van de derde leeftijd in zaal St.-

Elooi. Org. de Noomtjes
18.30 u. Mossel- en palingfestival in herberg De

Canada, Canadaweg 44. Met GRATIS glas
wijn! Prijs paling: 490 fr. Prijs mosselen:
390 fr. Reservaties voor de mosselen nood-
zakelijk: 057/33 44 75

20 U. Kaas- en wijnavond door Zuivelhandel
Devooght in zaal St.-Elooi. Reservaties en
inlichtingen: 057/30 04 83

ZATERDAG 19 OKTOBER
21 u. Kroegentocht "Podia 75" met optredens

van o.a. Mark Lib & The Twins (ex-Tex),
Blue Compagnie, The Jacksons Jazz band,
Tonyen de Hangmatten, ... in div. lokaties
en cafés te Proven. VVK : 200 fr., ADD :
250 fr. Zie afz. aff. Inrichting Koninklijke
Harmonie De Volksvreugd.

ZONDAG 20 OKTOBER
14 U. Loopwedstrijden 23e Kampioenschap van

het Hoppeland in de dorpskom.
Inschrijving en prijsuitdeling in café Sint-
Elooi. Organisatie: De Noomtjes

Dank voor uw aandacht !!!
In tegenstelling tot bepaalde foute berichten, richt
het vrijdagavondprogramma van de tentoonstelling
"75 jaar De Volksvreugd" te Proven zich uitslui-
tend tot de muzikanten, de leden van de heemkun-
dige kring en enkelen die voor de vrijdag speciaal
uitgenodigd zijn. Voor het publiek en andere geno-
digden is de tentoonstelling enkel toegankelijk op
zaterdag 12 okt. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 22
uur en op zondag 13 okt. van 10 tot 22 uur.

Een echte aanrader
Er zijn ongeveer 350 ex. V.h. boek "75 jaar
muziekmaatschappij De Volksvreugd Proven" te
koop. In Proven zijn er ongeveer 600 gezinnen,
maar ook buiten Proven zijn er vele geïnteres-
seerden 'k Wil maar zeggen 't zal voor de rap-
sten zijn Wie zou het immers laten? Een uni-
kum, een blijvende herinnering aan ons dorp, aan
onze jeugdjaren en die van onze ouders en zelfs
grootouders ... Meer dan 220 prachtige foto's en
een uniek verhaal ... Alles is met klasse verzorgd.
Kom naar de tentoonstelling en snuif de sfeer op
... voor de gelegenheid werd zelfs de kiosk van in
de jaren twintig weer opgetimmerd. U bent op
zaterdag en zondag 12 en 13 okt. a.s. hartelijk
welkom. Uw muziek van Proven.

Live live ...
Om een muziekgroep nog live aan het werk te
zien moet je vaak ver en oök vee1 betalen ...
De Volksvreugd biedt u nu de gelegenheid bij uit-
stek om professionele muzikanten bezig te zien en
te horen. Dixiland-jazz, blues, covers, folk-rock,
funcky-blues zijn o.a. de genres die gebracht wor-
den in onze Kroegentocht op 19 oktober. Op elke
plaats treedt er een groep op en brengt 4 uur live
muziek. Met je ene toegangskaart kun je alle
plaatsen bezoeken, zelfs wordt je er gratis met de
bus gebracht. Ook de wat rustiger muziekliefheb-
ber zal van deze optredens genieten ...
Kaarten te koop in 't Rozenhof. St.-Elooi en bij de
muzikanten aan 200 fr.

Gevonden
Een zwarte paraplu. Terug te bekomen in de pastorie.

Spel zonder grenzen voor 10-16 jarigen
Zaterdagnamiddag aanstaande om IS U. is er een
Spel zonder Grenzen voor jongens en meisjes
van 10 tot 16 jaar. Vooraf inschrijven is niet
nodig en je mag al je vrienden meebrengen. Het
spel gaat door op het Alexisplein bij de pastorie.

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 nieuwsbe-
richtje voor ons dorp. 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.
Maar omdat de verzendingskosten tamelijk duur
uitvallen, durf ik een beetje steun bovenop te vra-
gen. 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 Parochieblad" zou
moeten toesteken. Daarom, bij voorbaat, dank
voor uw steun. M. Ollivier, pastoor



PRIESTER VAN DIENST (20 tot 26 okt.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (19-20 okt.) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (20 okt.) tel. 38.81.60
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE: ••
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 18 oktober
16.30 u. Pl. Huwelijksmis van Louis
Saverete en Myrianne Decommer
Zaterdag 19 oktober
10.30 u. Pl. Begrafenis v. Robert
Vulsteke, echtg. van Anna Igodt
17 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. André
Devos, z.v. wijlen Achiel en Gabrielle
Dumon, ook vwo vr. en kerm.
Zondag 20 oktober
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis ter gelegenheid V.d. wij-
ding V. paard en ruiter
Maandag 21 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (A.)
Dinsdag 22 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (E.)
Woensdag 23 oktober
8 U. H. mis V. overl. ouders en fam. (O.M.)
Donderdag 24 oktober
8 U. H. mis t.e.v. H. Rita (D.)
Vrijdag 25 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 oktober
17 U. 6de Gez. zes-wekenrnis V. Frans
Dehondt, echtg. van Monica Beghein
Zondag 27 oktober
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Albert Deprey,
echtg. V. Madeleine Lemahieu.

In de Heer ontslapen
Robert Vulsteke, echtg. van Anna Igodt, over!.
te Proven op donderdag 10 oktober '96 in de
leeftijd van 76 j. en die op zaterdag 19 oktober
'96 om 10.30 U. te Proven wordt begraven.

Ons
Parochieblad
Proven
25e Jaargang Nr. 42 20 oktober 1996 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Sint-Hubertusrit
Op zondag 20 oktober is het weer hoefgetrappel
troef in Proven. Dan geven de Witsooneruiters
naar jaarlijkse gewoonte hun St.-Hubertusrit. Na
de eucharistieviering wordt ieder langsheen de
kerk geleid waar tientallen paarden hun zegening
ontvangen. Daarna trekt de hele sliert doorheen
Provendorp om hun landelijke rit langs dreven,
paden, bossen en velden verder te zetten. Deze
recreatiewandeling eindigt om 14 uur op de par-
king vóór het gemeentehuis. De paarden worden
terug op de karren geladen. Voor de ruiters volgt
nog een broodmaaltijd met soep.

KB-Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 oktober. 75 deelne-
mers, 11 wonnen 3 partijen: Vanhoutte G. 394 ;
Scharre C. 358; Neuville V. 357; Gantois A. 331 ;
Vandaele M. 299 ; Deraeve G. 288 ; Vereyck C.
281 ; Vanbeveren J. 269 ; Bustraen M. 269 ; Ooghe
L. 232 ; Windels R.231. Volgende kaarting op
donderdag 24 oktober.

Paling- en Mosselfestival !
Deze week vrijdag 18 oktober vanaf 18.30 U.gaat
het jaarlijkse paling- en mosselfestival door in
herberg CANADA.
Prijs paling: 490 fr. Prijs mosselen: 390 fr.
Met gratis één glas wijn ! Reservaties voor de
mosselen noodzakelijk! Tel. 057/33--44 75.

Bokado
Tijdens de Handelsbeurs te Poperinge (gratis
kaarten te bekomen in de winkel) stellen we onze
nieuwe collectie tentoon. Nadine

Arm
Arm welvaartskind. Waarom zie je er niet geluk-
kig uit? Waarom lach je zo weinig? En ben je zo
vlug over je zenuwen? Waarom laten alle weelde-
artikelen je tenslotte zo leeg en onvoldaan?
Omdat het dode dingen zijn. Erg praktisch mis-
schien en erg fijn. Dingen die je kunt gebruiken,
maar waarmee je nooit een gram liefde kunt uit-
wisselen. 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 19 en zondag 20 oktober :
omhaling voor de Missies. U krijgt
daartoe een omslag aan de kerkdeur.
Laten we de mensen die te velde werken, de mis-
sionarissen en zovele leken-broeders, hun werk in
de missies financieel steunen en serieus 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 voor-
zien! Wat heeft dat voor zin?"
Laten we dan niet te voorzichtig zijn om te geven
aan het Missiewerk.
Dank op voorhand.

Uitnodiging
Open tuin- en bloemendagen in ons vernieuwd
tuincenter "Au Petit Jardin" bij Indevuyst Gilbert
en Wim op zaterdag 19 en zondag 20 oktober
1996.
• Rondleiding door Bea op het bedrijf en in de

serre op zaterdag en zondag telkens om 11 U. -

15 U. - 17 U.

• Demonstratie bloemschikken
zaterdag 14 - 17 U.door P. Verstraete

zondag 15 - 18 U. door D. Devliegere
Gratis grondonderzoek op PH zuurtegraad en
zoutgehalte. Breng uw grondstaal binnen met
naam en adres.

