
PRIESTER VAN DIENST (4 - 10jan. '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
AJexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (1 jan.) tel. 300637
Veearts Vulsteke (1 jan.) tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Reninge
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
G. Busschaert, tel. 30.l9.30
BRANDWEER Proven tel. 0477-22.55.11

Poperinge tel. 33.30.20

ZALIG EN GELUKKIG
NIEUWJAAR 1998

Donderdag 1 januari 1998 - Nieuwjaar
9 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid en
O.L.V. v.d. grot (parochie)
Vrijdag 2 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, genezing
Zaterdag 3 januari
17 u: Gez. jaarmis v. Jozef Top, echtg. v.
Maria Mouton en overl. familie
Zondag 4 januari - Driekoningen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u..Gez. j~is v. Bertha Durant, echtgte.
v. Willy Lozie en ook voor Leonie Truyaert
Maandag 5 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (G.L.)
Dinsdag 6 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (A.A.)
Woensdag 7 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (M.)
Donderdag 8 januari
8 u. H. mis v. overl. echtgte. (A.M.C.)
Vrijdag 9 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 januari
17 u. Gez. jaarmis v. Hektor Deplaecie-
Cornette Paula en v. Georges Cornette
Zondag 11januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. le Gez. 6-wekenmis v. Yvonne
Godderis, wed. v. Sylveer Maes.

Ons
Parochieblad
Proven
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Tot kind Gods gedoopt.
Robbe Dequidt, z.v. Bruno en Carla Neuville,
Canada weg 12, Proven.

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

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

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

U zeer genegen, M. Ollivier

Na de Kerstnachtmis van 1997
Niettegenstaande het koude regenweer waren
veel, zeer.veel kindcrea-en-groto mCRSCi1i5elw-
men naar de Kerstnachtmis te Proven op de
vooravond van Kerstdag op woensdagavond
24 december 1997 te 18 u. Niet minder dan
165 kinderen waren aanwezig (kleuters en
lagere afdeling). Een mooi kerstspel werd naar
voor gebracht. Een magnifieke levende kerst-
stal werd met passende klederdracht uitgebeeld
door het gezin Marc Vulsteke-Tack Katrien
met de herdertjes David, Pieter, Simon en de
kleine Joris als kindje Jezus (proficiat voor uw
werk dat u hieraan besteed hebt).
We loven. tevens de medewerking en de
samenwerking van vele mensen: de leerlingen
en de leerkrachten, de kerkbedienden de ver-
lichting buiten de kerk, de Kon. Harm~nie "De
Volksvreugd", de Noomtjes, het Driekonin-
gencomité, de Proven se brandweer en ook een
beetje de pastoor. Veel dank.

Driekoningenfeest - kerstboomverbran-
ding te Proven
Op zat. 10 jan. '98 is het weer zover. Voor de
zesde keer al wordt de kerstboomverbranding
gekoppeld aan een driekoningenfeest. Vanaf
15.30 u. kunnen de kinderen terecht in Gasthof
't .Rozenhof voor de verkiezing van de koning.
Dit gebeurt volgens leeftijdscategorie : kleu-
ter.s; 1e, 2e, 3e leerjaar en 4e, Se, 6e leerjaar.
Wie de boon in zijn chocoladekoek vindt is de
kon!ng te rijk, w~nt hij of zij is voor éé~ jaar
koning. HIJ of ZIJ krijgt een mooie prijs. De
"drie k~mingen" mogen rond 17.30 u. plaats
nemen In een koets om onder begeleiding van
enkele muzikanten, de brandweer en de politie,
de kerstbomen af te halen. De allerkleinsten
mogen plaatsnemen in een huifkar terwijl de
groteren hun zangtalent kunnen botvieren.
Vóór de koningen verkozen worden maken de
kinderen zelf hun ster of hun kroon: helpen ze
knutselen a~n de tafel versiering, kunnen zij
ook geschminkt worden, of ja, misschien ook
tekenen op een bord. Ouders die er graag bij

zijn, zijn ook van harte welkom.
Rond 18 u. heeft de kerstboomverbranding
plaats, rech.t vóór het gemeentehuis. Een glaas-
Je Glühwein en een ... , je weet wel wat..., kan
je zeker niet missen. De broodjes met smout
zijn ook niet te versmaden.
Nieuw dit j~ar zijn de aangepaste vertellingen
van An Michiels, Iedereen kan in het ver-
warmde tekenlokaal de verhalen beluisteren.
Wij durven stellen dat dit unieke gebeuren
zeker de moeite waard zal zijn.
Voor meer inlichtingen en inschrijvingen voor
het driekoningenfeest kan je steeds terecht bij
Johan Malbrancke, Eekhoute 9, Proven, tel.
057/30.08.96. Inschrijven kan tot en met don-
derdag 8 januari. Het Driekoningencomité

Aperitiefconcert Jeugdmuziek "De
Volksvreugd" op zondag 11 januari om
11 u. in De Croone te Proven
Jeugdige muzikanten willen zich ook wel eens
tonen aan het ruime publiek. lnderdaad, het
moeten niet altijd de groten zijn. Bij de
Koninklijke Harmonie "De Volksvreugd" in
Proven hebben ze dat begrepen. Zo bestaat er
het jeugdige muziekensemble "Pro Deo" dat
vooral religieuze manifestaties verzorgt in de
dekenij Popennge. Maar ook de hele jongste
muzikanten treden nu naar buiten met een
jeugdconcert kort na Nieuwjaar.
Frank Markey, huisdirigent bij "De Volks-
vreu~?", oefent met deze jeugdige bende iede-
re vnjdag om 19 u., net voor de "grote muzi-
kanten" aan hun "blazen" komen op de weke-
lijks repetitie. En er werd flink gerepeteerd
zodat op zondag 11 januari kan opgetreden
worden.
"The Crazy Composer", "The Happy Cyclist"
(met fietsbel !) en "A Whiter Shade of Pale"
zijn onder meer stukken die voor de pauze ver-
tolkt worden. In het tweede concertdeel spelen
de jongeren o.a. de "Radetsky March" (Johann
Strauss) in een bewerking van Alan Frazer.
Slot is voor de heiligen onder u : "When the
Saints go marchin' in".
Dit jeugdconcert gaat door op zondag 11 janu-
ari om 11 u. in zaal De Croone. Toegangs-
kaarten te verkrijgen bij de muzikanten.
Kostprijs: 100 BEF in voorverkoop, 120 BEF
aan de ingang, een aperitief inbegrepen.

K.A.V. viert Driekoningen op 6 januari
K.A.":. Proven nodigt haar leden uit op een
gezellig Driekoningenfeest in het Cultureel
Centrum "De Croone" op 6 januari om 19.30 u.
Op het menu staat een hapje en een drankje.
Op het programma staat een gezellige, ouder-
wetse kWIS. Schrijf vlug in bij Gilberte mits
betaling van een luttele 100 BEF en wees
erbij. Van harte welkom. Het bestuur

De omhaling "voor de armen"
was goed, alhoewel een stuk minder dan verle-
den jaar. Dank aan de gevers. ln deze Kerst-
en Nieuwjaarsdagen heb je nog altijd de gele-
genheid om te geven "voor de armen" met uw
eigen omslag langs de bus van de pastorie.
Armen zIJn er het ganse jaar door. Geven kun-
nen we altijd en uw linkerhand moet niet
weten wat uw rechterhand doet.

Aan alle gevers, dank.



PRIESTER VAN DIENST (11- 17jan. '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (10-11 jan.) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (11 jan.) tel. 44.53.63
Apotheek 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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 9 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 januari
17 u. Gez. jaarmis v. Hektor Deplaecie-
Comette Paula en v. Georges Comette
Zondag 11januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hugo Camerlynck,
echtg. v. Lena George en overl. ouders
Maandag 12 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (G.L.)
Dinsdag 13januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (A.D.)
Woensdag 14januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. bijstand (A.D.)
Donderdag 15 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
(M.)
Vrijdag 16 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 januari - H. Antonius
17 u. Gez. mis v. Maurice Verbrigghe,
z.v. wijlen Marcel en Flavie Wylleman
vwovr., kenn, en buren.
Zondag 18 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maria Couture, wed.
v. Maurits Ridez.

Ter herinnering
Driekoningenfeest - Kerstboomverbranding
ZATERDAG 10 JANUARI
Inschrijven voor het driekoningenfeest kan nog
nipt. Julllie zijn het toch nog niet vergeten ?

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Een namiddag vol met activiteiten en 's
avonds nog vertellingen met An Michiels en
een kerstboomverbranding.
Wie een kerstboom in huis heeft en deze niet
meer wil houden, mag deze aan de voordeur
plaatsen. Het driekoningencomiteit komt deze
ophalen zonder verdere verplichtingen.
Het driekoningencomiteit Marc, Wim,
Danny, Stefaan, Johan en de mensen achter de
schermen.

Aperitiefconcert Jeugdmuziek "De
Volksvreugd" op zondag 11januari om
11 u. in De Croone te Proven
Jeugdige muzikanten willen zich ook wel eens
tonen aan het ruime publiek. Inderdaad, het
moeten niet altijd de groten zijn. Bij de
Koninklijke Harmonie "De Volksvreugd" in
Proven hebben ze dat begrepen. Zo bestaat er
het jeugdige muziekensemble "Pro Deo" dat
vooral religieuze manifestaties verzorgt in de
dekenij Poperinge. Maar ook de hele jongste
muzikanten treden nu naar buiten met een
jeugdconcert kort na Nieuwjaar.
Frank Markey, huisdirigent bij "De Volks-
vreugd", oefent met deze jeugdige bende iede-
re vrijdag om 19 u., net voor de "grote muzi-
kanten" aan hun "blazen" komen op de weke-
lijkse repetitie. En er werd flink gerepeteerd
zodat op zondag 11januari kan opgetreden
worden.
Kaarten kunnen nog steeds gekocht worden bij
de muzikanten : ze kosten 100 fr. Aan de deur
bedraagt de kostprijs 120 fr. Een muziek-
opwekkend drankje is hierbij inbegrepen.

Bij Schoenmaker "Noë I"
Soldenverkoop vanaf heden tot 31 januari.
Dank U.

3 huissleutels gevonden
Op 3 januari '98 voor Sako Proven. Kenteken
J.M.A., C.E.A., WEISER met nummer
E30033. Zien er nog heel nieuw uit. Terug te
bekomen op te!. 30 11 38.

Kotelettenkaarting
Zaterdag aanstaande 10januari vanaf 18 u. en
zondag 11 januari vanaf 10 u. en vanaf 18 u. is
er kaarting t.v.V. Kerstverlichting in de
Obterrestraat. Dit gaat dit jaar door in zaal
"Sint-Elooi" te Proven. Wij heten iedereen van
harte welkom.

Elektro Ateljee Cossey
Uitslag tombola: de gelukkige winnaar van de
stofzuiger zijn de familie Knockaert-Dewitte,
Steenakkerstraat 3 te Dikkebus. Het winnende
lotje werd getrokken door Maria van
Beenhouwerij J. Vulsteke ! We wensen ieder-
een nog een Gelukkig Nieuwjaar!

Overlijdens 1997
1. Maria Couture, wed. van Maurits Ridez,

over!. te Poperinge 1 jan. '97 in de leeftijd
van 82j.

2. Lydie Devloo, wed. van Marcel Looten,
over!. te Poperinge 2 jan. '97 in de leeftijd
van 86 j.

3. Cathérine Trottein, echtgte v. Dominique
Pecqueux, over!. te Proven 12jan. '97 in de

leeftijd van 37 j.
4. Emma Facon, wed. van René Cappoen,

over!. te Proven 18jan. '97 in de leeftijd
van 87 j.

5. Elza Verbouwe, d.V. wijlen Armand en
Eudoxie Maes, over!. te Brugge 23 jan. '97
in de leeftijd van 84 j.

6. Henry Desmarey, wedn. van Maria
Gruwez, over!. te Proven 3 febr. '97 in de
leeftijd van 85 j.

7. Marcelline Dec1erck, wed. van Theophile
Veniere en van Camiel Deprez, over!. te
Poperinge 12 febr. '97 in de leeftijdvan 98 j.

8. Anne-Marie Clarebout, echtgte. van Frans
Dec1erck, over!. te Poperinge 18 febr. '97
in de leeftijd van 55 j.

9. Roger Pareyn, echtg. van Lidy Vercruyce,
over!. te Proven 25 maart '97 in de leeftijd
van 76j.

10.Martha D'Hondt, wed. van Romain
Peperstraete, over!. te Proven 2 april '97 in
de leeftijd van 89 j.

11.Charles Leynaert, z. van wijlen Arthur en
Celestina Focquenoey, over!. te Poperinge
17 mei '97 in de leeftijd van 89 j.

12.Maurice Lefieuw, echtg. van Jeanne
Lecomte, over!. te Poperinge 25 juni '97 in
de leeftijd van 83 j.

13.Joachim Cayzeele, z.v. Eddy en Monique
D'Hondt, over!. te Watou 14juni '97 in de
leeftijd van 15j.

14.Lia Degraeve, wed. van Guillaume Borrey,
over!. te Poperinge 2 juli '97 in de leeftijd
van 95 j.

15.Albert Dewickere, echtg. van Margriet
Cluyse, over!. te Proven 3 aug. '97 in de
leeftijd van 71 j.

16.Marie-Alix d'Udekem d'Acoz, d.V.Patriek
en An Comoroska, over!. te Herstal 14 aug.
'97 in de leeftijd van 22 j.

17.Julien Vandewynckel, wedn. v. Julia
Bosmans, over!. te Halle op 19 sept. '97 in
de leeftijd van 81 j.

18.Joseph Carlé, wedn. van Anna Benouwt,
over!. te Proven 28 sept. '97 in de leeftijd
van 84 j.

19.Maurice Verbrigghe, z.v. wijlen Marcel en
Flavie Wylleman, over!. te Poperinge 10
okt. '97 in de leeftijd van 63 j.

20.Yvonne Godderis, wed. van Sylveer Maes,
over!. te Poperinge 23 okt. '97 in de leef-
tijd van 87 j.