• Problemen bij het snoeien? Wendt U naar onze
speciale tuinman-raadgever Denis. Zondag van
10.30 U. tot 18 U.

Iedere zondag van het jaar open van 9 u. tot 19 U.
Dinsdag tot zaterdag van 9 U. tot 12 U. en van 13 U.
tot 19 U.Maandag gesloten.

KAV kookdemonstratie : snel en lekker
Op woensdag 23 oktober om 19.30 U. organiseert
KAV Proven een kookdemonstratie in het
Cultureel Centrum met als thema : Koken, snel
en lekker.
De voorkeur van velen gaat uit naar recepten die
én lekker én snel klaar zijn. Je krijgt veel tips en
suggesties om dit waar te maken op deze avond.
En natuurlijk mogen we alles eens proeven.
Breng je bord en bestek mee.
Eventuele nieuwe leden zijn ook van harte wel-
kom. Tot dan. Het KAV bestuur.

Steengoede muziek!
Op 19 oktober a.s. is er heel veel te doen in de
streek, maar we hopen dat onder de Provenaars
nog voldoende kultuur- en dorps minnende men-
sen zijn om op eigen bodem gezond vermaak te
zoeken. En dat zal er zeker zijn in de
Kroegentocht van "De Volksvreugd". Vijf groe-
pen laten optreden vraagt organisatorisch en
financieel een serieuze inspanning en we rekenen
dan ook op je bezoek. Hoe meer zielen hoe meer
leute, is ook hier van tel. Het succes van de
avond hangt van jou af. De muziek is alvast
steengoed. Het contact tussen publiek en artie-
sten is voelbaar. De ambiance is troef. Er is
variatie naar ieders goesting en men wordt gratis
met een pendelbusje rondgetoerd ...
P.S. Aan onze muzikanten: Vrijdag 18 oktober
geen repetitie omwille van de inrichting van ons
lokaal in de bar voor de Kroegentocht. We star-
ten allen terug op 25 oktober.

Nog een stuk kermisprogramma
DONDERDAG 17OKTOBER
19 u. Kermiskaarting met saucissenkandeel in

café' t Rozenhofbij Maria en Emiel
VRiJDAG 18 OKTOBER
14 U.Namiddag van de derde leeftijd in zaal St.-

Elooi. Org. de Noomtjes
18.30 U. Mossel- en palingfestival in herberg De

Canada, Canadaweg 44. Met GRATIS glas
wijn! Prijs paling: 490 fr. Prijs mosselen:
390 fr. Reservaties voor de mosselen nood-
zakelijk: 057/33 44 75

20 U. Kaas-. en wijnavond door Zuivelhandel
Devooght in zaal St.-Elooi. Reservaties en
inlichtingen : 057/30 04 83

ZATERDAG 19 OKTOBER
21 U. Kroegentocht "Podia 75" met optredens

van o.a. Mark Lib & The Twins (ex-Tex),
Blue Compagnie, The Jacksons Jazz band,
Tonyen de Hangmatten, ... in div. lokaties
en cafés te Proven. VVK : 200 fr., ADD :
250 fr. Zie afz. aff. Inrichting Koninklijke
Harmonie De Volksvreugd.

ZONDAG 20 OKTOBER
14 U. Loopwedstrijden 23e Kampioenschap van

het Hoppeland in de dorpskom.
Inschrijving en prijsuitdeling in café Sint-
Elooi. Organisatie: De Noomtjes



PRIESTER VAN DIENST (27 okt. tot 2 nov.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (26-27 okt.) tel. 40.01.92
Veearts Goethals (27 okt.) tel. 30.02.67
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERiNGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter, tel. 3j32.36 onO.O/:58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 2S oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 oktober
17 u. 6de Gez. zes-wekenmis v. Frans
Dehondt, echtg. van Monica Beghein
Zondag 27 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Deprey,
echtg. v. Madeleine Lemahieu
Maandag 28 oktober
8 u. H. mis voor bijz. overledene (M.V.)
Dinsdag 29 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (E)
Woensdag 30 oktober
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Donderdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Merveillie,
echtg. v. Maria Mooren en overl. fam.
Vrijdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, zoon
van Michel en Maria Fockenoy
Zaterdag 2 november - Allerzielen
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Rappelet-
George Jeanne en overl. dochter Dina
Zondag 3 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. Michel
Verstraete, echtg. v. Monique Maes.

In de Heer ontslapen
Filomene Dewulf, echtgenote van Roger
Maerten, overleden te Poperinge op donderdag
17 oktober 1996 in de leeftijd van 56 j. en die

Ons
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op vrijdag 25 oktober om 10 u. te Krombeke
wordt begraven.

Dank aan
Al de mensen die ter gelegenheid van missie-
zondag in het voorbije weekend gegeven en
zelfs mild gegeven hebben voor het missie-
werk van onze missionarissen en missiezus-
ters. Moge God het U lonen.

Wat is eigenlijk van waarde
Mensen hechten eraan veel te bezitten : geld,
macht, kennis en fysieke kracht. Een groot
gevaar is dat wij ons door bezit laten beheer-
sen. We weten echter goed, dat we geen enkel
aards bezit veilig kunnen stellen voor een toe-
komst zonder einde. Voor christenen is de
ware rijkdom gelegen in Jezus Christus. Door
al het aardse heen moeten we kijken naar het
blijvende. Jezus Christus is het kompas, dat de
juiste richting wijst. Echt gelukkig kunnen we
zijn, als we leven naar de wet van het evange-
lie; dat is de wet van de liefde. Al het andere
wordt dan onbelangrijk.

Kaartersclub "De Canadakaarters"
nodigt U vriendelijk uit op hun RIBBETJES-
OF KOTELETTENAVOND 0 vriida 25
oktober vanaf 18.30 u. en op zondag 27 okto-
ber vanaf 18.30 u. Prijs ribbetjes : 330 fr. -
prijs koteletten: 280 fr. met een voorverkoop-
kaart of indien U vooraf reserveert krijgt U
GRATIS ÉÉN KERELSBIER : 057/3344 75.

Mensen die opvliegen landen meestal
slecht. Niet te vergeten.
- dat een jarige hoopt op een kaartje.
- dat een zieke een bezoekje op prijs stelt.
- dat een helpende hand een drankje wel ver-

wacht.
- dat vreugde graag met iemand gedeeld wordt.
- dat je God herkennen kunt in mensen rond-

om jou.
Zomaar hier en daar voor elkaar. En God zag
dat het goed was.

Eekhoute
Langzamerhand weet iedereen dat de wijk
Eekhoute 15 jaar bestaat. Er wordt nog steeds
bijgebouwd. Wat staat er nog allemaal te
gebeuren ? De Eekhoutvrienden proberen van
alles en nog wat te verwezenlijken. Eén van de
dringendste doelstellingen die op de dagorde
staan, is een verhard volley-basket-tennister-
rein aan te leggen aan de rand van de speelwei-
de. Dit natuurlijk in samenwerking met "Stad
Poperinge".
Een kaartje kopen, een pintje drinken, eens
schatten is een steun voor de verschillende
aktiviteiten die tijdens een jaar gebeuren.
Dit kan op zaterdag 26 oktober vanaf 19 u. en
op zondag 27 oktober van JO u. tot 13 u. en
vanaf 18 u. in zaal St.-Elooi te Proven.
LET OP: 15 jaar: superpot bij de schatting!

Tupperware-demonstratie
Het is misschien reeds lang geleden. Maar nu
is het zover ! Op 31 oktober om 19.30 u.
Tupperware-dernonstratie bij Lemahieu
Marnix, Obterrestraat 51, 8972 Proven.
Hebt U kapotte deksels of potten enz ... deze

kan je die avond allemaal terug inruilen. U
kan tevens de laatste nieuwigheden bezichti-
gen. Terzelfder tijd is er een demonstratie met
de microgolfoven, er worden enkele gerechten
klaar gemaakt. Dit kan U allemaal meemaken
zonder één enkele aartkoopverplichting. Dank
U en vriendelijke groeten.

Koken in de microgolfoven
kookreeks K.A.V.
K.A.V. orgeniseert een reeks van 5 lessen
"Koken met de microgolfoven". Elke woens-
dagavond om 19.30 u. vanaf 13 november ver-
wachten we jullie in het Cultureel Centum
van Proven. Je leert lekkere gerechten klaar-
maken in de microgolf. Inschrijven voor deze
cursus kan je doen bij Gilberte Dever vóór 26
oktober. Prijs: 750 fr. voor de leden, 1500 fr.
voor niet-leden. Tot dan!

Dank
Dank aan allen die naar onze kroegentocht
kwamen en aan de vele geïnteresseerden die
een bezoekje brachten aan onze tentoonstel-
ling en/of een boek kochten. Uw bezoek was
een gebaar die ons zeer bemoedigde, vooral
voor de velen die door hun medewerking er
iets moois.van rnaakten.
Intussen zijn we reeds in de weer voor de
organisatie van ons vierde mosselsouper. Ook
dit jaar gaat dit door in 't Rozenhof, nl. op
zaterdag 9 november.
Er zijn ook nog wat boeken over, zodat diege-
ne die er nog één wenst te kopen niet teleurge-
steld wordt. Vraag het maar aan onze leden.
En voor wie twijfelt : vraag maar eens de
mening van iemand die er al een heeft ...

Met dankbare groeten,
De Volksvreugd Proven

Landelijke Gilde, K.V.L.V. en K.L.J.
In 1997 valt de beslissing waar kernafval
gedumpt wordt. Informatievergadering in
Cultureel Centrum "Karel de Blauwer" in
Roesbrugge op maandag 28 oktober om 20 u.
Voor de gewesten Poperinge, Heuvelland en
Veurne.

K.V.L.V.
Dinsdag 29 oktober om 20 u. ''Trouwen met
pit" door Liesbeth Morlion. In zaal Sint-Elooi.
Zie uitnodiging.

Hernieuwing van het abonnement op
"Ons Parochieblad"
Ons Parochieblad te Proven blijft een interes-
sant berichtgevertje, waarin mensen en vereni-
gingen hun berichten en artikels gratis mogen
laten verschijnen. Wie doet er nu nog iets voor
niets ? Ons parochieblad doet dat. Zorg altijd
dat uw berichten binnen zijn in de bus van de
pastorie de maandagavond. De prijs van een
jaarabonnement blijft 300 fr. Maar geef a.u.b.
een steuntje bovenop, anders kan ik er niet
komen (de bede1ingskosten zijn duur). Voor
diegenen die buiten Proven wonen, hier is
mijn postrekeningnummer. :

000-0523888-88
Michel Ollivier
Alexisplein 16
8972 Proven.



PRIESTER VAN DIENST (3 tot 9 nov.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (1 nov.) tel. 38.87.55
Dokt. Neuville (2-3 nov.) tel. 30.03.38
VeeartsBusschaert (1 nov.) tel. 44.53.63
Veearts Vulsteke (3 nov.) tel. 33.41.17
Apoteek Deman (1 nov.) - Roesbrugge
Apoteek Vandewalle (3 nov.) - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Donderdag 31 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Merveillie,
echtg. v. Maria Mooren en overl. fam.
Vrijdag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, zoon
van Michel en Maria Fockenoy
Zaterdag 2 november - Allerzielen
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Rappelet-
George Jeanne en overl. dochter Dina
Zondag 3 november
8 u. Gez. mis v.d, Parochianen
10 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. Michel
Verstraete, echtg. v. Monique Maes.
Maandag 4 november
8 u. H. mis v. overl. echtg. (K.V.) (na de
mis wijding v. Hubertusbrood in de bak-
kerijen)
Dinsdag 5 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (S)
Woensdag 6 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. bijstand (A.D.)
Donderdag 7 november
8 u. H. mis v. overl. fam. (L.P.)
Vrijdag 8 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 november
17 u. 6' Gez. zes-wekenmis v. Camille
Carpentier echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 10 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele-
Sohier Madeleine.
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Nooit te laat om te bedanken
De familie van Frans Dehondt-Beghein Monica
houden eraan de jongeren groep "Pro Deo" te
bedanken, omdat zij de zes-wekenmis voor Frans
Dehondt zaterdagavond 5 oktober, muzikaal heb-
ben begeleid en opgeluisterd.
Oprechte dank, vanwege Monica, de kinderen en
kleinkinderen.

Tot kind Gods gedoopt
Dries Verhaeghe, z. v. Pol en Marleen Clarebout,
Terenburgseweg 15, Proven.

Landelijke Gilde - K.V.L.V. - K.L.J.
Het St.-Elooisfeest met feestmaaltijd en discobar
gaat door op zaterdag 23 november om 20.00 u.
in zaal 't Rozenhof. Inschrijven vooraf kan bij de
bestuursleden of CERA Bank Proven.

Allerheiligen - Allerzielen
Afscheid nemen
is met droefheid terugdenken
aan alle mooie herinneringen.
Het kan toch niet
dat vriendschap en genegenheid
verloren gaan.

Vader,
wij bidden U :

Geef uw goedheid
en uw trouw
aan onze overledenen.

Bevestig al wat goed was.
Voltooi wat onaf bleef.

Houd ons samen,
levenden en doden,
in uw liefde,
die sterker is dan de dood.

Amen

Eekhoute
De kaarting is weer voorbij, iedereen bedankt
voor de steun. De superpot loonde de moeite, A.
Debergh mocht deze in ontvangst nemen. Hij
schatte 1.748 wat het dichtst met de 1.734 die er
in stak, overeenstemde. Tot wederhoren.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 oktober. 71 deel-
nemers. 7 wonnen 3 partijen : Ganne M. 395,
Gantois A. 381, Bostoen R. 351, Neuville V.
321, Knockaert M. 309, Neuville D. 247, Soenen
D.198. Volgende kaarting op donderdag 14
november.

Gesloten
Bij Jacques Berquin op vrijdag 1 en zaterdag 2
november.

Bond zonder naam
De nieuwe gamma van kerstkaarsen zijn binnen
alsook de mooie kalenders.
Raf Lamaire, Terenburgseweg 3, 8972 Proven.

Vierde groot mosselsouper
- " 't goat doa were vele voalk zynf"
- "Woar té?"
- "En wé, in' t musselsouper van 't muziek in 't
Rozenhof de negensn november,"

- "Oei, 't is juuste, 'k goan me noek nog zeére
inschrieven, der zijn koarten te kope by ol de
muzikanten toet zundag d'n dern. "

- "jé glyk, en 0 j'nie an musseis zyt, der is oek
biestik en vollevang, ol an vieroernd frang en
vor de joengs oern de twoave and twéjoernd."

... Bovenstaand gesprekje zou deze week wel in
Proven kunnen geplukt zijn. Wij willen de lezer
er dan ook graag op wijzen dat de inschrijvingen
voor het mosselsouper nog kunnen tot en met
zondag 3 november. In uw buurt woont vast wel
een muzikant bij wie u terecht kunt. Zo niet, dan
kunt u ons in laatste instantie nog contacteren op
het nr. 301267.
De Koninklijke Harmonie "De Volksvreugd"
heet u alvast van harte welkom.

Gevonden
Op het kerkhof een portemonee met wat klein-
geld. Terug te bekomen in de pastorie.

De klokken luiden
Er was vergadering van de Kerkfabriek donder-
dag 11. 10 oktober. Het ging over de begroting
voor het jaar 1997. Twee belangrijke punten: ten
eerste, de volledige vernieuwing van het toren-
uurwerk (begroting van verleden jaar). Aanvang
van de werken nu in november aanstaande.
Tweede punt : herstel van ons klokkenstelsel in
de toren : klokkenstoel en toebehoren, dringend
aan herstel toe. Wordt nu ter goedkeuring voorge-
legd.
Proven bezit twee klokken: een-kleintje, dat we
noemen "het Schelleke" luidt zuiver en mooi
driemaal daags bij het "Angelus" 's morgens te 7
u., 's middags te 12 u. en 's avonds te 7 u. De
andere klok, de grote klok is zwaarder (800 kg)
klinkt niet zo mooi : een valse solklank (spijtig)
men staat er niet bij stil om te luisteren.
Laat me nog een woordje aan toevoegen:
"over klokken in de toren"
Wat komen die daar doen?
1) Een kerk kan eigenlijk zonder klokken, de

Eucharistieviering ook. Maar dat de klokken er
zijn en luiden betekent meer dan een belsig-
naal : een bel die klinkt wil zeggen " 't gaat
beginnen" (vb. de klas na de speeltijd)

2) Klokken hebben iets speciaals en zijn niet te
vergelijken met een belsignaal.

3) Klokken roepen, ze zeggen op hun manier dat
wij het NIET zijn die beslissen om samen te
komen. Maar wel : "Ik ga, omdat iemand
anders roept" Wij gaan naar de mis, omdat we
gevraagd worden, ertoe uitgenodigd worden.

4) Klokken roepen = iemand anders roept = Wie?
God ons antwoord: ja, ik ga of : neen, ik blijf
thuis.
Mochten de klokken niet te vergeefs roepen.

Bokado
Uurregeling wegens handelsbeurs.
Vrijdag 1 november is de winkel open van 9 tot
12 u., in de namiddag gesloten.
Zaterdag 2 november van 9 tot 18.30 u.
Zondag 3 november van 9 tot 12 u. Namiddag
gesloten.

Ons parochieblad
Traag vooruit. De Obterrestraat is gedaan.
Sommigen niet thuis gevonden begrijpelijk.
Mochten deze mensen hun bijdragen afgeven in
de bus van de pastorie, niet uitstellen a.u.b. of
storten op : 000-0523888-88 van Michel Ollivier,
Alexisplein 16, Proven. Ik ben overal goed ont-
vangen met een beetje steun boven op. Dank.
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In de Heer ontslapen
Frans Vandenbussche, echtgenoot van Maria
Heughebaert, over!. te Haringe op zondag 3
november 1996 in de leeftijd van 76 j. en die
op zaterdag 9 november 1996 om 10.30 u. te
Haringe wordt begraven.