21.Alice Veniere, wed. van Leon Caveel,
over!. te Proven 3 nov. '97 in de leeftijd
van 85 j.

22.0mer Vanrenterghem, wedn. van Margriet
Vermeulen, over!. te Poperinge 5 nov. '97
in de leeftijd van 83 j.

23.Marie Goussey, wed. van Marcel
Roetynck, over!. te Proven 7 nov. '97 in
de leeftijd van 96 j.

24.Martha-Bertha Vandenbussche, over!. te
Poperinge in de leeftijd van 93 j.

25.Frederic Deturck, wedn. van Godelieve
Boone, over!. te Poperinge 23 dec. '97 in
de leeftijd van 89 j.



PRIESTERVAN DIENST (16 - 24jan. '98)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09

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

GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST
Dokt. Vulsteke (17-18 jan.) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (18 jan.) tel. 38.81.60
Apotheek Vandewalle - 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. 3332.3fuli3~
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 16 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 januari
17 u. Gez. mis v. Maurice Verbrigghe,
z.v. wijlen Marcel en Flavie Wylleman

. vr., kenn. en buren.
ndag 18 januari

Su. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maria Couture, wed.
v. Maurits Ridez
Maandag 19 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (P.V.)
Dinsdag 20 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (T.B.)
Woensdag 21 januari - H. Agnes
8 u. H. mis v. bijz. overl. (M.)
Donderdag 22 januari
8 u. H. mis ter ere V.d. H. Clara
Vrijdag 23 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 januari
17 u. 5de Gez. zeswekenmis v. Lia
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey
Zondag 25 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Iste Gez. zeswekenmis v. Yvonne
Godderis, wed. v. Sylveer Maes.

Uitslag tombola kaarting Obterrestraat
Volgende nummers wonnen een prijs: 330204 -
330215 - 330319 - 330152 - 330159 - 330379.
De prijzen kunnen afgehaald worden bij Mark
Paelinck,Obterrestraat 15 te Proven.
De hesp woog 4,825 kg en werd gewonnen door
Daniël Theuninck uit Haringe.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Gestorven
Agnes Rosseel, echtg. v. Roger Jonckiere, overleden
te Oostende op 13 januari 1998, in de leeftijd van
75 j. en die begraven wordt in de St.-Laurentiuskerk
te Westende op zaterdag 17januari 1998om 10 uur.

K.V.L.V. agra
Dinsdag 20 januari om 13.30 uur in De Kring te
Poperinge : "Ergonomie in land- en tuinbouw"
door Ch. Debruyne. Bedoeling ergonomisch te
leren werken. Hoe rugklachten te vermijden en zo
weinig mogelijk te belasten? Voor het gezins-
werk alsook op het bedrijf.

K.V.L.V. Gewestvergadering
Alle K.V.L.V.-Ieden worden uitgenodigd op de
vergadering "Consumenten en producenten pra-
ten met elkaar". Een boeiend panelgesprek waar
gepraat wordt over de kwaliteit van je voeding,
de levering van kwaliteit en het dichter brengen
van producent en consument. Deze vergadering
gaat door in het jeugdstadion te Ieper op woens-
dag 21 januari a.s. om 19.30 uur. We hopen op
een talrijke opkomst !

Geboorten in 1997
1) Laure Vaneeckhoutte, d.v. Geert en Marleen

Baes, Poperingestr. 49 te Westouter (geb. te
Pop. op 5 febr. '97)

2 Tom Vanhee z.v. Thomas en Heidi
Croquette, Uilegatstr. 1 te Proven (geb. te
Pop. op 11 febr. '97)

3) Thomas Caene, z:v . Peter en Anja Cools,
Provenplein 39 te Proven (geb. te Pop. op 22
febr. '97)

4) Sophie Coene, d.V. Frans en Sabine Lotten,
Bromstr. 3 te Stavele (geb. te Ieper op 25
febr. '97)

5) Liessa Top, d.v. Pieter en Chantal
Vandermeulen, Obterrestr. 24 te Proven (geb.
te Pop. op 23 april '97)

6) Chesney Devos, z.v. Dirk en Heidi Christiaen,
Obterrestr. 27 te Proven (geb. te Pop. op 29
april '97)

7) Miguel Deleu, z.V. Gino en Carine Hauspie,
Eekhoute 15te Proven (geb. te Pop. op 2 mei '97)

8) Matthias Carpentier, z.v. Mamix en Nadine
Desot, Blokstr. 20 te Watou (geb. te Pop. op
29 mei '97)

9) Robin Goussey, z.v. Rik en Kristien
Spenninck, Canadaweg 34 te Proven (geb. te
Pop. op 28 juni '97)

10)Maxime Vanmassenhove, z.v. Eric en Sophie
Lefevere, Weggevoerdenstr. 33 te Roesbrug-
ge (geb. te Pop. op 23 juli '97)

11)Jens Billiau, z.v. Paul en Katrien Parmentier,
Bromstr. 4 te Proven ( geb. te Pop. op I aug. '97)

12)Arthur D'Hondt, z.v. Koen en Pascale
Massin, Canadaweg 18A te Proven (geb. te
Pop. op 18juli '97)

13)Camiel Capoen, z.v.Lieven en Leen Gheldof,
Couthoflaan 27 te Proven (geb. te Pop. op 25
aug. '97)

14)Ester Porteman, d.V. Zeger en Véronique
D'Hoore, Obterrestr. 13A te Proven (geb. te
Pop. op 25 aug. '97)

15)Joris Vulsteke, z.v. Marc en Katrien Tack,
Roesbruggestr. 6 te Proven (geb. te Pop. op 4
sept. '97)

16)Elisabeth Dezitter, d.V. Linda Dezitter,
Meenseweg 251A te Ieper (geb. te Ieper op 16
sept. '97)

17)Kirnberiey Devos, d.v. Eric en Mia Dennekin,
Reningestr. 4 te Proven (geb. te Poperinge op
30 sept. '97)

18)Manou Boudry, d.V. Levi en Peggy Dewippe,

Baron Mazemanlaan 29 te Proven (geb. te
Pop. op 15 okt. '97)

19)Jason Pannekoecke, z.v. Luc en Anja
Gruwez, Eekhoute I te Proven (geb. te
Poperinge op 17 okt. '97)

20) Jessie Feburier, d.V. Hervé en Sandy
Pecqueux, Eekhoute 49 te Proven (geb. te
Poperinge op 5 nov. '97)

21)lna Theite, d.V. Kurt en Katrien Bertin,
Hoepelsnijdersstr. 5 te Proven (geb. te Ieper
op 26 nov. '97)

22) Robbe Dequidt, z.v. Bruno en Carla Neuville,
Canadaweg 12 te Proven (geb. te Pop. op 16
dec. '97).

Gevonden
Op het Alexisplein werden volgende kledingstuk-
ken gevonden : een paar bruine wollen hand-
schoenen en een rode wollen muts. Terug te
bekomen op school.

Bokado
De vaas is gewonnen door Marleen Devos,
Steenvoordestraat 122 te Watou.
Speciala promotie van vazen, potten en andere
diverse artikelen tot uitputting van voorraad.

Driekoningenfeest
Kerstboomverbranding
Het was weer een gezellige ID1lk.telijdens het
driekoningenfeest. De chocoladekoeken smaak-
ten opperbest en opnieuw werden er drie konin-
gen gekroond. Bij de kleuters Lore Couttouw, bij
het 1',2',3' leerjaar Tim Denecker en bij het 4',
5', 6' leerjaar Bert Sanders. Van harte proficiat.
De paardjes hadden dit jaar gelukkig geen hinder
van de gladheid en brachten de kinderen allemaal
veilig naar de tekenklas waar An Michiels in een
gezellige sfeer klaar stond om een mooie vertel-
ling naar voor te brengen.
De kerstbomen brandden zonder problemen ter-
wijl glühwein en "je weet wel wat" genuttigd
werden. Wij zouden zeggen tot iedereen :
bedankt en tot volgend jaar.
Het driekoningencomiteit, Marc, Danny, Stefaan,
Wim, Johan en de mensen achter de schermen.

Koninklijke harmonie De Volksvreugd
op vrijdag 16 januari is er GEEN repetitie voor
jeugd en volwassenen ! Wij verwachten allen
terug op vrijdag 23 januari op het gewone uur !
Het bestuur

Hartelijk dank
De muzikanten van de Jeugdharmonie Proven
houden eraan allen te danken voor hun aanwezig-
heid op het aperitiefconcert op zondag 11 januari
laatstleden. We hopen bij een volgende gelegen-
heid evenveel luisteraars met onze muzikale
klanken te kunnen verrassen !!
Chef Frank Markey leidde volgende muzikanten:
Nancy Claeys (klarinet), Joehen Deschodt (key-
board), Belinda Flamey (saxofoon), Melissa
Flamey (drum), Bart lndevuyst (hoorn), Charlotte
Monkerhey (klarinet), Ciska Monkerhey (dwars-
fluit), Thys Missiaen (schuiftrombone), Evelyne
Peperstraete (dwarsfluit), Sofie Peperstraete
(slagwerk), Floris Ryon (schuiftrombone),
Matrees Ryon (slagwerk), Roselien Soenen (kla-
rinet), Josfien Top (hobo), Tine Top (saxofoon),
Nele Vandenbroucke (dwarsfluit), Aike
Vandromme (klarinet), Frankie Vandromme
(tuba - gastspeler), Kesia Vandromme (dwars-
fluit), Berten Vanhee (slagwerk), Lander Vanhee
(hoorn), Ann Yde (klarinet), Bart Yde (trompet),
Carmen Yde (dwarsfluit), Ilse Yde (hoorn).



PRIESTER VAN DIENST (25- 31jan. '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandemaele (24-25 jan.) tel. 401560
Veearts Goethals (25 jan.) tel. 30.02.67
Apoteek Deman - Roesbrugge
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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 5551

Vrijdag 23 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 januari
10 u. Pl. begrafenis v. Maria Desomer,
wed. v. Marcel Hahn en v. Remi Yde
17 u. 5de Gez. zeswekenmis v.
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey
Zondag 2Sjanuari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. l ste Gez. zeswekenmis v. Yvonne
Godderis, wed. v. Sylveer Maes
Maandag 26 januari
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (G.A.)
Dinsdag 27 januari
8 u. H. mis v. over!. broer (H.S.)
Woensdag 28 januari
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid (P.B.)
Donderdag 29 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (I.M.)
Vrijdag 30 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 januari
17 u. Gez. zeswekenmis v. Jozef Carlé,
wedn. v. Anna Benouwt, ook vwo vr.,
kenn. en buren
Zondag 1 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 2' gez. zeswekenmis v. Yvonne
Godderis, wed. v. Sylveer Maes.

In de Heer ontslapen
Maria Desomer, weduwe van Marcel Hahn en
van Remi Yde, overleden te Poperinge op
dinsdag 20 januari 1998 in de leeftijd van

Ons
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88 jaar en die op zaterdag 24 januari 1998 om
10 uur te Proven wordt begraven.

Lijst van de geboorten in 1997 is onvolle-
dig door onachtzaamheid van de pastoor.
Spijtig, mijn verontschuldiging a.u.b.
1) Marie Top, d.V. Kristof en Valerie Viane,

Provenplein 53 te Proven (geb. te
Poperinge op 3 okt. '97)

2) Flore Top, d.V. Wim en Dorette Scharre,
Eekhoute 52 te Proven (geb. te Poperinge
op 5 okt. '97)

Nogmaals mijn verontschuldigingen aan de
betrokken families ! M. Ollivier, pastoor

U kunt melaatsen genezen!
Omhaling voor de melaatsen in de kerk
op zat. 24 en zon. 2S januari.
Vandaag zwijgen de ratels, of toch, bij ons.
Lepra is een besmettelijke infectieziekte die
kan leiden tot ernstige verminkingen. In de
middeleeuwen teisterde de ziekte ook onze
streken. Toen gebruikten lepralijders ratels om
hun aanwezigheid aan te kondigen. Dank zij de
verbeterde levensomstandigheden is lepra bij
ons verdwenen. Hier zwijgen de ratels, maar in
een groot deel van de wereld laat lepra echter
nog steeds van zich horen. 8 miljoen mensen,

----waarom1ereeJlgroot aantal Idnderen lIJ en nog
aan deze verschrikkelijke ziekte en wachten op
behandeling. Ondartks de grote verspreiding
van de ziekte is de kans groot dat ze in de loop
van het volgende decennium wordt uitgeroeid.
Al dertig jaar is de Damiaanactie medisch en
sociaal actief in meer dan 25 landen. Een
patiënt bij wie de ziekte vroegtijdig wordt
opgespoord en die een aangepaste behandeling
krijgt, kan volledig genezen.
Uw steun kan melaatsen genezen. Daarvoor
doen we een omhaling in de kerk in het aan-

Lia staande weekend van zaterdag 24 en zondag
25 januari in al de missen. Uw gift wordt uit-
sluitend gebruikt voor medicamenten, het
enige middel tot genezing. Denk daaraan en
wis mild. Een omslag wordt U bij het binnen-
komen in de kerk aangeboden. Dank U zeer.

't Is goed om te weten hoe wij onze jonge-
ren op het vormsel zullen voorbereiden.
Onlangs zijn de voorbereidingen voor het
vormsel in onze parochie opnieuw gestart. Net
zoals vorig jaar werken we met een groep vol-
wassen vrijwilligers in onze parochie. Op deze
manier willen we de vormselcatechese losma-
ken van de schoolse sfeer van leren, kennen en
weten en terugbrengen naar de ervaringen,
gevoelens en waarden van de plaatselijke
christen gemeenschap.
Deze werkgroep bestaat uit E.H. M. Ollivier,
Frans Yde, Rita Maes, Martine Notredaeme,
Maria Vancaeyzeele, Bernadette Vanden-
broucke, Lut Wemaere en Stef Denecker.
Met enkele van deze mensen zullen de vorme-
lingen regelmatig op dinsdag van 16.30 tot 18
u. samenkomen nu eens in zaal Sint-Jozef, dan
weer ten huize van de catechisten om de voor-
bereidende stappen naar het vormsel van 17
mei te zetten. Daarbij laten we ons o.a. inspire-
ren door het boek" Schoorvoeten" : we "scho-
ren voor" onze jongens en meisjes, we willen
een schoor, een steun voor ze zijn en gaan zo
voetje voor voetje samen op weg.

De planningskalender ziet er tot nu toe zo uit:
Dinsdag 3 februari:
Eerste vormselcatechese : "Wie zijn we en wat
willen we T" om 16.30 u. in zaal Sint-Jozef.
Dinsdag la februari :
Tweede vormselcatechese : "Het is een wed-
strijd ..." om 16.30 u. in zaal Sint-Jozef.
Zondag 15februari:
Eucharistieviering met voorstelling en naam-
opgave vormelingen om 10.00 u. in de kerk.
Dinsdag 17februari:
Derde vormselcatechese : "Who are we?" om
16.30 u. ten huize.
Dinsdag 3 maart:
Vierde vormselcatechese : "De wereld is niet
mooi 1" om 16.30 u. ten huize.
Dinsdag la maart:
Vijfde vormselcatechese : "De wereld is niet
mooi 2" om 16.30 u. in zaal Sint-Jozef.
Dinsdag 17 maart:
Zesde vormselcatechese "Mundopolie" om
16.30 u. ten huize.
Dinsdag 24 maart:
Bezoek aan "De Lovie" om 16.30 u. met de
fiets.
Dinsdag 31 maart:
Voorbereiding verzoenin svierin om 16.30 u.
In e er .
Dinsdag 7 april:
Voorbereiding verzoeningsviering om JO u. in
de kerk + daguitstap per fiets
Zaterdag 11 april :
Verzoeningsviering om 19 u. in de kerk
Dinsdag 21 april :
Bezoek rusthuis, thuisverpleging, Ziekenzorg
om 16.30 u. in de dorpskom Proven.
Dinsdag 28 april :
Bezoek rusthuis, thuisverpleging, Ziekenzorg
om 16.30 u. in de dorpskom Proven.
Dinsdag 5 mei:
Zevende vormselcatechese: "Tarwe-onkruid-
mensen" om 16.30 u. ten huize.
Dinsdag 12 mei:
Voorbereiding vormselviering om 16.30 u. in
de kerk.
Vrijdag 15 mei:
Voorbereiding vormselviering om 15.30 u. in
de kerk.
Zondag 17 mei:
VORMSELVIERING om 9 u. in de kerk.
Hierbij nodigen we u uit op de eucharistievie-
ring van zondag 15 februari om la uur in de
kerk van Proven waarin de vormelingen zich-
zelf aan de parochiegemeenschap zullen voor-
stellen en een vormelingenkruisje zullen ont-
vangen. Deze viering wordt muzikaal omlijst
door "Pro Deo" , een groep jonge muzikanten
uit de streek.

De Nieuwe spelling K.A.V. Proven
Op dinsdag 27 januari organiseert K.A.V. een
avond over "de Nieuwe Spelling". Aan de
hand van enkele oefeningen worden de nieuw-
ste spellingsregels uitgelegd door Mevr.
Verhaeghe. Zorg dat je erbij bent om 19.30 u.
bij Gilberte Dever. Het K.A.V.-bestuur

Uit de Psalmen
"Vertrouw aan God uw levensweg toe, Hij zal
u leiden".



PRIESTER VAN DIENST (1-7 februari '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (31 jan.-l febr.) te1.30.00.72
Veearts Vulsteke (1 febr.) tel. 33.41.17
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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 SI

Vrijdag 30 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 januari
17 u. Gez. zeswekenmis v. Jozef Carlé,
wedn. v. Anna Benouwt, ook vwo vr.,
kenn. en buren
Zondag 1 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 2' Gez. zeswekenmis v. Yvonne
Godderis, wed. v. Sylveer Maes
Maandag 2 februari - O.L.V. Lichtmis
8 u. H. mis v. overl. echtg. (L.P.)
Dinsdag 3 februari
8 u. H. mis v. overl. nonkel (G.P.)
Woensdag 4 februari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.M.)
Donderdag 5 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Vrijdag 6 februari - H. Amandus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, (gev.)
Zaterdag 7 februari
17 u. Gez. jmis v. Jacqueline Meersseman,
echtg. van Gilbert Vanrenterghem
Zondag 8 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. zeswekenmis v. Albert
Dewickere, echtg. van Margriet Cluyse.

Tot kind Gods gedoopt
- Ina Theite, d.V. Kurt en Katrien Bertin,
Hoepelsnijderstraat 5 te Proven.
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- Jason Pannekoecke, z.v. Luc en Anja
Gruwez, Eekhoute I te Proven.

In de Heer ontslapen
Marc Ryon, echtg. van Kristien Rommens,
overl. te Wulpen in de leeftijd van 41 jaar en
die op zaterdag 31 januari '98 om 10 u. in de
Sint-Janskerk te Poperinge wordt begraven.

Sluiting CERA BANK Proven
Het CERA-bankkantoor zal gesloten zijn op
dinsdag 3 februari wegens aanpassingswerken
aan het kantoor voor installatie van de self-
bankingterminal.

Aandacht!
Start vogelpikclub "De Bascule" bij Karine op
14 februari '98 van 19 tot 23.30 u.
Inschrijven kan in het lokaal. Het Bestuur

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 januari : 60
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen : Dever D.
370, Deraeve G. 344, Cockelaere M.294,
Nouwynck N. 272, Vercruyce M. 268,
Delbaere R. 249. Volgende kaarting op don-
derdag 12 februari.

Geboorten in 1997
In nr. 3 van "Ons Parochieblad" Proven stond
de lijst van de geboorten in 1997. Omdat er
daar twee geboorten te weinig opstonden, her-
halen we nu deze lijst met de twee tekorten
aangevuld. Dit is immers aangenamer voor de
betrokken ouders. Hier volgt nu de juiste lijst:
1) Laure Vaneeckhoutte, d.V. Geert en Marleen

Baes, Poperingestr. 49 te Westouter (geb. te
Pop. op 5 febr. '97)

2) Tom Vanhee, z.V. Thomas en Heidi
Croquette, Uilegatstr. I te Proven (geb. te
Pop. op 11 febr. '97)

3) Thomas Caene, z.v. Peter en Anja Cools,
Proven plein 39 te Proven (geb. te Pop. op 22
febr. '97)

4) Sophie Coene, d.V. Frans en Sabine Lotten,
Bromstr. 3 te Stavele (geb. te leper op 25
febr. '97)

5) Liessa Top, d.V. Pieter en Chantal
Vandermeulen, Obterrestr. 24 te Proven (geb.
te Pop. op 23 april '97)

6) Chesney Devos, z.v. Dirk en Heidi Christiaen,
Obterrestr. 27 te Proven (geb. te Pop. op 29
april '97)

7) Miguel Deleu, z.v. Gino en Carine Hauspie,
Eekhoute 15te Proven (geb. te Pop. op 2 mei '97)

8) Matthias Carpentier, z.v. Marnix en Nadine
Desot, Blokstr. 20 te Watou (geb. te Pop. op
29 mei '97)

9) Robin Goussey, z.v. Rik en Kristien
Spenninck, Canada weg 34 te Proven (geb. te
Pop. op 28 juni '97)

10)Maxime Vanmassenhove, z.v. Eric en Sophie
Lefevere, Weggevoerdenstr. 33 te Roesbrug-
ge (geb. te Pop. op 23 juli '97)

ll)Jens Billiau, z.v. Paul en Katrien Parmentier,
Bromstr. 4 te Proven ( geb. te Pop. op 1aug. '97)

12)Arthur D'Hondt, z.v. Koen en Pascale
Massin, Canadaweg 18A te Proven (geb. te
Pop. op 18juli '97)

13)Camiel Capoen, z.v.Lieven en Leen Gheldof,

Couthoflaan 27 te Proven (geb. te Pop. op 25
aug. '97)

14) Ester Porteman, d.v. Zeger en Véronique
D'Hoore, Obterrestr. 13A te Proven (geb. te
Pop. op 25 aug. '97)

15)Joris Vulsteke, z.v. Marc en Katrien Tack,
Roesbruggestr. 6 te Proven (geb. te Pop. op 4
sept. '97)

16)Elisabeth Dezitter, d.V. Linda Dezitter,
Meenseweg 251A te Ieper (geb. te leper op
16 sept. '97)

17)Kimberley Devos, d.v. Eric en Mia Dennekin,
Reningestr. 4 te Proven (geb. te Poperinge op
30 sept. '97)

18) Marie Top, d.V. Kristof en Valerie Viane,
Provenplein 53 te Proven (geb. te Poperinge
op 3 okt. '97)

19)Flore Top, d.v. Wim en Dorette Scharre,
Eekhoute 52 te Proven (geb. te Poperinge op
5 okt. '97)

20) Manou Boudry, d.V. Levi en Peggy Dewippe,
Baron Mazemanlaan 29 te Proven (geb. te
Pop. op 15 okt. '97)

21)Jason Pannekoecke, z.v. Luc en Anja
Gruwez, Eekhoute 1 te Proven (geb. te
Poperinge op 17 okt. '97)

22) Jessie Feburier, d.V. Hervé en Sandy
Pecqueux, Eekhoute 49 te Proven (geb. te
Poperinge op 5 nov. '97)

23)lna Theite, d.V. Kurt en Katrien Bertin,
Hoepelsnijdersstr. 5 te Proven (geb. te Ieper
op 26 nov. '97)

24) Robbe Dequidt, z.v. Bruno en Carla Neuville,
Canadaweg 12 te Proven (geb. te Pop. op 16
dec. '97).

KBG Hobbyclub
Beste leden, onze eerste vergadering na
Nieuwjaar gaat door op donderdag 5 februari.
We beginnen met hardanger zonder knippen.
Wil a.u.b. meebrengen: naaigerief coton Perlé
écru nr. 5, bolletje bruin nr. 8 indien in bezit,
ook kan bruin splitgaren gebruikt worden, stof
beschikbaar in de club.
Iedereen van harte welkom. Het bestuur.

Obterre-trip : Nu reeds een succes !!
In het Parochieblad dd. 9 november 11.meld-
den we onze verbroederingsreis naar Obterre
in het weekend van 24 t.e.m. 26 juli e.k.
Ondertussen hebben zich reeds meer dan 70
"verbroederaars" ingeschreven, zodat onze
geplande dubbeldekbus ad 71 volzet is en
enkelen op de wachtlijst staan. (Futuroscope
zal daar wel voor iets tussen zitten!)
Teneinde iedereen de kans te bieden, wordt
overwogen eventueel twee bussen in te leggen.
(100 man) Dit is echter slechts haalbaar mits
enkele bijkomende inschrijvingen. Vandaar
deze oproep: gegadigden gelieven zich eerst-
daags te melden bij de bestuursleden of bij de
voorzitter Guido Berten (Tel. 057/300367).
Inmiddels circuleren reeds kaarten voor ons
mosselsouper op zaterdag 28 februari in het
Rozenhof, alwaar we een delegatie uit Obterre
o.l.v. de Maire Chartier zullen verwelkomen.



PRIESTER VAN DIENST (8-14februari'98)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (7-8 febr.) teI.40.01.92
Veearts Busschaert (8 febr.) tel. 44.53.63
Apotheek 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. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 6 februari
g u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, (gev.)
Zaterdag 7 februari
10 u. Pl. begrafenis v. Angèle Butaeye,
wed. v. Marcel Decrock
17 u. Gez. jmis v. Jacqueline Meersseman,
echtgte. van Gilbert Vanrenterghem
Zondag 8 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu -
Degraeve Maria en overl. familie
Maandag 9 februari
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (AA)
Dinsdag 10 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, dank (M.)
Woensdag 11 februari - O.L.V. v. Lourdes
8 u. H. mis t.e.v. O.LV. v. Lourdes (P.)
Donderdag 12 februari
8 u. H. mis v. bijz. over!. (E.)
Vrijdag 13 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 februari
17 u. 6de Gez. zes-wekenmis v. Lia
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey

Ons
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Zondag 15 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis waarbij voorstelling V.d.
vormelingen 1998.

In de Heer ontslapen
Angèle Butaeye, wed. van Marcel Decrock ,
overl. te Proven op vrijdag 30 jan. '98 in de
leeftijd van 87 jaar en die op zaterdag 7
februari 1998 om 10 uur te Proven wordt
begraven.

Aandacht !!
Start vogelpikclub "De Bascule" bij Karine
op 14 februari 1998 van 19 u. tot 23.30 u.
Inschrijven kan in het lokaal. Het Bestuur

K.V.L.V. - Agra
Dinsdag 10 februari om 13.30 uur in De
Kring te Poperinge : "Verzekeringen in
land- en tuinbouw" door R. Vandaele.
Tegenwoordig heeft de land- en tuinbouw-
sector te maken met grote risico's, van groot
belang, om goed te laten verzekeren. Het
hoe en waarom?

K.V.L.V.
Alle K.V.L.V.-Ieden worden uitgenodigd
naar CC De Spil te Roeselare voor een editie
van "Verrekijker". Een sprookjesachtige
avond om nooit te vergeten. Deze avond
gaat door op woensdag 11 februari a.s. om
19.45 u. De ingangsprijs bedraagt 200 Bef.

Bericht kinderappasdienst BGJG
In overleg met het gewest Poperinge worden
vanaf 1 februari '98 de tarieven van de kin-
deroppasdienst aangepast.
- vóór 24 u. : 80 bef. per uur.
- na 24 u. : 100 bef. per uur.
- forfait voor overnachting: 200 bef. na 24 u.
- minimumtarief : 240 bef.
- tarief voor overdag: 100 Bef. per uur
Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht
op tel. 30 11 48 (Katrien Denecker-Herpe-
Iinck).