Zeven sociale hoofdzonden
Ghandi sprak ooit over het kwaad in de maat-
schappij. Hij had het over zeven sociale zon-
den, die de samenleving ten gronde richten:
Zij zijn op zijn grafsteen kort samengevat:
"Politiek zonder principes"
"Rijkdom zonder arbeid"
"Genot zonder geweten"
"Kennis zonder karakter"
"Handel zonder moraal"
"Wetenschap zonder menselijkheid"
"Geloof zonder offers"
Lijden wij aan andere kwalen?

PRIESTER VAN DIENST (10 tot 16nov.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (9-10 nov.) tel. 42.27.91
Dokt. Selosse (11 nov.) tel. 40.15.60
Veearts' Busschaert (10 nov.) tel. 44.53.63
Veearts Goethals (11 nov.) tel. 30.02.67 Om te verspreiden
Apoteek Vanacker _Leisele Ik.zal een prentje in ieder gezin afgeven. Een
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 prentje waarop de foto's van vier verdwenen
VERPLEEGKUNDE '. en vermoorde kinderen staan. Op de achterkant

van dat prentje staat het volgende gebed
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe) gedrukt. Mochten de ouders van kinderen
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) groot of klein dikwijls dit gebed lezen. Vestig
ePERINGE :-tet-33.31.16 (W:=G. Kr.) - -~iehtbaar-in-de huiskamer :

KINESITHERAPIE: . G?d, onze Vader,
. IS dit nog uw wereld?

A. Dekersgieter, tel. 33:32.36 of 30.07.58 Zijn wij nog uw geliefde mensen?
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 Wordt ook uw hart geraakt
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325 door zoveel leed in ons midden

en wereldwijd?
Vrijdag 8 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 november
17 u. 6' Gez. zeswekenmis v. Camille
Carpentier, echtg. v. Rachel Derycke
Zondag 10 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Pro sper Dewaele-
Sohier Madeleine
Maandag 11 november
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (A.D.)
Dinsdag 12 november
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (A.D.)
Woensdag 13 november
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.D.)
Donderdag 14 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, bijz. int. (S)
Vrijdag 15 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 november
17 u. 4de Gez. zeswekenmis v. André
Devos, z.v. wijlen Achiel en Gabrielle
Dumon, ook vwo vrienden en kennissen
Zondag 17 november
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 6de Gez. zeswekenmis V. Jozef
Huyghe, echtg. V.Eliane Ryckeboer.

Geboorte
Tom Vandenberghe, zoon van Johan en Els
Vandenbussche, geboren op 3 november 1996,
Blokstraat 21,8972 Proven.

Met Jezus vertrouwen wij
onze weerloze doden,
onze gekwetste wereld
aan uw handen toe.

Laat zijn gelaat oplichten
in alle kinderen en jongeren

die steeds weer worden miskend
en ten dode gekwetst.

Wij leven dikwijls tussen angst en hoop.
Laat ons nu niet los!
Wek in elk van ons,
wek in onze wereld,

heilig eerbied voor elk mensenkind
- zo waardig en zo uniek -

in het verkeer en in de vrije tijd,
in de relaties en in de media,

overal waar mensen samen zijn.

t Paul Schruers
bisschop van Hasselt

N.B. : Zopas verneem ik dat mijn bestelling
van die prentjes met de foto's van deze ver-
moorde meisjes opgezegd is (spijtig).
Misschien volgt er een nieuwe druk ('t is te
hopen). Althans hebt u het gebed hier boven-
aan. Michel Olivier

Sint-Maarten komt ook naar Proven
Natuurlijk kan Sint-Maarten niet nalaten ook
alle kinderen van Proven te bezoeken. Hij liet
ons weten dat hij op zondag 10 november alle
Provense kinderen verwacht om 18 U. aan café
't Rozenhof. Samen met de muziekmaatschap-
pij trekt Hij door de dorpskom. Na deze stoet
deelt de HeiligeMan samenmet zijn pieten lek-

kere Sint-Maartenskoeken uit in het ontmoe-
tingscentrum. Kinderen, vergeet vooral niet uw
zelfgemaakte bietenlantaarn mee te brengen.

Bokado
Opendeurdagen het tweede, derde en vierde
weekend van november. Iedere aankoop telt
dubbelop de klantenkaart.
De Sint is op komst ! Speciale promotie van
nieuwe porseleinen karakterpoppen.
Voortaan hoeft u niet meer uw schoentje te
plaatsen voor de Sint. Neen, want Bokado
heeft de zak van Sinterklaas en Zwarte Piet
voor maar slechts 60 fr.

Kaartersclub de Canadakaarters
nodigt U vriendelijk uit op hun ribbetjes- of
kotelettenavond op vrijdag 8 november vanaf
18.30 U. en op zondag 10 november vanaf
18.30 U. Prijs ribbetjes: 330 fr., koteletten:
280 fr. Uitzonderlijk zijn wij op maandag 11
november open vanaf 17 U. eveneens voor rib-
betjes of koteletten. Met een voorverkoopkaart
of indien U vooraf reserveert krijgt U gratis
een Kerelsbier. Te!. 057/33 44 75.

Oudstrijdersbond '40-'45 Proven
Op maandag 11 november om 10 U. Plechtige

-tl:ienst-voor-overledenen van-uei<1e-W .O.
Daarna receptie en schenking van de erewijn
in zaal St-Elooi, om 13 u. middagmaal.
Inschrijven bij uitbater of Mr. Pareyn.

Ons parochieblad Proven
De volgende straten zijn doorlopen : de
Switspapendreef, de Uilegatstraat, de Roes-
bruggestraat, de Molendreef, de Terenburgse-
weg, de Obterrestraat, de Blokstraat, de Bla-
siusstraat en de Bromstraat.
Dat is natuurlijk al entwat, maar ik heb niet
alle mensen thuis gevonden en dat is ook
begrijpelijk. Ik.mag wel aan die gezinnen vra-
gen te storten op : 000-0523888-88
Michel Olivier, Alexisplein 16,8972 Proven
of met een omslag in de bus van de pastorie
afgeven met uw adres erbij. Dank.

De Parochie
wenst U

een fijne zondag

een dag als geen ander

een dag voor de goede
dingen van het leven:

rust voor jezelf,
een praatje,

een bezoekje,
een telefoontje,

een dag met een
knipoog naar God.

TOT ZONDAG



PRIESTER VAN DIENST (17 tot 23 nov.)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (16-17 nov.) tel. 30.06.37
Veearts Vandenberghe (17 nov.) tel. 38.8l.60
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.l1

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 15 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 16 november
17 u. 4de Gez. zeswekenmis v. André
Devos, z.v. wijlen Achiel en Gabrielle
Dumon, ook vwo vrienden en kennissen

Zondag 17 november
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 6de Gez. zeswekenmis V. Jozef
Huyghe, echtg. V. Eliane Ryckeboer

Maandag 18 november
8 U. H. mis t.e.v. de H. Rita (I.)

Dinsdag 19 november
8 U. H. mis V. overl. ouders en familie (0.)

Woensdag 20 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (G.)

Donderdag 21 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int. (D.)

Vrijdag 22 november - H. Cecilia
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 23 november
17 U. 4de Gez. zes-wekenmis V. Maria
Degraeve, wed. van Jean Menu
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Zondag 24 november
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 4de gez. zeswekenmis V. Maria
Decaesteker, wed. van Albert Wyffels.

Geboorte
Jennifer Catel, d.V. Geert en Caroline
Bruwaert, Steenvoordestraat 100, Watou (geb.
te Poperinge 31 okt. '96), zusje van Jessica uit
de peuterklas.

Tot kind Gods gedoopt
Iris Laseure, d.V. Paul en Rita Ganne,
Obterrestraat 49C, Proven.

In de Heer ontslapen
Remi Heughebaert, echtg. V. Denise
Vanwerhaeghe, over!. te Ieper op zondag 10
nov. '96, in de leeftijd van 76 j. en die vrijdag
15 nov. '96 om 10 U. te Vlamertinge wordt
begraven.

Toch ontvangen
De foto's van An en Eefje, Julie en Melissa
met op de achterkant een gebed (aanbevolen te
bidden) zullen verder uitgedeeld worden.

Abonnementen op "Ons Parochieblad
Proven"
Ik ben begonnen en bezig in de Blekerijweg.
Intussen zijn de volgende straten doorlopen :
de Switspapendreef, Roesbruggestraat, Uile-
gatstraat, Blasius-straat, Bromstraat, Molen-
dreef, Blok-straat, Terenburgseweg, Obterre-
straat en het Provenplein.
Mochten de mensen van deze hogervernoemde
straten, die niet thuis waren hun bijdragen voor
"Ons Parochieblad" geven in de bus van de
pastorie of storten op postchequerekening van:
Michel Ollivier : 000-0523888-88, Alexisplein
16, 8972 Proven. Dank U.

A.CV. Proven
Algemene vergadering bij Gilberte Dever op
zaterdag 16 november om 18 uur.
- Welkomwoord door de voorzitter
- Verslag sekretaris
- Syndicale mededelingen
- Gelegenheidstoespraak
- Vereremerking
- Tombola
Er is 2 maal gratis drank voorzien voor alle
aanwezigen. Namens het bestuur.

Gesloten
De bibliotheek zal gesloten zijn op vrijdag 15
november '96.

Belangrijk om weten
(Komt uit de stadskrant van Poperinge, kort
samengevat) De Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorziening zal werken uitvoeren op de
aanvoerleidingen naar Watou, Proven en
Roesbrugge-Haringe.
De werken in Proven starten op 4 november
'96 en zullen normaal op 3 december '96
beëindigd zijn. Tijdens die werken beveelt de
maatschappij aan 's morgens vóór acht uur de
nodige voorraad water op te slaan om het ver-
bruik tussen 8 U. en 16 U. te overbruggen. Het
is aangewezen na het opslaan van de nodige
voorraad, de hoofdkraan dicht te draaien.

Sint-Hubertusviering
De Sint-Hubertusviering is ondanks het gure
herfstweer een meevaller geworden. Na de
eucharistieviering wachtten zo'n 50-tal paar-
den hun wijding op. Daarna trok de hele paar-
denmeute langsheen de open velden die door
bereidwillige landbouwers werden vrijgesteld
voor het hoefgetrappel. Ook een dankwoord
voor de muziekverenigingomdat we hun repe-
titielokaal konden gebruiken als eetgelegen-
heid.

De Witsooneruiters.

K.V.L.V., Agra
5 B : doelstellingen, voorstellen van projecten
dit U gebracht door mevrouw Bea Leus. Dit
gaat door op dinsdag 19 november om 13.30 U.

in de Kring te Poperinge.
Dank.

Gevonden
(om even te herinneren) Zie parochieblad nr.
41 van 13 oktober 1996. Daar staat vermeld
zwart op wit: "gevonden" Een zwarte paraplu.
Terug te bekomen in de pastorie.

Talentrijk
Van de duizend talenten
die jou waren ingegoten
bij je ontvangst
heb je er - misschien - honderd,
wellicht minder, te baat genomen.
De rest ligt begraven tussen de plooien
van je vaart en van je angst
of ging gewoon verloren
geïnvesteerd als risicokapitaal
in het ene talent dat jij
in liefde werd geboren
en dit dag na dag hebt uitgestraald.

In dat ene ben je trouw geweest
in alles zal ik je vertrouwen.

Jos Van Pelt



PRIESTER VAN DIENST (24 tot 30 nov.)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (23-24 nov.) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (24 nov.) te1.33.41.17
Apoteek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A-:-Bekersgieter,tet-33:32:3-6 oT3ö:tli 58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 22 november - H. Cecilia
8 u. Gez. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 november
17 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Maria
Degraeve, wed. v. Jean Menu
Zondag 24 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 4e Gez. 6-wekenrnis v. Maria
Decaesteker, wed. v. Albert Wyffels
Maandag 2S november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
(B.D.)
Dinsdag 26 november
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Woensdag 27 november
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.P.)
Donderdag 28 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
int. (K.)
Vrijdag 29 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 november
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.d. Harmonie "De Volksvreugd" ter gel.
v. St. Cecilia
Zondag 1 december - le zon. v. Advent
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Robert Vulsteke, echtg.
v. Anna Igodt, vwo de buren.

Werken aan de waterleiding
Voorzien te Proven volgens de stadskrant
Poperinge: vanaf 18 november '96 en
zullen normaal beëindigd worden op 3
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december '96.

n.n.n.-Actie
Door een tiental Provense jongeren wer-
den in het voorbije weekend post- en
wenskaarten verkocht ten voordele van
11.11.11. De opbrengst van deze verkoop
bedraagt 29.170 fr. Dit schitterend resul-
taat bewijst dat de grote meerderheid van
de Provense bevolking bereid blijft deze
niet-regeringsgebonden actie in haar strijd
tegen het onrecht in de wereld te steunen.
Wie de kans nog niet kreeg om zijn steun
te betuigen kan nog steeds storten op het
r~keningnummer van 11.11.11. -Pope-
nnge: 523-0400774-45. Giften vanaf
1.000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar. Dank aan
alle medewerkers en schenkers.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 november.
72 deelnemers, 8 wonnen 3 partijen :
Vandenbroucke O. 342 ; Vandaele M.
335; Vanexem M. 291; Derhille P. 273 ;
Claeys B 260....; Noninck, M. 25.8 ;
Hommez Z. 256 ; Ooghe L. 235. Volgen-
de kaarting op donderdag 28 november.

Eén huis met een keer en toch gaan we
vooruit.
Er is een Frans spreekwoord dat als volgt
luidt: "Qui va lentement, va loin."
"Die traag gaat, gaat ver." Ik jaag me dus
niet aan. Intussen hebben we voor "Ons
Parochieblad Proven" de Blekerijweg afge-
:-verkt,alsook de Blokweg. Nu zijn we bezig
in de Baron MazemanJaan met zijn 25 huis-
gezinnen. Daarna begeven we ons naar
Eekhoute met zijn Hoepelsnijdersstraat.

K.V.L.V. Bakles
Op maandag 25 november om 20 U. in het
Cultureel Centrum Proven gaat de eerste
bakles van een reeks door, die verdeeld is
over gans de winter tot in mei. Deze gaan
allemaal door onder leiding van Kristine
Dever. We verwachten U zo talrijk moge-
lijk. Wil zelf bord en couvert meebrengen.

Aandacht voor de mensen van het
Rustoord te Proven
We doen dat door even hun naam te ver-
noemen en te zeggen vanwaar ze zijn.
Alleweireld Agnes van Poperinge
Boutez Nestor van Poperinge
Butaeye Angele van Proven
Claeys Maurice van Krombeke
Dejonghe Maria van Watou
Deprez Simonne van Abele
Deroye Germaine van Proven
Desmarey Henri van Proven
Facon Emma van Westvleteren
Goudenhooft Germain van Proven

Labaere Firmin van Proven
Malbrancke Maurice van Proven
Meulenaere André van Krombeke
Rousseeuw Anna van Krombeke
Rousseeuw Michel van Stavele
Vandevelde Maurice van Beveren
Veniere Alice van Proven.

Hieronder de namen van het dienstperso-
neel:
David Moniek van Poperinge
Denuwelaere An van Langemark
Brunfaut Marianne van Poperinge
Lemoyne Katrien van Poperinge
Battheu Lieve van Krombeke
Pattyn Carine van Poperinge
Hoorelbeke Veerle van Poperinge
Dekervel Christine van Proven
Pannekoecke Caroline van Watou
Carlé Caroline van Proven
Verslype Christa van Proven
Vanoost Nicole van Roesbrugge
Derycke Kristine van Abele
Huys Hilde van Watou

RG.J.G.
De reductiekaarten op het spoor kunnen
aangevraagd worden bij Rita Maes,
Eekhoute 8. De nieuwe kaarten voor 1997
zijn reeds geldig vanaf 1 november 1996.
Bij aanvraag trouwboekje meebrengen.
Prijs per gezin: 210 fr.
Ook de "Go-Pass" is op hetzelfde adres te
verkrijgen aan verminderde prijs (- 90 fr.).

De peutertjes te Proven
1. Catel Jessica (Catel Geert),

Steenvoordestraat 100, Watou
2. Coene Kevin (Coene Frans),

Bromstraat 3, Stavele
3. Debaene Jens (Debaene Stephane),

Eekhoute 81, Proven
4. Dekervel Niels (Dekervel Bart),

Couthoflaan 13, Proven
5. Maerten Jordy (Maerten Jean-Paul),

Eekhoute 51, Proven
6. Pannecoecke Melissa (Pannecoecke

Luc), Eekhoute 1, Proven
7. Parmentier Kim (parmentier Geert),

Weggevoerdenstraat 2A, Roesbrugge
8. Van Criekinge Judith, (Van Criekinge

Marc), Canadaweg 40, Proven
9. Vanhee Jens (Vanhee Rik), Eekhoute

59, Proven
10.Vanmassenhove Julie (Vanmassenho-

ve), Weggevoerdenstraat 33, Roes-
brugge

11.Vereype Niels (Vereype Franky),
Uilegatstraat 5, Proven.