K.A.V. gaat naar Body Fit
Zoals al een tijdje beloofd, gaan we op dins-
dag 17 februari met K.A.V. naar Body Fit.
We vergaderen om 19.30 u. bij Gilberte en
worden om 20 uur in Body Fit verwacht,
waar we de kans krijgen om enkele toestel-
len uit te proberen en alles eens van dichtbij
te bekijken. Sportieve kledij is dus aan te
raden. We vragen zich in te schrijven vóór
10 februari mits betaling van 100 Bef. bij

Gilberte.
Wie eventueel chauffeur wil spelen, gelieve
dit ook bij Gilberte te melden.
Wij hopen op veel belangstelling. Tot 17
februari. Het K.A.V. bestuur

Hutsepot van de Noomtjes
De jaarlijkse hutsepot van de Noomtjes gaat
dit jaar door op zaterdagavond 14 februari
vanaf 19 uur en zondagmiddag 15 februari
vanaf 12 uur in zaal St.-Elooi. Voor de prijs
van 300 Bef. kunt u zich te goed doen aan
hutsepot à volonté, worst en kotelet.
Reserveren kan op 057/30 04 83. Wij bestel-
len ook aan huis. Iedereen van harte welkom.

Wij gaan schaatsen
Iedereen is van harte uitgenodigd om eens
een namiddag te gaan schaatsen in
Gullegem. Vertrek aan café St.-Elooi om 13
uur op zondag 22 februari a.s. Prijs alles
inbegrepen (bus en inkom) 260 bef.
Inlichtingen in café-Se-Blooi E051130 04 83).

Org. : Noomtjes

Pannenkoekenkaarting
De Vrije Basisschool Proven organiseert tij-
dens het weekeinde van 21 en 22 februari
haar jaarlijkse pannenkoekenkaarting.
Tijdens het aanstaande weekend bellen de
oudste leerlingen van de school bij u aan om
kaarten te verkopen. Eén kaart kost 40 Bef.,
drie kaarten kosten 100 Bef.
De leerlingen danken u nu reeds voor het
goede onthaal !

Wat zegt een naam
een doopnaam - een voornaam?
De doopnaam is een van de belangrijkste en
ook van de persoonlijkste geschenken die de
ouders hun kinderen kunnen meegeven. Hij
wordt gekozen om het kind onder bescher-
ming van een bepaalde heilige te plaatsen,
uit genegenheid of piëteit voor een familiel-
id of vriend, omwille van de wens die erin
schuilt voor de toekomst van het kind of
eenvoudig omdat de ouders hem mooi vin-
den. Niemand kan er onverschillig tegen-
over staan, zeker niet de drager van de
doopnaam, voor wie hij een nog persoonlij-
ker bezit is dan de familienaam.
Het is dan ook niet meer dan normaal dat
toekomstige ouders zeer veel zorg besteden
aan de keuze van de doopnaam van het kind
dat ze gaan ter wereld brengen. Een doop-
naam kan men inderdaad kiezen, een fami-
lienaam niet.



PRIESTER VAN DIENST (15-21 februari '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (14-15 februari) tel. 38.87.55
Veearts Goethals (15 februari) 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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Donderdag 12 februari
10 u. Pl. begrafenis van Zoë Hommez,
echtgte. van Nestor Nouwynck
Vrijdag 13 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 februari
17 u. 6de Gez. zes-wekenmis v. Lia
Degraeve, wed. v. Guillaume Borrey
Zondag 15 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis waarbij voorstelling V.d.
vormelingen 1998 en muzikaal opgeluis-
terd door "Pro Deo"
Maandag 16 februari
8 u. H. mis t.e.v. de H. Blasius (P.B.)
Dinsdag 17 februari
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.B.)
Woensdag 18 februari
8 u. H. mis t.e.v. O. L. V. V.d. grot, dank (M.)
Donderdag 19 februari
8 u. H. mis v. bijz. overl. (F.D.)
Vrijdag 20 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 februari
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. v.
Marcel Roetynck, vwo vr., kenn. en buren
Zondag 22 februari
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen

Ons
ParochÏeblad
Proven
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10 U. Gez. jaarmis V. Daniël Descamps -
Deweerdt Paula.

In de Heer ontslapen
Zoë Hommez, echtgte. van Nestor Nouwynck,
over!. te Poperinge op donderdag 5 febr. '98 in
de leeftijd van 74 jaar en die op donderdag 12
februari 1998 om 10 uur te Proven wordt
begraven.

Zondag aanstaande 15 februari in de
Hoogmis te 10 uur voorstelling van de
vormelingen 1998.
De vormelingen komen naar voor één voor één
met de verklaring en de betekenis van hun
voornaam. Alle ouders worden uitgenodigd.
Deze viering wordt tevens opgeluisterd door
hetjongerenensemble "Pro Deo".

1. Borra Davy de vriendelijke
de aangename

2. Cambron Elewaut de beheerder
(goed beheer)

3. Cappoen Pepijn dierenvriend
vriend van de mensen

4. Cayzeele.Ke de overwinnares
5. Degruyter Thomas steeds voorwaarts

doe uw best en kijk niet om
6. Delporte Frederik de beschermer

de zorgvuldige
7. Descamps Heidi de edele

achtenswaardig
8. Dever Manuel in Gods naam

ter ere Gods
9. Devos Sylvester de vakman

de nauwkeurige
10. Ghyselen Jan de volharder
11. Gruwez Sofie de verstandige

de wijze
12. Lahaye Carmen de waarheidsgetrouwe

de waarheid boven alles
13. Malbrancke Niels de getrainde

de geoefende
14. Masson Aurelie begin goed, alles goed

goede start
15. Masson Emilie de vriendelijke
16. Masson Virginie de onschuldige

de eenvoudige
de lieftallige

17. Torrez Ilse de vrijgevige
18. Vandenbroucke Emely de vriendelijke

de vriendelijke heeft een streepje voor
19. Vandromme Aike de naarstige
20. Vandromme Jonas de welgezinde

vergevingsgezind
de genadige

21. Vandromme Piet de standvastige
de betrouwbare

22. Vanexem Alexander
23. Vanhee Klaas

de verdediger
de volksvriend

24. Verdonck Lieselot de voorname
de beleefde

de barmhartige
de welgezinde

de dappere

26. Verschaeve Bram
27. Vulsteke David

Hutsepot van de Noomtjes
De jaarlijkse hutsepot van de Noomtjes gaat
dit jaar door op zaterdagavond 14 februari
vanaf 19 uur en zondagmiddag 15 februari
vanaf 12 uur in zaal St.-Elooi. Voor de prijs
van 300 Bef. kunt u zich te goed doen aan hut-
sepot à volonté, worst en kotelet. Reserveren
kan op 057/30 04 83. Wij bestellen ook aan
huis. Iedereen van harte welkom.

Wij gaan schaatsen
Iedereen is van harte uitgenodigd om eens een
namiddag te gaan schaatsen in Gullegem.
Vertrek aan café St.-Elooi om 13 uur op zon-
dag 22 februari a.s. Prijs alles inbegrepen (bus
en inkom) 260 Bef. Inlichtingen in café St.-
Elooi (057/300483).

Org. : Noomtjes

Pannenkoekenkaarting
De Vrije Basisschool Proven organiseert tij-
dens het weekeinde van 21 en 22 februari haar
jaarlijkse pannenkoekenkaarting.
Tijdens het aanstaande weekend bellen de
oudste leerlingen van de school bij u aan om
kaarten te verkopen. Eén kaart kost 40 Bef.,
drie kaarten kosten 100 Bef.
De leerlingen danken u nu reeds voor het
goede onthaal !
Mag ik de pannenkoekenkaarting aan U aanbe-
velen. De opbrengst dient voor nuttige tussen-
komsten in allerlei schoolaktiviteiten ten voor-
dele van onze leerlingen. Welkom en dank U.

Kaartersclub St. Elooi
De eerste prijs (stereo-installatie) van de enve-
loppentrekking t.V.V. kaartersclub St. Elooi
werd gewonnen door Kristel Parmentier.
Iedereen van harte dank voor uw steun.

Het bestuur

Blaffen
Het zou zeker heel stil zijn, moest er niet meer
geblaft worden. Maar het zou zelfs heel spijtig
zijn als er niet meer geblaft wordt.
Dan zouden we leven in een ongestoorde rust.
Wat zouden we dan zelfgenoegzaam en zelf-
voldaan kunnen leven. We zouden door nie-
mand meer wakker gemaakt worden. We zou-
den kunnen rustig inslapen en denken dat alles
goed is. Pas op, 't is nodig dat er af en toe
geblaft wordt in ieder samenleving, klein of
groot (gezin, familie, school, kerk, gemeente
of stad). Er moet geblaft worden. Blaffen is
protesteren en waarschuwen tegen wat ver-
keerd is. En dit kan gebeuren in 't gezin, in de
school, in de kerk, in de stad! Er moet soms
geblaft worden a.U.b. ! (M.O.)
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de parochie om hun geloof uit te spreken, heb-
ben mij gevraagd de Bedevaart naar
O.L.Vrouw van "La Salette" in het
Parochieblad te publiceren. Hier volgt het:
Begeleiding door Georges Windels, bekeerling
van La Salette en pelgrim die te voet en liftend
10.000 km aflegde doorheen Frankrijk om de
boodschap van La Salette bekend te maken,
steunend op de Voorzienigheid ...
Vrijdag 22 mei : heenreis en aankomst La
Salette. Zaterdag 23, zondag 24 en maandag 25
mei: verblijf. Dinsdag 26 mei: terugreis.
Prijs per persoon : 9.500 Bef. (korting voor
kinderen). Een inschrijving is geldig vanaf de
ontvangst van uw inschrijvingsformulier en
van ontvangst van een voorschot van 2.500
Bef. Gelieve het resterend bedrag over te
schrijven ten laatste drie weken vóór vertrek-
datum op rekeningnr. 380-0014827-57 van
"Fonds La Salette" p.a. Georges Windels,
Blankenbergsesteenweg 137, 8000 Brugge -
Tel. 050/30 73 90 alwaar u alle verder inlich-
tingen kunt bekomen. Meer informatie in een
volgend parochieblad.

PRIESTER VAN DIENST (22-28 februari '98)
E.H. Ollivier, past Proven, te!. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, te!. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (21-22 febr.) te!. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (22 febr.) te!. 38.81.60
Apotheek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: te!. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: te!. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!. 33.31.16 (W.-G. Kr.) Pannenkoekenkaarting
K~I~NE.!H!S~ILT"-!HL..!bE~RA~LIY=L~·::-:-::-=-:--:-:-:-:::::-::-::----LJ-' ~-!"ov~n~asH;sGhool-Gfganis€l6ft_ep 2+-en

- A. Dekersgieter, te!. 33.32.36 of 30.07.58 22 februari aanstaande haar jaarlijkse pannen-
P. Deschrevel (ook pedicure), te!. 40.00.11 koekenkaarting. Wie verliest bij het kaartspel
G. Busschaert, te!. 30.19.30 hoeft niet te wanhopen: bij de reuze-envelop-
BRANDWEER Poperinge te!. 333.020 pen trekking heeft men altijd prijs !!!

Proven GSM 0477/22 55 51 Bovendien kan men honger en dorst verdrijven
met allerlei frisdranken, soep, belegde brood-
jes ... Allen hartelijk welkom!

Vrijdag 20 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, z. v.
Jacques en Gisèle Goudenhoofdt
Zondag 22 februari .
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Descamps -
Deweerdt Paula
Maandag 23 februari
8 u. H. mis v. bijz. over!. (l.M.)
Dinsdag 24 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (A.R.)
Woensdag 25 februari - Aswoensdag
Aswijding en Askruisjes
8 u. H. mis v. over!. fam. (A.S.)
Donderdag 26 februari
8 u. H. mis v. over!. fam. (V.L.)
Vrijdag 27 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 februari
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. v.
Marcel Roetynck, vwo vr., kenn. en buren
Zondag 1maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof-
Verhille Adrienne en over!. familie.

Bedevaart naar O.L.Vrouw "La Sa-
lette" in mei 1998
Georges Windels en zijn vrienden die hier
enkele maanden geleden rond gegaan zijn op

Vormelingen 1998
Naast de 26 jongens en meisjes die vorig
weekend zichzelf voorstelden in de hoogmis
van 10 uur, is er nog een leerling van het zesde
leerjaar te Proven die moet vermeld worden.
Thijs Ollevier wenst gevormd te worden in
zijn parochiekerk te Haringe. Hij deed zijn
aanvraag in de kerk van Haringe tijdens de
eucharistieviering op 8 februari.

De veertigdaagse vasten begint vol-
gende week 25 februari met
Aswoensdag.
Zou het dan niet goed zijn voor ieder mens,
voor ieder gezin, man en vrouw zich te
bekeren naar God en naar elkaar.
- Bidt je nog soms eens samen?
- Kun je nog spreken met elkaar ?

K.B.-Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 februari: 68
deelnemers, 10 wonnen 3 partijen : Noninck
M. 474 ; Coene R. 364 ; Busschaert P. 363 ;
Bocket M. 350; Verhelst A. 323 ; Gantois A.
317 ; Veniere M.274 ; Vermeulen A.248 ;
Derhille P. 245 ; Lemahieu M. 233. Volgende
kaarting op donderdag 26 februari.

Bokado
De eerste lentekriebels. Vroegtijdige bestelling
of aankoop van tuinbeelden en fonteinen -10

% korting. De winkel zal gesloten zijn op
maandag 23 februari en dinsdag 24 februari.

Viert de dag des Heren op zondag
Zou je er eens willen over nadenken om
met de vasten de zondagsrnis bij te wonen?
Er is keuze:
- zaterdagavond om 17 uur
- zondag om 8 en 10 uur
Denk daar eens over na en neem een goede
beslissing.

Wat staat er in de schrift over
Broederlijk Delen?
Ze zijn machtig en rijk geworden. Ze glim-
men van het vet. Ze zijn door en door ver-
dorven. Zij komen niet op voor de armen.
En zou ik zo iets niet straffen ? Is de gods-
spraak van de Heer!

Les Moules d'Obterre
Neen, ze komen eigenlijk niet uit Obterre, de
mosselen die op zaterdag 28 februari a.s. door
het Verbroederingscomité Proven - Obterre
worden geserveerd in Gasthof "Het Rozenhof'.
Ons comité haalt immers die beestjes van
superieure kwaliteit hoogstpersoonlijk af bij de
kwekerij in het Nederlandse Yerseke.
(Zeeuwser kan niet ...) En wel a rato van
anderhalve kilo per persoon ! Met bovenop
frietjes naar believen, een aperitief van het
huis vooraf én de ambiance van de discobar
van Rik Hahn achteraf, dit alles voor het zach-
te prijsje van 400 Bef. Het is niet te verwonde-
ren dat de kaarten vlot van de hand gaan.
En een kaartje vooraf is wel strikt vereist, ten-
einde de vereiste hoeveelheid mosselen te kun-
nen afhalen. Voor de late beslissers zijn kaar-
ten te verkrijgen in Café "De Bascule", Café
"Sint-Elooi" en in Gasthof "Het Rozenhof' en
dit ten laatste op woensdag 26 februari. En
voor de bijna-te-Iaat-komers ultiem bij onze
secretaris Kris Rosseeuw (tei. 300 355).
Let wel : men kan vrij aanschuiven aan onze
rijke tafelen tussen 19 en 21 uur en voor de
niet-mossel-mogers is een vervangprogramma
met konininnehapjes. Ook naar believen, even-
als onze verbroederingsambiance met o.a. een
achtkoppige delegatie uit Obterre o.i.v. de
Maire Chartier.
Alvast een fameus opwarmertje voor onze
Obterre-reis tijdens het weekend van 24 - 26
juli 1998 !

Over "Broederlijk Delen"
zou ik willen zeggen: wij in het beste land
van de wereld, wij hebben het hier goed.
Wij kunnen ons veel permitteren aan tafel
en op velerlei gebied. Daarom zou ik wil-
len zeggen: "Wel ja, eet en drink maar,
maar vergeet niet te geven".



PRIESTER VAN DIENST (1-7maart '98)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.

.xisplein 13, tel. 30.11.89
'-......:.NEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (28 febr.-l mrt.) tel. 40.15.60
Veearts Vulsteke (l maart) tel. 3341 17
Apotheek Vandewalle - 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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 27 februari
10 u. Pl. begrafenis van André Meule-
naere, echtg. v. Martha Monkerhey
Zaterdag 28 februari
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. v.
Marcel Roetynck, vwo vr., kenn. en buren

dag 1 maart
o u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Pro sper Gheldof-
Verhille Adrienne en overl. familie
Maandag 2 maart
8 u. H. mis v. overl. vader (A.S.)
Dinsdag 3 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (T.B.)
Woensdag 4 maart
8 u. H. mis v. overl. fam. (A.S.)
Donderdag 5 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot uit dank (B.B.)
Vrijdag 6 maart
8 u. H. mis t.e.v O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Desmarey-
Gruwet Maria
Zondag 8 maart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descamps-
Ghesquière Irma.

In de Heer ontslapen
André Meulenaere, echtg. van Martha
Monkerhey, overl. te Poperinge op zondag 22
februari '98 in de leeftijd van 72 j. en die op
vrijdag 27 februari '98 om 10 u. te Proven
wordt begraven.

Ons.
Pa,rochÏe blad
Proven
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K.V.L.V.
Op dinsdag 3 maart om 13.30 uur in zaal "De
Croone" komt Mevr. Hilde Lemaire praten
over "Calcium in de voeding". Naast een theo-
retische benadering van het onderwerp maken
we een aantal lekkere gerechten klaar waarin
melk en melkproducten de hoofdrol spelen.
Proefgerief zeker meebrengen.

Bokado
De winkel is terug open vanaf donderdag 27
februari '98. Onze lentekriebels gaan verder en
de tuinbeelden genieten tot einde van de
maand een korting van 10 %. Nieuw is de
bruin getinte afwerking.. Nadine

Woorden van Jezus Christus tot mij
gericht bij 't begin van de vasten.
Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand
zeggen: Komt, gezegenden van mijn Vader,
en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf
de grondvesting der wereld. Want Ik had hon-
ger, en gij hebt Mij te eten gegeven, ik had
dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik
was vreemdeling, en gij hebt Mij opgenomen.
Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed, ik was
ziek en gij hebt Mij bezocht. Ik was in de
gevangenis en gij hebt Mij bezocht.
Dan zullen-de-rechtvaardigen-Hem antwoorden
en zeggen : Heer, wanneer hebben wij U hon-
gerig gezien en U te eten gegeven of dorstig en
U te drinken gegeven ? En wanneer zagen wij
U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of
naakt en hebben U gekleed ?
En wanneer zagen wij U ziek of in de gevan-
genis en zijn U komen bezoeken?
De Koning zal hen ten antwoord geven :
Voorwaar, Ik zeg u : al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders,
hebt gij voor Mij gedaan.

Als kind meebidden
Lieve Jezus,

toen Gij geboren werd
had uw mama niet eens een wieg

om U in te leggen.
Kleine herders hebben haar toen geholpen.
Laat mij vandaag zo'n kleine herder zijn

voor een arme mama en haar kind.

Kijk niet altijd in een spiegel
maar door een open venster!

Bewoners van het rustoord
1) Vandevelde Maurice 07.11.23 Beveren
2) Malbrancke Maurice 02.09.20 Proven
3) Bouten Nestor 22.06.17 Poperinge
4) Goudenhooft Gennain 24.09.13 Proven
5) Rousseeuw Michaël 05.11.13 Oostvleteren
6) Rousseeuw Anna 08.08.15 Krombeke
7) Deprez Simonne 02.04.12 Watou
8) Deroye Gennaine 06.09.03 Proven
9) Dejonghe Maria 06.01.08 Poperinge
10) Heughebaert Maria 13.02.20 Poperinge
11) Verbeke Cecile 17.04.13 Proven
12) D' Hondt Georgette 26.03.04 Roesbrugge
13) Dewaele Joanna 11.07.08 Roesbrugge

14) Bourdeau Gabriëlla
15) Dennekin André
16) Goussey Raphaël
17) Goudenhooft Blanche
18) Depuydt Gerard

13.06.05
24.06.14
22.12.07
26.12.15
24.11.06

Roesbrugge
Haringe

Krombeke
Poperinge
Wijtschate

Personeel van het rustoord:
Pattyn Carine - Vanbeselaere Regine -
Lemoyne Katrien - Denuwelaere An - David
Moniek - Derycke Ann - Batteu Lieve -
Dekerve1 Christine - Pannekoecke Caroline -
Carlé Caroline - Verslype Christa - Vanoost
Nicole - Derycke Kristine - Huys Hilde.

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.

Met z'n allen naar Heuvelland
Zondag aanstaande trekt onze paars witte eerste
ploeg naar Nieuwkerke. Inzet de tweede plaats
in de rangschikking.
De spelers rekenen op de steun van iedereen
die ook maar ietsje voetbalbloed in de aderen
heeft.

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 St.-Jozef.
Langs deze weg danken we allen 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 nogmaals aan de
Provense handelaars die het mogelijk maakten
een reuze-enveloppentrekking te houden.
Wij hopen ook in de toekomst op de steun van
de Proven aars te mogen rekenen en danken
hartelijk. Het schoolteam.

Waaraan te herkennen?
Wijze en verstandige mensen zijn te herken-
nen aan hun levenswandel.
Ze zijn vriendelijk en vredelievend, ze zijn
altijd voor rede vatbaar en begrijpend voor
zwakheid. De boze geest is ook te herkennen
aan zijn daden.
Wij hebben er zelf geen verweer tegen, tenzij
vasten en bidden.



PRIESTER VAN DIENST (8-14 maart '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
ERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
lexisplein 13, tel. 30.11.89

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (7-8 maart) tel.40.01.92
Veearts Busschaert (8 maart) tel. 44.53.63
Apoteek Dubaere - Reninge
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
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 6 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 maart
o u. Pl. begrafenis v. Suzanne Devinck,
wed. v. Gaston Pannekoecke

17 u. Gez. jaarmis v. Henri Desmarey-
Gruwez Maria

Zondag 8 maart
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Cyriel Descarnps-

Ghesquière Irma
Maandag 9 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (A.L.)
Dinsdag 10 maart
8 u. H. mis v. overl. fam. (A.S.)
Woensdag 11 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader en

fam. (H.P.)
Donderdag 12 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (M.)
Vrijdag 13 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 maart
17 u. le Gez. 6-wekenmis v. Om er Van-

renterghem, wedn. v. Margriet Ver-
meulen.

Zondag 15 maart
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen

Ons
ParochÏeblad
Pr'oven
26e Jaargang Nr. 10 8 maart 1998 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

10 u. Gez. jaarmis v. Frans Dehondt,
echtg. v. Monique Beghein.

Tot kind Gods gedoopt
- Benjamin Feburier, z. v. Hervé en Sandy
Pecqueux, Eekhoute 49, Proven.
- Jessie Feburier, d. v. Hervé en Sandy
Pecqueux, Eekhoute 49, Proven.
- Flore Top, d. v. Wim en Dorette Scharre,
Eekhoute 52, Proven.

In de Heer ontslapen
Suzanne Devinck, weduwe van Gaston
Pannekoecke, overleden te Poperinge zondag 1
maart '98 in de leeftijd van 85 j. en die zater-
dag 7 maart '98 om 10 u. te Proven wordt
begraven.

Broederlijk Delen
Vasten is een uitdaging. Vasten betekent
eventjes halt houden, je afvragen waar je
eigenlijk mee bezig bent en wat de zin is
van je leven. Vasten betekent ook delen,
solidair zijn met de armen. Vasten is
eigenlijk.een beetje tegen ~s.troo~
varen, maar het is tevens de weg naar
innerlijke vreugde en levensvervulling.

Gezocht
Paarse fietshelm, merk "Rex", achtergelaten
op het muurtje nabij "De Croone" op woens-
dagmiddag 25 februari. Graag terug te bezor-
gen aan Tim Denecker, Provenplein 26.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 26 februari. 70
deelnemers. 11 wonnen 3 partijen: Gantois A.
386, Butaye M. 381, Indevuyst A. 320,
Deschrevel M. 319, Vandaele C. 306, Depuydt
I. 275, Masschelein M. 242, Vandaele L. 236,
Veniere M. 235, Scharre C. 233, Mille R. 233,
Volgende kaarting op donderdag 12 maart.

Het Proven se voetbal
Met zijn allen naar het TSC-stadion
Zondag as. wordt hopelijk een hoogdag voor
het Provense voetbal.
's Voormiddags staat de derby (misschien wel
de laatste in jaren) tussen beide reservenploe-
gen geprogrammeerd.
's Namiddags komt leider Geluveld op bezoek.
De spelers rekenen eens te meer op de steun
van de trouwe 12e man. Zelfs burgemeester,
Mijnheer Henri, beloofde aanwezig te zullen
zijn.

Rijkdom is als zeewater
hoe meer

men ervan drinkt
hoe dorstiger
men wordt.

Mensen willen weten wat er gebeurt
met het geld van Broederlijk Delen?
Hier volgt het antwoord:
Een belangrijke pijler van Broederlijk Delen
zijn de geldinzamelingen. Vele vrijwilligers in
scholen, parochies, verenigingen, ... zetten
zich hiervoor in. Dit gebeurt op de meest
diverse manieren : collectes in de kerk, spon-
sortocht, sober maal, posterbeurs, giften via
overschrijvingen, spaarvarken in de klas, brief-
omslagen van deur tot deur, ...
Deze inspanningen zijn een heuse karwei.
Gelukkig blijft de opbrengst bijzonder goed. In
1991 werd in heel Vlaanderen 229 miljoen
frank ingezameld; het bisdom Brugge was
goed voor 64 miljoen. In onze eigen dekenij
werd in 19922.587.000 fr. bij elkaar gebracht.
Broederlijk Delen is er trots op dat slechts
14% hiervan aan werkingskosten wordt
besteed (drukwerk, personeel, ...). De ingeza-
melde gelden worden dan verdeeld over de
tientallen projecten, die door Broederlijk
Delen nationaal werden erkend. Wat er verder
met het geld gebeurt, wordt streng gevolgd en
gecontroleerd. En dit leert dat met deze gelden
in Ge Derde Wereld heel wat zinvolle en nutti-
ge goede werken gedaan worden.
De geldinzamelingen blijven dus een onmis-
baar element in de campagne. Ontvang hen die
rondgaan voor Broederlijk Delen vriendelijk
en mild. Dank U.

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
nauwelijks of niets te eten hebben.

Je bent op de verkeerde weg
als je meent dat je alleen gelukkig kunt
zijn wanneer je zoveel geld hebt dat je je
alles kunt permitteren.

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

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

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



PRIESTER VAN DIENST (l5-21 maart '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (14-15 mrt.) tel. 300637
Veearts Goethals (15 maart) tel. 30.02.67
Apotheek Regheere - Proven
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. Dekersgièter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 5551

Vrijdag 13 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 maart
17 u. le Gez.6-wekenmis v. Omer Van-
renterghem, wedn. v. Margriet Vermeulen
Zondag 15 maart
8 u. Gez. mis v. d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Dehondt,
echtg. v. Monique Beghein
Maandag 16 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (I.)
Dinsdag 17 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders
Woensdag 18 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. (P.B.)
Donderdag 19 maart
8 u. H. mis t.e.v. St. Jozef (M.)
Vrijdag 20 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Huyghe, echtg.
v. Eliane Ryckeboer en overl. familie
Zondag 22 maart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Dessein,
echtg. v. Margriet Cardinael.

Geboorte
Jonas De Lee, z.v. Marc en Heidi Hemeryck,
Hoepelsnijdersstraat 2 te Proven (geb. te Ieper
op 25.02.98).

Ons
ParochÏeblad
Proven
26e Jaargang Nr. 11 15 maart 1998 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Tot kind Gods gedoopt
Manon Boudry, d.v, Levi en Peggy Dewippe,
Mazemanlaan 29 te Proven.

Bloedinzameling
Te Proven op dinsdag 17 maart van 17.30 tot
20 uur in zaal St.-Elooi te Proven.