+ 8 in de loop van huidig schooljaar
+ 5 geboren in 1994, naar school volgend

schooljaar



PRIESTER VAN DIENST (l tot 7 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 (30 nov-l dec) tel. 38.82.71
Veearts Goethals (1 dec.) tel. 30.02.67
Apoteeek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 29 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 november - H. Andreas
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
v.d. Harmonie "De Volksvreugd" ter gel.
v. St. Cecilia (Deze mis wordt opgeluis-
terd door de Harmonie)
Zondag 1december - le zon. v. Advent
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Robert Vulsteke, echtg.
v. Anna Igodt, vwo de buren
Maandag 2 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (B.D.)
Dinsdag 3 december
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader
(V.F.)
Woensdag 4 december
8 U. H. mis V.overl. fam. (0.)
Donderdag S december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
intentie (D.)
Vrijdag 6 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 december
17 U. 5e Gez. 6-wekenmis V. André
Devos, Z.V. wijlen Achiel en Gabrielle
Dumon, ook vwo vrienden en kennissen
Zondag 8 december
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.
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3. Uilegatstraat (11 gezinnen, volledig af)
4. Switspapendreef (2 gezinnen, volledig af)
5. Roesbruggestraat (van de 31 gezinnen

1 niet thuis gevonden)
6. Blokstraat (van de 16 gezinnen 3 niet

thuis gevonden)
7. Molendreef (14 gezinnen, volledig af)
8. Terenburgseweg (van de 10 gezinnen

2 niet thuis)
9. Mazemanlaan (van de 25 gezinnen 3

niet thuis)
Een echte kerstboom in huis 10. Blokweg (18 gezinnen, volledig af)
Stilaan naderen we kerstmis en met een 11. Blekerijweg (van de 65 gezinnen 4
echte kerstboom in huis maken we de niet thuis)
donkere winterdagen veel gezelliger. Het 12. Obterrestraat (van de 69 gezinnen 5
afhalen van een boom is niet zo evident. niet thuis)
Het driekoningencomité geeft daarom de 13. Provenplein (van de 59 gezinnen 5
mogelijkheid een kerstboom aan te kopen niet thuis)
en deze te laten thuisbrengen op zaterdag 14. Eekhoute (van de 59 gezinnen 3 niet
7 december. Op 4 januari 1997 wordt de thuis)
kerstboom, indien gewenst, terug afge- 15. Montefoulstraat (5 gezinnen, volledig af).
haald voor de .ke~stb?omverbranding. De volgende straten moeten nog bezocht
Voor meer inlichtingen : Johan Mal- worden:
brancke, Eekhoute 9, Proven,_tel_. -1. Courhoflaan (43 gezinnen)
057/30.08.96. -- 2. Gravendreef (6 gezinnen)

3. Canonstraat (5 gezinnen)
4. Canada weg (19 gezinnen)
5. Reningestraat (16 gezinnen)
6. Alexisplein (17 gezinnen)
Als ik die laatste zes straten samentel, dan
stel ik vast dat ik nog 76 huizen moet
bezoeken. Dat is nog veel, wetende dat ik
tegen 15 december moet rond zijn, omdat
dan alle abonnementen moeten binnen
zijn in de post.

Daar komt nog bij : de Hoepelnijders-
straat (langs de kant van Eekhoute), een
lange straatnaam. Vanwaar die naam?
't Schijnt dat in vroegere jaren het
ambacht van hoepelsnijder op die plaats
werd uitgeoefend.
In de Hoepelsnijdersstraat zijn een tiental
huizen in opbouw, waarvan 2 al bewoond
zijn:
- Demaeght Jos - Dewippe Heidi, Freya
en Athina
Vanhee Eddy - Devos Sybile

- Sergier Filip - D'Hooghe Silvy
- Devos Pierre - Theyte Jeanne
- Debakker Jan - Fieu Christine, Sander
en Klaas

- Top Wim - Scharre Dorette
- Vandermeulen Franky - Deloz Patsy,
Joery

- Dever Geert - Gekiere Annick
- Begheyn Danny - Leys Fanny, Megain
NB. Mochten de mensen in hogerver-
noemde straten die wel bezocht werden,
maar niet thuis waren, zelf betalen via de
bus van de pastorie of per storting op
rek. nr. 000-0523888-88. Dank.

Tot kind Gods gedoopt
Floor Denecker, Z.V. Stef en Katrien
Herpelinck, Provenplein 26, Proven.

In de Heer ontslapen
Joël Regheere, zoon V. wijlen Karel en
Maria Vanwaelscappel, overl. te Pope-
ringe op maandag 25 nov. '96 in de leef-
tijd van 65 j. en die op vrijdag 29 nov. '96
om 10 U. te Proven wordt begraven.

Au Petit Jardin
Demonstratie bloemschikken voor de
Kersttijd op zaterdag 30 november en
zondag 1 december telkens van 14 tot 17
uur.

Ceciliafeest 1996
Jubileumviering 7S jaar Koninklijke
Harmonie "De Volksvreugd" Proven op
zaterdag 30 november 1996.
Programma:
15.30 U. Wandelconcert van" 't Rozen-
hof' via "De Bascule" naar "De Zwaan"
17.00 U. Eucharistie. Tijdens de mis
wordt ons nieuw vaandel plechtig inge-
wijd.
18.00 U. Receptie. We worden in St.
Elooi verwelkomd op de officiële inhuldi-
gingsreceptie van het nieuwe vaandel. De
aangeboden schuimwijn is meteen ook het
aperitief waarop alle partners welkom
zijn.
19.30 U. lubileumdiner. In " 't Rozenhof'
wordt ons opgediend : Vismarmietje -
Rundsgebraad met groentenassortiment en
kroketjes - Praalijs met chocoladesaus.
Geselecteerde wijnen aan de muzikanten
aangeboden door de voorzitter.
Zang en dans met karaoke.

Verslag over het verloop van de her-
nieuwing van het abonnement op "Ons
Parochieblad Proven".
1. Blasiusstraat (van de 26 gezinnen 2

niet thuis gevonden)
2. Bromstraat (5 gezinnen, volledig af)



PRIESTER VAN DIENST (8 tot 14 dec.)
F H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91

U<BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
'-rdexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (7-8 dec.) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (8 dec.) tel. 44.53.63
Apoteek Deman - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

~_A.J2eke gieter, tel ~33236 of.3QJ)1.5&
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 6 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 december
10 u. Pl. Begrafenis v. Firmin Labaere,
wedn. v. Agnes Dever
17 u. 5de gez. 6-wekenmis v. André
Devos, z.V. wijlen Achiel en Gabrielle
umon, ook vwovrienden en kennissen
, ndag 8 december - 2e zon. v. Advent
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
Maandag 9 december - O.L.V. Onbevlekt
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (M.)
Dinsdag 10 december
8 U. H. mis V.overl. echtg. en vader (V.F.)
Woensdag 11 december
8 U. H. mis V.overl. ouders en fam. (P.D.)
Donderdag 12 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, dank (D.)
Vrijdag 13 december - H. Lucie
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 december
17 U. 5de Gez. 6-wekenmis V. Maria
Degraeve, wed. V. Jean Menu
Zondag 15 december
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Nancy Vanden-
broucke, d.V. Jozef en Annie Van Hulle.

Vergissing
Floor Denecker is wel het dochtertje van
Stef en Katrien Herpelinck, Provenplein 26,
Proven (en niet het zoontje, zoals verkeerde-
lijk stond in het vorig parochieblad).
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In de Heer ontslapen
Firmin Labaere, wedn. V. Agnes Dever,
overleden te Proven op zaterdag 30
november 1996 in de leeftijd van 81 j. en
die op zaterdag 7 december '96 om 10 U.

te Proven wordt begraven.

Nog de volgende straten te begaan.
Voor de hernieuwing van het abonnement
op "Ons Parochieblad Proven" worden de
laatste straten bezocht : 1. Couthoflaan ;
2. Gravendreef ; 3. Canonstraat ; 4. Cana-
daweg ; 5. Reningestraat ; 6. Hoepelsnij-
dersstraat. En dan stop.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 november.
76 deelnemers, 5 wonnen 3 partijen: Coene
R. 385; Cappoen B. 309; Vercruyce M.
296; Claeys B. 288 ; Busschaert 1. 227.
Op donderdag 12 december kampioenen-
viering. Om 12 U. : middagmaal. Om 15
u.: viering van kampioen Windels Romain
en kampioene Bustraen Maria. Daarna uit-
reiking van de prijzen. __ _

---Op dinsdag 10 december kerstfeest om
13.30 U. in zaal Sint Elooi.

Kaarting jeugdwielrenner Bart
Bart (11 jaar) van Herberg Canada won in
Nederland 8 koersen van de 17 waaraan
hij deelnam + tal van ereplaatsen. Zijn
supportersclub richt daarom een kippen-
billenkaarting in op vrijdag 13 en zaterdag
14 december telkens vanaf 18 U. in zaal
Witsoone te Krombeke. Wie niet kaart is
ook hartelijk welkom, want je kunt er
doorlopend de wielerwedstrijden en pres-
taties van Bart bewonderen op video.