Nieuw vanaf 1 april 1998
Onthaalmoeder, zowel dagopvang, als buiten-
schoolse opvang mogelijk. Gruwez Anja,
Eekhoute 1 te Proven. Tel. 057/30.17.78.

"Beleefdheid op school"
Graag van iedereen de medewerking
Beleefdheid kan uitgesproken en betoond wor-
den met deze woorden :
- goedemorgen, goedemiddag, goedenavond
juffrouw, meester of Mr. Pastoor

of ook nog
- dank U
- dankjewel
of ook nog
- alsjeblief
- alstublieft
Deze beleefdheidswoorden zijn goed zichtbaar
aan de vensters van de St.-Jozefszaal, om de
kinderen steeds opnieuw te herinneren aan
beleefdheid. Mocht deze mooie actie tot uiting
komen op school, thuis en ook op straat. Laten
we allen daaraan meewerken.

Demonstratie "wokken" K.A.V.
Op woensdag 18 maart wordt er een demon-
stratie "wokken" georganiseerd. Plaats: e.C.
De Croone om 19.30 u. Lesgeefster is Kristien
Dever. Ze leert ons lekkere dingen klaarmaken
en geeft ons allerhande tips om deze kooktech-
niek onder de knie te krijgen. Gelieve een bord
en bestek mee te brengen om te proeven, als-
ook een groenteplank, een mesje, een keuken-
handdoek en pannenlappen om wat te helpen.
Iedereen is van harte welkom.

het K.A.V. Bestuur

Koninklijke Harmonie
DE VOLKSVREUGD
Het lenteconcert gaat door op zaterdag 18
april. Er resten ons nog 6 repetities om alle
stukken zo goed mogelijk voor te bereiden.
Tijdens de laatste repetitie waren we met velen
om te musiceren. Daarom deze wens : mogen
we voor de volgende repetities eens ALLE
muzikanten verwachten ? Eerste afspraak :
morgen, vrijdag 13 maart!!!

Gebed
Heer,
Gij schenkt ons dit brood,
terwijl velen honger lijden.
Gij voedt ons met uw gaven,
terwijl velen dorsten naar gerechtigheid.
Zegen ons opdat wij eten met aandacht
en niemand vergeten
die onze hulp verwacht.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

Om even over na te denken
Elke Belg verbruikt per jaar 200 kg
papier. Elke Duitser werpt jaarlijks 26 kg
aluminium, via folie en andere verpakkin-
gen weg. Per jaar wordt daarvoor 7,4 mil-
joen ha tropisch woud in Latijns-Amerika
verwoest.

Elke Belg verbruikt per dag 180 liter
drinkbaar water. Daarvan spoelt 40 liter
door de WC-bak; loopt 21 liter via het
bad weg en 6 liter door de wastafel.
Slechts 4 liter wordt gebruikt in de voe-
ding.

70 % van alle graan in de VS dient als
veevoeder. Gemiddeld eten we 180 gr.
vlees per dag.
Voedingsspecialisten bevelen 75 tot 90
aan. Twee keer minder dus.

18 % van de wereldbevolking beschikt
over 80 % van de auto's. Het gaat natuur-
lijk vooral om Japanners, Europeanen en
Amerikanen.

Al deze feiten hebben te maken met de
grond van de zaak. Dat onze manier van
leven een zware last legt op een groot
deel van de mensen, maar ook op de aarde
die aan allen toebehoort. Willen we de
aarde en allen die haar bewonen een veili-
ge en menswaardige toekomst geven dan
zullen we samen, hier en ginds, een bond-
genootschap moeten sluiten. Want zoals
Gandhi zegt : "De aarde heeft genoeg
voor ieders behoefte maar niet voor ieders
hebzucht".

Een kind liep 6 kilometer
en vroeg ook aan mij één van die 6 kilo-
meters te betalen: 50 fr. Och kom, waar-
om zou ik die inspanning van dit kind niet
steunen? Het liep 6 kilometer, om 300 fr.
te geven aan "Broederlijk delen". Dat
kind was fier, proficiat!

Iemand vroeg een woordje uitleg over
"Waaraan te herkennen" verschenen in
Parochieblad nr. 9 van 1 maart 11. "Ik
versta er geen snars van", zei hij.
Misschien kon ik het wat klaarder uitschrijven
als volgt:
Er zijn twee soorten mensen op de wereld:
- eerste soort: mensen die bezield zijn van de
goede geest. Ze zijn te herkennen aan hun
levenswandel, aan hun daden, ze zijn vriende-
lijk en vredelievend, ze zijn altijd voor rede
vatbaar en begrijpend voor zwakheid (fouten).
- tweede soort: mensen die bezeten zijn van
de boze geest. Ook zij zijn te herkennen aan
hun daden. Ze zijn meesteal·nors en onvrien-
delijk, ruziestokers, nooit voor rede vatbaar en
ze kunnen moeilijk begrijpen dat er ook fouten
zijn bij een ander.
Wellicht kunnen ze door gebed en vasten
andere mensen worden.



PRIESTER VAN DIENST (22-28 maart '98)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (21-22 mrt) tel. 30.06.47
Veearts Vandenberghe (22 mrt) tel. 38.81.60
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. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
--P~l)esChrevel (Ook pedlcurey;te[40.00~ 1
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Donderdag 19 maart - St-Jozef
8 u. H. mis t.e.v. H. Jozef (M.)
Vrijdag 20 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Huyghe, echtg. v.

Eliane Ryckeboer en overl. familie
Zondag 22 maart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Dessein, echtg. v.

Margriet Cardinael
Maandag 23 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int. (B.)
Dinsdag 24 maart
8 u. H. mis v. overl. schoonouders (H.V.)
Woensdag 25 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. en overl. familie

(N.H.)
Donderdag 26 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (L.D.)
Vrijdag 27 maart
8 u. H. mis voor bijz. over!. (N.V.)
Zaterdag 28 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Roger Pareyn, echtg. van

Lidy Vercruysse
Zondag 29 maart
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vandenbroucke,

echtg. v. Julia Samyn.

Wat baat rijkdom
als je toch arm sterven moet!

Ons
ParochÏeblad
Proven
26e Jaargang Nr. 12 22 maart 1998 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Geboorte
- Rani Buseyne, dochter van Eddy en Sabine
Spenninck, Molendreef 20, Proven.
(geb. te Poperinge 11 maart '98)
- Fien Vanhee, dochter van Thomas en Heidi
Croquette, Uilegatstraat I, Proven
(geb. te Poperinge 11 maart '98)

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 maart. 58 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen : Busschaert 1. 404,
Cordenier P. 328, Dever D. 322, Looten A. 304,
Demuys R. 276, Veniere M.264, Knockaert M.
263, Derhille P. 263, Wyckaert I. 261.
Volgende kaarting op donderdag 26 maart.

Vanaf vandaag, donderdag 19 maart,
tot en met donderdag 26 maart
OMHALING TEN HUIZE

VOOR
BROEDERLIJK DELEN

Ik leg mezelf vrijwillig een penitentie op
Omdat ik eten en drinken heb iedere dag.
Vandaag dit en morgen iets anders, en ik heb
kledij en heb het warm genoeg.r-uooz1j gedarikt---
Daarom leg ik mezelf vrijwillig een penitentie
op : "Ik zal geven".

M.Ollivier

Gratis te bezichtigen
o Een klein, schattig voorwerp kan zeer veel waarde
hebben, al kostte het niet veel.
o De wereld zit vol 'onnozelen brol'.
o 'Mooi' kan je maken, ook met kleine schijfjes en
vlakjes hout.
o Niet het uiterlijke is het belangrijkste, maar hoe
'mooi' een mens innerlijk is.
o Zelfs met 'afval' kunnen we nog creatief zijn. We
bekomen speelgoed dat leuker is dan allerlei voorbe-
dachte en voorverpakte koopwaar om mee te spelen.
Dit en nog veel meer beleven de vormelingen op
weg naar hun vormsel. Een kleine tentoonstelling
rond hun activiteiten is te zien in het portaal van
zaal "Sint-Jozef'.

Snoeien in de siertuin
De Landelijke Gilde van Krombeke geeft de gele-
genheid aan de liefhebbers van siertuinen hun ken-
nis over het snoeien wat bij te werken met een prak-
tische snoei les in de tuin van Patriek Deschrevel,
Blasiusstraat 24B te Krombeke en dit op zondag 22
maart om 10 uur. Deelname kost 50 fr., consumptie
inbegrepen.

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 hebben de omhalers ten huize het liefst,
uw omslag toep lakken en dan afgeven. Of
zelf in de bus van de pastorie steken. Dank.

Het Obterrecomité is content
En' redenen daartoe hebben we.
Het mossels ouper was een waar succes met een
overvol huis. De 264 aanwezigen hebben er hope-
lijk van genoten. Alvast van harte bedankt! Wie zei
ook weer dat het verenigingsleven in Proven slabak-
te? ...
Deze morele en financiële steun maakt het ons
mogelijk met 2 bussen naar Obterre af te reizen op
24 - 26 juli. Momenteel tellen we reeds welgeteld
99 inschrijvingen. Maar de delegatie uit Obterre, die
zich zo heeft gejeund op ons mosselweekend, geeft
ons een bijkomende marge van een tiental.
Ter herinnering : voor een luttele 2.000 fr. drie
dagen alles-in (zoals we dat in het legendarisch-
gastvrije Obterre gewoon zijn, reis, warm middag-
maal onder de baan, slapen, eten, (drinken), een
volle dag Futuroscope in Poitiers, verrassing, ...)
Dus voor de rappe: als de bliksem inschrijven bij
Kris Rosseeuw. Wemer Claeys

Wie moet ik helpen?
Aan wie moet ik geven?
Jezus,
Gij zijt altijd goed geweest
voor mensen die ongelukkig zijn.
Gij vraagt
dat wij dat ook zouden doen.
Help ons broederlijk te delen
met de kinderen
uit verre landen,
die honger hebben en
honger lijden.
Wil a.u.b. serieus geven.

Michel Ollivier

Het Provense voetbal
"Met zijn allen naar het stadion".
Na de kleine uitschuiver op het veld van Abele zuI-
len de Provenaars zich zondag a.s. herpakken tegen
leider Geluveld. De tweede plaats mag niet verloren
gaan.
Provenaars, kom uw ploeg massaal aanmoedigen.
Met uw steun moet leider Geluveld voor de bijl.
Karnavaleske sfeer is ook in Proven verzekerd!

Hoe komt dat toch?
Gij moet niet vluchten.
Gij moet niet vechten om een handjevol
rijst!
Gij zijt niet ziek van de honger.
Uw kinderen lachen, onze kinderen huilen!

Hoe komt dat toch?
Onze tafel blijft ongedekt.
De gerechten volgen elkaar niet op.
Wel komt de vraag steeds terug: is er iets te
eten vandaag?

Geef mild dit jaar
aan "Broederlijk Delen"

Zeg nooit van je leven
Ik doe niet mee aan
"Broederlijk Delen"

want dat zou je je eerstdaags
bitter kunnen beklagen.



PRIESTER VAN DIENST (29 mrt- 4 april '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (28-29 maart) tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke (29 maart) tel. 33.41.17
Apotheek 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.)
KINESlTHERAPIE :_

A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 27 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d.grot (gev.)
Zaterdag 28 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Roger Pareyn, echtg. van

Lidy Vercruysse
Zondag 29 maart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vandenbroucke,

echtg. v. Julia Samyn
Maandag 30 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. (A.T.)
Dinsdag 31 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. vwo de buren (Z.H.)
Woensdag 1 april
8 U. H. mis t.e.v. St-Jozef (P.B.)
Donderdag 2 april
8 U. H. mis V.overl. familie (G.)
Vrijdag 3 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 april
17 U. Gez. mis V. Maurice Verbrigghe, Z.V.

wijlen Marcel en Flavie Wylleman, vwo
vr., kenn. en buren

Zondag 5 april
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Emiel Soenen- Verhaeghe

Madeleine.

Geboorte
Kevin Gruwez, Z.V. Gino en Nathalie Plamon,
Eekhoute 5 I te Proven. (geb. te Poperinge 13-3- '98)

Ons
ParochÏeblad
Proven
26e Jaargang Nr. 13 29 maart 1998 Verantw. uiig. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

6' Grote saucissenkaarting
Voor de zesde keer richt de PROVENSE BRAND-
WEER haar succesrijke jaarlijkse SAUCISSEN-
KAARTING in op zaterdag 28 maart 1998 vanaf 18
uur en op zondag 29 maart 1998 vanaf 10 uur en
vanaf 18 uur.
Reuze hespeschatting !!!
Inleg 40 fr. of 3 voor 100 fr.
Sympathisanten en niet-kaarters zijn welkom voor
een frisse pint. Locatie : zaal "De Croone" te
Proven.

Laat degene onder u
die zonder zonden is,
het eerst een steen op

een ander werpen.

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
om halers binnengebracht worden). Dank aan alle
medewerkers die ten huize gingen om te bedelen,
niet voor zichzelf, maar voor de armen. Dank ook
aan alle mensen die gegeven hebben. 't Is beter te
kunnen geven, dan te moeten krijgen. De opbrengst
van deze eerste omhaling is nog niet volledig geteld,
maar ik stel nu al vast dat het goed zal zijn. Wordt
dan ook volledig meegedeeld in het volgende
parochieblad.
Er zijn ook mensen die hun gift onder omslag afga-
ven in de bus van de pastorie. Ook aan die mensen
oprechte dank.

De natuur
heeft ons

twee oren gegeven,
maar slechts één mond.

Haat en
onverschilligheid

maken meer slachtoffers
dan kanker.

Er zijn nog altijd mensen
die ofwel niet thuis waren of die liever hun gift
voor "Broederlijk Delen" onder omslag in de
bus van de pastorie willen steken : Alexisplein
16. Graag tegen zondag a.s. Dank.

Priesters-inboorlingen van Proven
1) Martinus de Provenda, kloosterling der abdij

van Duinen in de 14' eeuw.
2) Philip Neudt (1741), pastoor te Haringe, overle-

den te Poperinge 1812.
3) Antoon Coene (1756), pastoor te Teteghem

(Fr.) overleden 1825.
4) Karel De Jonghe (1791), pastoor te St. Pierre-

Broucke (Fr.), overleden 1835.
5) H. De Maerel (1846), gewezen pastoor te

Oostvleteren, overleden te Proven 1930.

6) Pieter Garmyn (1849), gewezen pastoor te
Meetkerke, overleden te Proven 1922.

7) Pius Snick (1846), pastoor te Ichtegem.
8) Cyriel Marent (1870), Redemptorist.
9) Emiel Delanote (1881), onderpastoor op St.-

Nicolaas te Veume.
10) Remi Verfaillie (1887), onderpastoor te Egem.
11) Felix Delanote (1892), onderpastoor te

Oostvleteren.
12) Marcel Delanote (1893), onderpastoor te

Langemark.
13) Eric Maes (1945), scheutist - provo overste

Zaïre.

De grot van O.L.Vrouw te Proven
Er werd de laatste dagen aan de grot van O.L.Vrouw
gesnoeid, gekuist en beplant. Dank aan alle mensen
die eraan meegewerkt hebben. Er werd in elk geval
mooi werk geleverd. Alles kan nu weer luchtig
groeien en bloeien, zodat we met de verwarming van
het weer een mooi uitzicht zullen krijgen in de
omgeving van onze grot. We moeten ze zeker in ere
houden uit devotie tot Maria. Vergeet niet, iedere
dag komen mensen, zelfs 's morgens vroeg of 's
avonds laat bidden in dit stil plekje die onze grot is.

Over een bijzondere vrouw
Wie is Agnes Bojaxhiu ? Nooit van gehoord, zul je
zeggen. Zij is de heilige vrouw, die levende legende
van Calcutta : Moeder Teresa. Hoewel ze het zelf
niet wil behoort ze tot de groten der aarde. Ze kreeg
voor haar niet aflatende inzet voor de armsten der
armen de Nobelprijs voor de Vrede.
Haar wieg stond, nu 88 jaar geleden, in Skopje, een
plaats in Macedonië. Al vroeg in haar leven gaf ze
zich aan God. Ze had een grote verering voor de
kleine Teresia van Lisieux. Toen ze achttien was,
trad ze onder de naam Teresa in bij de Zusters van
Loreto, een Ierse congregratie. Eerst onderwees ze
zestien jaar lang aardrijkskunde aan kinderen van de
burgerij in Calcutta. Tot ze voor het eerst van haar
leven de stervenden op de trottoirs van Calcutta zag
liggen en op retraite ging in Darjeeling. Dit veran-
derde grondig haar leven. Ze hoorde een stem die
haar niet losliet: "Ontzeg alles en volg God tot in
de krotten om de armsten onder de armen te die-
nen." Toen was ze 36 jaar. Ze bleef vijftig jaar
trouw aan dezelfde roeping. De paus verleende haar
de toestemming de congregratie van de Zusters van
Loreto te verlaten en de Missionaries of Charity
boven de doopvont te houden.
Een congregatie die gestadig blijft groeien. Het
zaadje dat Moeder Teresa, nu vijftig jaar terug, in
de grond stopte, is een uit de kluiten gewassen
boom met gezonde en breed vertakte wortels
geworden.
De cijfers over de groei van de congregatie liegen
niet. In 1990 telde de congregatie een 1.756 zusters
en 300 broeders, verspreid over 299 huizen en vijf
werelddelen. Drie jaar later liep het aantal zusters
op tot 3.500 zusters en meer dan 500 broeders, en
een anoniem leger van vrijwilligers. Eind vorig jaar
telde de congregatie 3.706 zusters, 454 novicen en
279 postulanten : 4.439 in het totaal. Ze vertegen-
woordigen tachtig verschillende nationaliteiten die
verspreid in 584 huizen opereren in 121 landen. De
Zusters van de Naastenliefde hebben ook een huis
in Gent. Dit was enigszins de levensweg van
Moeder Teresa.



PRIESTER VAN DIENST (5 - 11 april '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (4-5 april) tel. 42.27.91
Veearts Busschaert (5 april) tel. 44.53.63
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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 3 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 april
17 u. Gez. mis v. Mauriee Verbrigghe, z.v. wijlen

Mareel en Flavie Wylleman, vwo vr., kenn, en
buren

Zondag 5 april - Palmzondag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen-Verhaeghe

Madeleine (Palmwijding)
Maandag 6 april
8 u. H. mis v. bijz. over!. (H.P.)
Dinsdag 7 april
8 u. H. mis v. over!. familie (L.J.)
Woensdag 8 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int. (H.H)
Donderdag 9 april - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid, 1 biechtvader
19 u. Dienst van Witte Donderdag en aanbidding

tot 20.30 uur
Vrijdag 10 april - Goede Vrijdag
15u. Kruisweg
18u. Biechtgelegenheid met 1 biechtvader
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en kruisverering

met bloempje
Zaterdag 11 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water aan de kerkdeur
18u. Biechtgelegenheid met 2 biechtvaders
19 u. Verzoeningsviering met H. mis en

Paascommunie
Zondag 12 april - Pasen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille-Demolder Ida
11 u. Gez. familiemis voor de levende en over!.

leden van de familie Busschaert.

Ons
ParochÏeblad
Proven
26e Jaargang Nr. 14 5 april 1998 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

In de Heer ontslapen
- Maria Bryon, wed. van Gerard Top, overl. te
Poperinge op ma. 30 maart '98 in de leeftijd van 91 j.
en die op zaterdag 4 april '98 om 10 u. te Proven wordt
begraven.
- André Boury, zoon van wijlen Achiel en Prudenee
Borra, overl. te Poperinge op ma 30 maart '98 in de
leeftijd van 86 j. en die op zaterdag 4 april '98 om 10 u.
te Krombeke wordt begraven.

Opbrengst van de eerste omhaling voor
"Broederlijk delen" ten huize.
De eerste omhaling ten huize bracht de grote som op
van 79.320 fr. Dit is wel wat minder dan de eerste
omhaling ten huize van verleden jaar. Toch mogen we
zeggen : dat is zeer veel, zeer lovenswaardig voor
Proven. Proven boven mogen we zeggen, ook op
gebied van geven: solidair. We danken alle milde
gevers. Dank ook heel in 't bijzonder aan de ornhalers.
Proficiat Proven, gij maakt mij fier.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Vanaf vrijdag 3 april terug open te Proven Jeugdcafé
"De Tramstatie" bij Franky & Kathy. Iedereen welkom!
Openingsuren: vrij: 18.00 u. - ... - zat: 17.00 - ... -
zon :10.00 u. - 13.00 u. en 16.00 u. - ...
Officiële opening op zaterdag 23 mei !

K.B. - gepensioneerden
- Uitslag van-de kaarting van 26 maart: 67 deelnemers.
8 wonnen 3 partijen: Coene R. 453, Busschaert 1. 347,
Vereyck C. 343, Mernhout M. 300, Bocket M. 293,
Knockaert M. 272, Snauwaert B. 257, Deschrevel M.
246. Volgende kaarting op donderdag 9 april.

Enkele mensen
Ik stel ook vast dat verschillende mensen hun envelop-
pen voor "Broederlijk Delen" in de bus van de pastorie
hebben gestoken. Dat komt zo wellicht omdat ze bij de
omhaling niet thuis waren, of liever hun bijdrage per-
soonlijk willen afgeven. Ook aan hen oprechte dank.

IK BEN OOK MAAR EEN MENS!
Biecht minstens eens per jaar uw zonden
en nut rond Pasen het Brood des Heren.

Één 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 avondrnissen. Deze
vallen weg op Paaszaterdag. Er is alleen de
avonddienst. Bij ons in Proven om 7 u. 's avonds
gezamelijke biechtviering en Paascommunie.

GOEDE WEEK EN PASEN
WIE VAN U ZONDER ZONDE IS

WERPE DE EERSTE STEEN

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

Pastoor van Proven, Mich. Ollivier

ALS IK ER NIET MEER TOE KOM
MIJN ZONDEN PERSOONLIJK

TE BELIJDEN IN DE BIECHTSTOEL,
LAAT ME DAN TOCH
TENMINSTE GRIJPEN

NAAR DE VERZOENINGSVIERING
DIE TELT ALS BIECHT

Een uitgestoken hand
Onze biechtviering of verzoeningsviering de
zaterdagavond vóór Pasen is de uitgestoken hand
van Jezus Christus terwijl Hij zegt: "Kom en ik
ontsla u van uw zonden".

GOD
WEES MIJ

ZONDAAR GENADIG

PALMZONDAG 5 APRIL
vóór de Hoogmis PALMWIJDING

In de Goede Week
wordt de H. Communie thuis gedragen naar de
zieken en bejaarden.
De vormelingen - Pl. Communicanten
helpen mee bij het verzorgen van de verzoenings-
viering de zaterdagavond vóór Pasen te 19.00 uur.
De 2' omhaling voor Broederlijk Delen
gebeurt in de kerk de zaterdagavond vóór Pasen
tijdens de verzoeningsviering te 19 uur en ook op
Pasen zelf in al de missen.
Daartoe zult U in de Goede Week een paar
omslagen in uw brievenbus ontvangen.

Kinderopvang
Vanaf nu kunt U tercht voor de opvang van uw kindjes,
zowel dagopvang als naschoolse opvang, bij Gruwez
Anja, Eekhoute 1 te Proven - Tel. 057/30 17 78.

Brandweer Proven
Langs deze weg bedanken wij iedereen die op een of
andere manier ons brandweerkorps steunde tijdens het
afgelopen weekend. De hesp werd gewonnen door
Leon Leeuwerck. Gewicht 4.465 kg.

Proven in concert
We lokken de muziekliefhebber weer eens uit zijn
zetel, weg van de TV om zich te amuseren op deze
drie-uur-durende ontspannende avond. Muziek en
zang, maar ook klank en decor zijn heel verzorgd. De
liefhebber van het licht klassieke genre en die van
moderner werk wordt niet op zijn honger gelaten. Ja, er
komt zelfs voor de tweede maal een gastvedette optre-
den. Suzy Regheere uit Haringe die in de finale van de
VT 4 - Soundmix als Whitney Houston optrad, is bij
ons te gast en brengt o.a. "Don't cry for me
Argentina" . En een echt gelegenheidskoor zingt
Nabucco. Alles begeleid en ingekleed door onze eigen
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd.
U wordt van harte verwacht in het O.C. De Croone te
Proven op zaterdag 18 april om 19 uur. Inkom: 150 fr.

Modeshow bij Francine
Zondag 5 april vanaf 14.30 uur in Gasthof
" 't Rozenhof'. Kaarten bij Coiffure Ronny, of telefo-
nisch, 057/30 09 22 en 30 05 99. De winkel is gesloten
vanaf donderdag 2 april t.e.m. zondag 5 april.



PRIESTER VAN DIENST (12 tot 18 april)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandemaele (11-12 april) tel. 40.15.60
Dokter Bal (13 april) tel. 30.00.72
Veearts Goethals (12-13 april) tel. 30.02.67
Apotheek 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.)
KINES1THERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 33.30.20

Proven GSM 0477/22.55.51.

Donderdag 9 april - Witte Donderdag
18 u. Biechtgelegenheid, 1 biechtvader
19 u. Dienst van Witte Donderdag en aan-
bidding tot 20.30 uur
Vrijdag 10 april - Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg
18 u. Biechtgelegenheid met 1 biechtvader
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en kruis-
verering met bloempje
Zaterdag 11 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water aan de kerkdeur
18 u. Biechtgelegenheid met 2 biechtvaders
19 u. Verzoeningsviering met H. mis en
Paascommunie
Zondag 12 april - Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille-
Demolder Ida
11 u. Gez. familiemis voor de levende en
overl. leden van de familie Busschaert
Maandag 13 april
10 u. Gez. jaarmis v. Sylvain Lefebvre en
overl. familie
Dinsdag 14 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (B.)
Woensdag 15 april
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (L.I.)
Donderdag 16 april
8 u. H. mis v. bijz. overl. vwo de buren

(Z.H.)

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Vrijdag 17 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 april
17 U. Gez. mis V. Marie Goussey, wed. V.
Marcel Roetynck, vwo vr., kenn. en buren
Zondag 19 april
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Albert Wyffels-
Decaesteker Maria.

Geboorte
Siebe Herckelbout, Z.V. Carlo en Marijke
Boucneau, Koekuitstraat 8a, 8640 Vleteren
(geb. te Poperinge op 3 april '98).

Het mooiste Paasgeschenk
IS

\ crgil rCJlJS krijgen
cn

vergiffenis geven,

Uw aandacht
Aanstaande zaterdag, dus Paaszaterdag is er
geen avondrnis te 17 U. Elders zijn er ook geen
voorafgaan ge ayondnJissen. Th .Proxen is de
verzoeningsviering te 19 U. met H. Mis en
Paascommunie. Voor iedereen gemakkelijk.

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

De vormelingen - P1. Communicanten
helpen mee de verzoeningsviering te verzorgen
op Paaszaterdag om 19 U.

De 2e omhaling voor Broederlijk Delen
gebeurt in de kerk op Paaszaterdag om 19 U. en
in al de missen op Pasen zelf. Daarvoor zult U
tijdens de Goede Week een paar omslagen in
uw brievenbus ontvangen.

Een Paasgeschenk voor ieder kind dat in de
kerk aanwezig is.
- op Paaszaterdag tijdens de verzoeningsvie-

ring om 19 U.

- in de missen op Pasen. M.Ollivier, pastoor

In het weekend van Pasen op 11 en 12 april
zijn er te Proven 4 H. Missen:
- op zaterdagavond 11 april de verzoeningsvie-
ring met H. Mis en Paascommunie (dat is één)

- op Pasen zelf om 8 U. zoals gewoonlijk (dat
is twee).

- op Pasen om 10 U. voor de familie Verhille-
Demolder (dat is drie).

- op Pasen om 11 U. voor de familie
Busschaert (dat is vier).