De kerstboom thuisgebracht
Indien je een echte kerstboom in huis wilt,
aarzel niet. Bestel er één bij het driekonin-
gencomité. Zij brengen je kerstboom op
zaterdag 7 december thuis en halen deze,
indien gewenst, terug af. Inlichtingen bij
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, Proven,
tel. 057/30.08.96.

Jaarlijkse kaarting t.v.v. TSC Proven
Het aanstaande weekend vindt de jaarlijk-
se vleeskrokettenkaarting ten voordele
van TSC Proven plaats.
Wanneer? Vrijdag 6 en zaterdag 7 de-
cember vanaf 19 uur en zondag 8 decem-
ber van 10 tot 13 U. en vanaf 17 U.
Plaats van gebeuren: Feestzaal Sint Elooi
1 kaart kost 40 fr., 3 kaarten kosten 100 fr.
Iedereen is van harte welkom !

Mooi en verzorgd voor de feestdagen
KAV Proven nodigt alle leden en eventu-
eel nieuwe leden uit op een demonstratie-
avond door Valerie Viane.

Op dinsdag 17 december bij Gilberte
geeft ze ons nuttige tips voor onze thuis-
verzorging, toont ze ons de nieuwste
maquillagekleuren en mogen we zelf eens
iets uitproberen. De thuiszorgwinkel van
de Christelijke Mutualiteiten stelt zichzelf
ook even voor. Niet te missen!! Afspraak
om 19.30 U. bij Gilberte.

Elektro Cossey
NIET gesloten op woensdagnamiddag 4,
11 en 18 december. Gans het jaar open op
zondagvoormiddag.

H. Barbarafeest Brandweer 8 december
9.15 U. : Vergadering voor alle brandweer-
lieden en ere-brandweerlieden in het arse-
naal. Opstelling en optocht naar de kerk.
10 U. : Misoffer V.d. leden en overleden
ereleden en hun familie.
10.45 U. : Optocht naar café 't Hoppeland
bij A. Buseyne
12.30 U. : Optocht naar feestzaal 't Ro-
zenhof voor het middagmaal
17.00 U. : Bezoek aan café Krmnbeek-
hoek bij Rita Mareco
19.00 U. : Onze traditionele versterking in
feestzaal 't Rozenhof.
Gelieve, zoals vorige jaren, het vooropge-
stelde uurrooster STIPT te willen volgen.
Verder wensen wij U nog een zeer aangena-
me dag en veel vriendschappelijke leute.

Ons vrijwillig brandweerkorps Proven
Luitenant-postoverste : Top Ivan
Adjudant: Vermeulen Hugo
Onderluitenant: Dr. Bal Hubert
SECTIE 7:
Sergeant: Lemahieu Marnix
Korporaal Vandromme Georges,
Vandromme Marnix
Brandweermannen Sergie
Ryckeboer Edouard, Top
Regheere Geert, Dekervel
Desmyttere Chris, Desmyter
Devooght Wim
SECTIE 8:
Eerste Sergeant: Declerck Frans
Korporaal: Demaeght Rudy, Top Pieter
Brandweermannen: Devos Hugo, Sticker
Hendrik, Vanbeveren Bart, Top Wim,
Devos Rik
STAGIAIRS:
Devos Dirk, Devos Erik, Vanderhaeghe
Henk, Lelieur Bart, Leeuwerek Yvers

Joseph,
Pierre,
Bart,
Wout,

ERE- BRANDWEERLIEDEN
Pareyn André, Ryon Gerard, Lemahieu
André, Dever Denis, Devos Martin,
Vandromme Gerard, Berquin Jacques,
Devos Elie, Verbrigghe Lucien, Cossey
Marcel, Comette Willy, Parret Frans,
Vandenbussche Joseph.



PRIESTER VAN DIENST (15 tot 21 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 (14-15 dec.) tel. 30.00.72
Veearts Vandenberghe (15 dec.) tel. 38.81.60
Apoteek Taveirne - Woesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Deker gieter. tel. 33.32.36 of 30 01..5JL _
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 13 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 december
17 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Maria
Degraeve, wed. v. Jean Menu
Zondag 15 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nancy Vanden-
broucke, d.v. Jozef en Annie Van Hulle
Maandag 16 december
8 u. H. mis v. overl. schoonouders (H.V.)
Dinsdag 17 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (L.D.)
Woensdag 18 december
8 u. H. mis v. overl. ouders (V. Th.)
Donderdag 19 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.
intentie (B.)
Vrijdag 20 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.
Christiane Leys
Zondag 22 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echt-
gte. v. Charles Vermeersch.

Omdat er lotjes van de tombola
"Domus Dei" ook te Proven verkocht
werden, moeten we de winnende num-
mers bekend maken.
Prijzen voor de gratis omslagen:
de nummers eindigend op :
4656 2761 0059
8364 5827 1365

4647
3121

6990
2749

Ons
ParochÏeblad
Proven
2Se JaargangNr.SO IS december1996 Verantw.uitg.PastoorProven,tel.300391 -Druk.Schoonaert

3924
6603

31417570 6467 5435

Prijzen voor de biljetten - groene kleur:
de nummers eindigend op
1575 0647 9833
6962 9507 2359

0007
9863

2621
15080

Winnen ook een prijs, de volgende 3 volledige
nummers:
526674 961051 662185

Winnen eveneens een prijs, de nummers eindi-
gend op:
36499 34744 92589 79279 17807
96178

De laatste volledige nummers hebben ook
prijs:
109337 757749 226363 860870
237708 587460 906480 413374

Opgelet, indien U prijs hebt, dan moet U uw
winnend lotje aangetekend opsturen naar vol-
gend adres:

Tombola "Dornus Dei"
Hertogenstraat 75
8200 Brugge - Sint-Adries

-reJ.-:-05UT3933 33--
en uw eigen adres vermelden (2 maanden gel-
dig).

16 fr. voor niet-genorm. zending max. 50 gr.
Voor het buitenland is een ander tarief geldig.
Vraag inlichtingen aan de postbode of in het
postkantoor.
Deze zendingen mogen uitzonderlijk in de
brievenbussen gedeponeerd worden.
De postbode wenst iedereen een vreugdevolle
Kerst en een gelukkig en gezond 1997.

Eddy en Co

Paraplu
Achtergelaten in de kerk. Terug te bekomen
bij André Bouw.

Bokado
Kerst- en Nieuwjaarsshopping bij Bokado.
Vanaf heden tot en met Nieuwjaar zal de win-
kei ook geopend zijn op woensdag.
Tijdens de week tussen Kerstdag en Nieuwjaar
kom je bij ons in onze kersttent in de kerstsfeer
met een glaasje, U aangeboden door het huis.
Donderdag 2 januari zal de winkel gesloten
zijn. --' Nadine

Mooi en verzorgd voor de feestdagen
K.A.V. Proven nodigt alle leden en eventuele
nieuwe leden uit op een demonstratieavond

-_ -GGGI'-Valerie--V-iafle.-Gp-dinsdag 17-december
geeft ze ons nuttige tips voor onze thuisverzor-
ging, toont ze ons de nieuwste maquillagekleu-
ren en mogen we zelf eens iets uitproberen.
Breng een handdoek en haarband mee.
De Kristelijke Mutualiteit komt ook even haar
nieuwe thuiszorgwinkel voorstellen. Niet te
missen.
Afspraak om 19.30 u. bij Gilberte Dever.

Tombola bij Elektro Cossey
Prachtige prijzen te verloten als eindejaarsac-
tie. Van 12 december tot 5 januari wordt bij
kleine huishoudartikelen, per aankoopschijf
van 1.000 fr. een biljet in de urne gestopt.
De winnaars worden bekend gemaakt in het
parochieblad van 9 januari.

Hoepelsnijdersstraat
Daar wonen reeds drie gezinnen :
1. Pierre Devos-Heyte Jeanne
2. Eddy Vanhee-Devos Sybile
3. Georges Demaeght-Dewippe Heidi

met Freya en Athina

K.V.L.V. Agra
Marktvooruitzichten in de verschillende secto-
ren door de heer François Huyghe.
Dinsdag 17 december om 13.30 u. in "De
Kring" te Poperinge.

K.V.L.V. Proven
Maandag 16 december om 13.30 u. in "Sint-
Elooi" vieren we allen samen ons kerstfeest. Er
wordt koffie met koeken aangeboden. Onder-
tussen delen we onze gedachten met Johanna
Rooryck over "Als mijn kind was zoals ik
wou", .
We bieden nog ontspanning aan. Daarna een
gezellige babbel. Iedereen wordt verwacht.

De Post
Tarief Kerst- en Nieuwjaarskaarten
van 15dec. '96 tot 14jan. '97
- enkel in binnenland
- open omslag of losse kaart
- alleen Kerst- en Nieuwjaarswensen
14fr. voor genormaliseerdezendingmax. 20 gr.

Naar Kerstmis toe
De straten zijn al verlicht en de kerststalletjes
staan er al. Proven zorgt voor kerstsfeer.
Kunnen we ook vrede sluiten?

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 (22 tot 28 dec.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (21-22 dec.) tel. 40.01.92
Veearts Goethals (22 dec.) tel. 30.02.67
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (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
E.-DescJn:eyel (ook pedicure), tel. 4Oj)0~1
BRANDWEER tel. 333.020 - 300.325

Vrijdag 20 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.
Christiane Leys
Zondag 22 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
lau. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echtgte. v.
Charles Vermeersch.
Maandag 23 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (M)
Dinsdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis te Proven verzorgd door
de schoolkinderen en opgeluisterd door de
Kon. Harmonie "De Volksvreugd"
Woensdag 25 december - Kerstdag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis V.d. intenties van al onze gezin-
nen, in 't bijz. voor onze zieken en bejaarden
en ook voor de over!. familie.
Donderdag 26 december
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (AA)
Vrijdag 27 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 december
17 u. 6de Gez. zes-wekenmis v. André Devos, z.v.
wijlen Achiel en Gabrielle Dumon
Zondag 29 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. Familiemis v. Charles Soenen, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen.

In de Heer ontslapen
André Bal, echtg. v. Julia Daenens, over!. te
Roeselare op 16 dec. '96 in de leeftijd van 81 jaar
en die op maandag 23 dec. '96 om 10 u. te
Moorslede wordt begraven (vader van Dr. Bal).

SAKO bij adine en Kris
Maandag vóór Kerstmis en maandag voor
ieuwjaar zal de winkel de ganse dag open zijn.

We wensen jullie prettige Eindejaarsfeesten.

Ons
Parochieblad
Proven
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Verse kippenbillenkaarting
t.v.v, Radio Verbindingsteam in feestzaal Sint-
Elooi Proven op vrijdag 20 december '96 vanaf
19 uur, op zaterdag 21 december '96 vanaf 19 uur
en op zondag 22 december '96 vanaf 18 uur
Inleg 35 fr. of3 kaarten voor 100 fr.
Gratis tombola met alle inschrijvingskaarten.
Winnaars elk 2 kippenbillen, er zitten 3 billen in I kg.

KERSTNACHTMIS TE PROVEN
OP DlNSDAq 24 DECEMBER
TE US UUR S AVONDS
Een ideaal uur! We willen in alle geval de fami-
lies niet storen met hun eigen programma om
Kerstavond thuis of met familie te vieren.
Daarom is onze Kerstnachtmis te Proven de dins-
dagavond 24 december te 18 uur. Dat is een
gepast uur voor iedereen, voor jong en oud, voor
groot en klein. Kleintjes moeten niet langer
opblijven om 's nachts naar de kerk te komen.
Ook voor onze boeremensen kan het een geschikt
uur zijn, bijzonderlijk als zij het vooraf weten, en
. althans hun boerderijwerk kunnen regelen, zo
voor één keer in een jaar. Dus dinsdagavond 24
december te 18 uur (te 6 u. 's avonds). Men is
dan op tijd weer thuis en dan kan iedereen gezel-
lig en warm nog Kerstmis vieren in de familie-
kring. Daarom, doe uw inkopen op tijd.

De levende kerststal dit jaar
De levende kerststal 1996 wordt dit jaar waarge-
nomen door het gezin : Paul Verhaeghe-
Claerebout Marleen met Liesbeth, Nele en Dries
als kindje Jezus, Terenburgseweg IS, Proven.

Kerstpakket
Vanwege de kinderen van onze school aangebo-
den aan de mensen die niet kunnen komen naar
de kerk met Kerstmis door ziekte of ouderdom.
We mogen ze niet vergeten, daarom deze welge-
meende attentie.

Ook voor alle kinderen een Kerstgeschenk
Onmiddellijk na de Kerstnachtmis dinsdagavond
geeft meneer pastoor een kerstgeschenk aan alle
kleutertjes en alle jongens en meisjes van de lage-
re afdeling. Aan alle kinderen van binnen en bui-
ten Proven gaarne gegeven.

Laten we ook geven aan wie?
Alstublieft, laten we geven aan kinderen met
Kerstmis. Want lees maar:
Het noodlot van kinderen!
- Er is Vitka die wil sterven want haar tante
heeft, zonder Vitka op de hoogte te brengen,
besloten haar in een weeshuis te plaatsen ...

- Er is Tamara die rondzwerft in de straten en
bedelt om geld en sigaretten. Zij kan niet naar
huis terugkeren zolang de vriend van haar moe-
der de kamer bezet ...

- Er is de kleine Alfredo die elke dag bedreigd
wordt door zijn dronken vader. Hij slaat hem
om de minste reden, voor een gebroken bord of
gemorste melk ...

- Er is Tenzin die niet meer kan toezien hoe zijn
moeder geslagen en mishandeld wordt, hij
zweert dat hij zich zal wreken ...

- Er is Victorina die enorm getraumatiseerd is,
omdat ze misbruikt werd door "stoute mensen" ...

Vitka, Tamara, Alfredo, Tenzin, Victorina en nog
vele anderen kinderen zijn opgenomen in de
SOS-Kinderdorpen in Roemenië, Brasilië, Chili,
evenals Kalina, ouderloos sinds de tragedie in
Rwanda.

En over een 12-jarig meisje:" agammal" heet
ze - ze werkt in een textielfabriek zes dagen in de
week van 7 u. 's morgens tot 7 u. 's avonds.
Weet u wat Nagarnmal in een week verdient? In
haar 72-urige werkweek?
Willicht gelooft u me niet. Toch is het waar.
Nagammal verdient 120 fr. per week. Dat is 20 fr,
per dag, of 1,66 fr. per uur. Ter vergelijking: de
goedkoopste rijst kost er 6,5 fr. per kilo, 4 uur
werken dus.
Al verdient ze bijna niets, toch betaalt Nagammal
een enorme prijs. Ze verliest haar jeugd, haar
gezondheid, haar scholingsmogelijkheden en dus
haar toekomst.
Natuurlijk is het dat niet waard. Maar ze heeft
geen andere keuze. .
Daarom is de omhaling in de kerk met Kerstmis
in al die missen voor het noodlot van kinderen.
A.U.b. geef mild.

CERA-Bank : vervroegd sluitingsuur
Het CERA-bankantoor zal op 24 en 31 december
gesloten zijn vanaf 16 uur.

Supportersclub Bart
Graag bedanken wij iedereen voor het welslagen
van de kaarting. De hesp op vrijdag werd gewonnen
door Carine Algoet : gewicht 4925 gr. Op zaterdag
won Eric Deman de hesp: gewicht 4775 gr.

Eindejaar ... een origineel geschenk ... ?
D'er zijn er die er het volgende op vonden,
en 't is warempel iets waardevols. Ze kochten een
boek van "75 jaar De Volksvreugd Proven".
Hiermee zullen ze opa of vader en moeder een
mooie herinnering aan hun jeugdjaren bezorgen,
dit verteld vanuit de evolutie van 't muziek van
Proven. Denk er eens over na. We hebben nog
enkele exemplaren over. Ze zijn te koop via alle
muzikanten en bestuursleden. Telefonisch bestel-
len kan op het nummer 30.12.67. Een Zalige
Kerst en Gelukkig Nieuwjaar vanwege "De
Volksvreugd".

Boetiek TOPZ : Kerstshopping
Ter gelegenheid van Kerst en Nieuwjaar is de
winkel ook open op zondag 22 en 29 december
van 09.00 - 12.00 en van 14.00 - 19.00 uur.

B.G.J.G. : "Goeiemorgen"
Op vrijdag 27 december brengt het kindertheater
TRONTINET het spektakel "Goeiernorgen" om
15 uur in zaal Sint-Elooi. Leden B.GJ.G. betalen
100 fr. / niet -leden I50 fr.

Programma Kerstmis op dinsdag 24 dec. om 18u.
- "Jingle Bells" door Harmonie
- Schuldbelijdenis "Advent is dromen" door 3'
leerjaar

- "Gloria in excelsis Deo" door Harmonie
- Kerstverhaal door 5' en 6' leerjaar, met zang
door alle leerlingen, begeleid door de school-
muzikanten

- Levende kerststal door gezin Verhaeghe-Claerebout
- "Stille Nacht" door Harmonie
- Voorbeden: "Het is Kerstmis omdat God van
mensen houdt" door 4' leerjaar

- Kerstboom versieren door l' leerjaar
- "De herdertjes lagen ... " door alle leerlingen
- Omhaling H. Kindsheid
- Offerandemuziek : "A Christmas Grab Bag"
door Harmonie

- Communie: - "Susa Nina" door alle leerlingen
- "Littledrummerboy"doorHarmonie

- "Zalig Kerstfeest !" : uitdelen wensen door 2'
leerjaar

- "We wish you a merry Christrnas"
door Harmonie.