Dus gelegenheid genoeg om mis te horen.
Tijdens deze 4 missen is er dan ook omhaling
voor Broederlijk Delen.

Sinksenkermis
Iedereen die ter gelegenheid van Sinksen-
kermis een aktiviteit wil organiseren en dit ook

op de kermisaffiche wil vermeld zien, gelieve
dit mee te delen aan Patriek Top (tel. 057/30
1484 of fax 057/30 15 14).

K.V.L.V.
Op dinsdag 14 april om 20 U. in zaal De
Croone komt Mevr. Druwé praten over
"Spanningshoofdpijn en migraine". In deze
informatievergadering bespreken we de actu-
ele inzichten in het voorkomen en de sympto-
men van spanningshoofdpijn en migraine.

Hoe heb ik gevast?
De veertigdaagse vasten is om zo te zeggen
voorbij. Heb ik serieus gevast ? Heb ik mij
iets kunnen ontzeggen?
't Is schamel geweest, zo zegt de pastoor van
zichzelf. Ik kan mij aan tafel moeilijk iets ont-
zeggen. Hoe is het mogelijk, wetende dat er
zoveel mensenkinderen zijn die geen eten heb-
ben .Ik heb zo gedacht: ik zal mezelf een boete
opleggen, ik zal betalen aan Broederlijk Delen,
deze keer geen overschot je, maar serieus.

Opendeurweek in tuincenter Au Petit Jardin
Wij nodigen U allen uit op onze speciale bIoe-
menweek vanaf Paaszatef(!l!g~l 1!mil toten
met zondag 19 april. Er is 10 % korting op alle
aankopen. Vanaf 500 fr. krijgt U nog een leuk
geschenkje. Gilbert, Bea en Wim.

Proven in concert
De Volksvreugd brengt haar klassiek lente-
concert op zaterdag 18 april om 19 U. in OC
De Croone te Proven, dit o.l.v. dirigent Frank
Markey. Zowel de jonge muzikanten als de
harmonie komen aan bod. Er wordt eveneens
gezongen door de muziekschool van
Poperinge en door zangeres Suzy Regheere.
Toegang: 150 fr. (kaarten te verkrijgen bij de
muzikanten), kinderen -12 jaar gratis.

Bokado is jarig!
Tijdens het Paasweekend vieren we feest met
tal van verrassingen : een glaasje voor ieder-
een, iedere dag een geschenk te winnen, aan-
kopen die dubbel tellen op de klantenkaart,
voorstelling van de nieuwste artikels o.a. tuin-
beelden en fonteinen. Gedurende deze dagen
10 % korting.

Om te onthouden in de Goede Week
1. Op Goede Vrijdag kruisweg te 15 U.

2. Gewijd water op Paaszaterdag te 8.30 U.

3. U krijgt een paar omslagen in uw bus.
4. De verzoeningsviering op Paaszaterdag te

19 U. telt als biecht, terzelfdertijd H. mis en
Paascommunie

5. Omhaling voor Broederlijk Delen op
Paaszaterdagavond en Pasen zelf in al de
missen.

6. Er worden Paas geschenken uitgedeeld aan
al de kinderen.

ZALIG PAASFEEST !

1 % HULP IS MEER
DAN 100 % MEDELIJDEN.



PRIESTER VAN DIENST (19-25april '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (18-19 april) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (19 april) tel. 38.81.60
Apotheek Taveime - 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. Dékërsgieter, tél, 33.3236 of 30.07.58
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11rJ G. Busschaert, tel. 30.l9.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

\0 Proven GSM 0477/22 5551

~Vrijdag 17 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Zaterdag 18 april
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. van
Marcel Roetynck vwovr., kenn. en buren
Zondag 19 april
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Albert Wyffels -
Decaesteker Maria
Maandag 20 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz. int. (L.)
Dinsdag 21 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, genezing (T.)
Woensdag 22 april
8 U. H. mis V. over!. ouders (L.J.)
Donderdag 23 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, dank (M)
Vrijdag 24 april
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2S april
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Hektor Delanote,
wedn. van Hélène Nollet en van Félicie
Depouvre.

In de Heer ontslapen
Omer Rosseeuw, echtg. v. Jeanette Cambier,
over!. te Poperinge op vrijdag 10 april 1998 in de
leeftijd van 70 jaar en die op zaterdag 18 april
1998 om 10 uur te Krombeke wordt begraven.

70ste Dekenale Bedevaart Oostakker
Donderdag 14 mei : vertrek Poperinge, Grote
Markt om 8 U. Terugreis langs St.-Andries-abdij
Zevenkerken Brugge. Thuiskomst om 19 uur.
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Prijs: 360 Bef.
Inschrijven vóór 11 mei bij Francine Struye.
Oostakker : het dichte Lourdes waar één van de
merkwaardigste wonderbare genezingen op voor-
spraak van O.L.V. van Lourdes is gebeurd: het
plotse herstel van het gebroken, wegrottende been
van Pieter Derudder uit Jabbeke in 1875.
Zeven kerken : beroemde St.-Andriesabdij waar
wij de H. Benedictus, patroon van Europa vere-
ren. Gelegenheid tot wandelen in het bos en tot
verpozen in de cafetaris en de winkel van religi-
euze voorwerpen en boeken : het Benedictus-
heem. .

Vormselcatechese
Vorige week dinsdag trotseerden onze vormelin-
gen de regen om naar de Walhoeve
(Westvleteren) te fietsen. Daar leerden ze dat kin-
deren en jongeren, die tot nu toe nog niet veel
geluk kenden, nieuwe kansen krijgen in een
prachtige omgeving. De speurtocht in Proven
leverde ondertussen volgende rangschikking op :
1 groep Maria, 2 groepen Rita en Lut, 4 groep
Bemadette.
Op Paaszaterdag zetten de vormelingen zich met
voorlezen en zingen in voor het verzorgen van de
boeteviering en paaswake.
Dit alles kadert, samen met vele andere activitei-
ten, in de voorbereiding op hun vormsel van zon-
dag 17 mei 1998.

Ziekenzorg Proven nodigt uit
Op 26 april 1998 om 14 uur in zaal St-Elooi,
Obterrestraat 8 te Proven: Ontmoetingsnamiddag
Ziekenzorg samen met Roesbrugge, Beveren a.d.
IJzer, Krombeke, Haringe, Watou, Stavele en
Proven.
Programma: Welkomwoord door voorzitter Pro-
ven Gerard Ryon, bezinning E:H. Vandenbussche
uit Haringe, animatie, koffietafel.
Graag uw deelname bevestigen bij Gerard Ryon,
tel. 057/30 04 43 of bij Rogette Devos, tel.
057/30 06 20.
Indien je niet over vervoer beschikt, geef ons een
seintje, we komen u halen en brengen u thuis.
Allen hartelijk welkom, we maken er samen een
fijne namiddag van.

Ziekenzorg Gerard Ryon, Rogette Devos

Hier volgt een schrijven van Pater Eric
Maes - Ebonda 23-03-'98
Beste familie en vrienden,
Wat ik van plan was te doen tegen Nieuwjaar, zal
ik maar trachten gedaan te krijgen tegen Pasen,
namelijk u allen een brief schrijven, zoals ik dat
gewoon ben te doen na een verlof in het vader-
land. In plaats van u allen een zalig en gelukkig
Nieuwjaar te wensen, zal ik u dan maar een vro-
lijk en gezegend Paasfeest toewensen.
Misschien weet u wel dat ik ook deze keer slechts
met vertraging ben kunnen terugkeren naar mijn
missiepost, en dit omwille van het overlijden van
mijn moeder. Het spreekt vanzelf dat heel mijn
verlof dan ook getekend geweest is door haar
ziekte en haar verblijf in de kliniek, maar ik mag
de Heer dankbaar zijn voor dit schone leven, en
het is dan ook een grote troost geweest bij haar
afscheid te kunnen aanwezig zijn.
Juist een maand later dan voorzien ben ik dan
eindelijk in Gemena aangekomen. Ik wist dat ik
er niet lang meer zou verblijven aangezien mijn
tweede en noodzakelijkerwijze mijn laatste ter-
mijn als provinciaal overste op 31 december ten

einde liep. In januari zou ik dan zo vlug mogelijk
verhuizen naar Ebonda, 450 km in oostelijke
richting, waar ik van begin 1972 tot 1981 de dor-
pen in het oerwoud had platgelopen. Het is dus
helemaal geen vreemde streek, en ik bewaar er
ontelbare schone herinneringen aan. Heel veel
mensen herken ik nog en dat schept onmiddellijk
een heel bijzondere relatie want Kongolezen
hechten daar heel veel belang aan. In april verle-
den jaar, juist veertien dagen voordat de troepen
van Kabila er deze van Mobutu verjaagden, was
de 62-jarige pastoor er plots gestorven, en nog
steeds hadden ze geen plaatsvervanger gevonden.
Maar het is niet alleen de pastoor die vervangen
wordt. De dorpen in de brousse zijn van langsom
moeilijker bereikbaar. Ik ben in de tijd steeds
overal kunnen komen met de jeep, nu moet men
daar niet meer aan denken. Vooral in het regen-
seizoen mag men al heel blij zijn als men er zon-
der al te veel moeilijkheden geraakt met een
moto of en fiets. En daarvoor moet men nog vol-
doende jong zijn. Aangezien de nieuwe en jonge
missionarissen niet meer uit de westerse landen
maar uit de derde-wereldlanden komen, zijn mijn
2 konfraters waarmee ik samen woon en samen
werk Philippino's. Garciano is er reeds. Hij werd
nu bijna 3 jaar geleden prieser gewijd in de
streek, en Ben die volgende maand toekomt,
we d op tweede Kerstdag priester gewijd in de
Filippijnen nadat hij hier een paar jaar stage deed.
Met zijn drieën hopen we toch een beetje het
werk aan te kunnen, alhoewel we eigenlijk nooit
voldoende talrijk zullen zijn, want zo'n parochie
zoudt ge in een tiental kleinere parochies moeten
kunnen splitsen. Graciano en Ben nemen vooral
de dorpen in het binn-enland voor hun rekening,
terwijl ik met meer dan 20.000 mensen die hier
ter plaatse in de cité wonen ook wel mijn tijd zal
omkrijgen. Het betekent echter niet dat ik hele-
maal niet meer naar de brousse ga, of dat de twee
jonge mannen hier geen handje toesteken. We
trachten zoveel mogelijk samen te werken.

wordt vervolgd.

Zeer tevreden
Daarmee wil ik zeggen dat het mij ten zeerste
verheugt te hebben kunnen vaststellen, dat met
het Paasweekend zeer vele mensen naar de kerk
zijn gekomen om Pasen te vieren. Zowel de
zaterdagavond als in de drie missen op Pasen
zelf.
Het is voor mij een steun, en ik ben er fier op te
kunnen zeggen dat vooral de verzoeningsviering
van Paaszaterdag avond meer dan stand houdt.
Ten andere iedereen die aanwezig was heeft dit
kunnen vaststellen. Men kon er niet naast kijken.
Daarom wil ik alle medewerkers van die verzoe-
ningsviering, de leerkrachten, de vormelingen en
de catechisten bedanken. Ik heb nog nooit zo vol-
tallig weten meebidden als die avond, dank zijhet
mooie boekje, zó rijk van inhoud dat iedereen in
handen had. Men hoorde een biddende menigte.

Ik wens U proficiat en dank U.
Michel Ollivier, pastoor.

En ook nog meer dan vermelden waard.
Dat de opbrengst voor Broederlijk Delen dit jaar
samen weerom gestegen is tot boven de 100.000
Bef. Ik dank alle gevers en milde gevers, die er
een serieuze gift van maken. Niettemin ook dank
in 't bijzonder aan de omhalers. We mogen zeg-
gen: Proven leeft mee. Oprechte dank.

MichelOllevier, pastoor.



PRIESTER VAN DIENST (26 april- 2 mei '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (25-26 april) tel. 38.87.55
Veearts Vulsteke (26 april) tel. 33.41.17
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. Deker gieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 24 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 25 april
17 u. Gez. zeswekenmis voor Maria

Desomer, wed. van Marcel Hahn en van
Remi Yde

Zondag 26 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis voor Hektor Delanote,

wedn. van Hélène Nollet en van Felicie
Depouvre

Maandag 27 april
8 u. H. mis v. overl. echtg. (L.P.)
Dinsdag 28 april
8 u. H. mis v. overl. echtgte. vwo N. N.
Woensdag 29 april
8 u. H. mis v. overl. nonkel (G.P.)
Donderdag 30 april
8 u. H. mis v. bijz. overl. vwo de buren

(O.R.)
Vrijdag 1 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 mei
17 u. Gez. mis voor Jozef Carlé, wedn. van

Anna Benouwt, vwo de familie, vr, kenn.
en buren

Zondag 3 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor Marcel Decrock-Butaye

Angèle vwo de kinderen.

70e Dekenale Bedevaart Oostakker
Donderdag 14 mei van 8 u. tot 19 u. : Hoogdag
van gebed. Al onze intenties vertrouwen we toe
aan O.L.V. van Lourdes. In Oostakker ervaren we
haar moederlijke aanwezigheid en haar smekende

Ons
Parochieblad
Proven
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almacht. In dit jaar van de H. Geest zullen we
haar in het bijzonder vragen dat zij de H. Geest
afsmeekt over ons, over de Kerk en de wereld. In
Zevenkerken zullen we een speciale gebedswake
houden rond de figuur van Benedictus, patroon
van Europa: bidden om eenheid, vrede en nieuwe
evangelisering in Europa. De bedevaarders wor-
den rond 8 uur afgehaald aan hun dorpskerk.
Prijs : 360 Bef. Inschrijven vóór 11 mei bij
Francine Struye.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 april, 65 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen : Demolder M. 326,
Bocket M. 314, Windels R. 313, Van Engelandt
E. 292, Soenen A. 290, Soenen D. 288, Deraeve
G. 281, Cappoen B. 236, DeJerue R. 220.
Volgende kaarting op donderdag 23 april.

God,
laat het klein groepje christenen

niet alleen.

Om te bedanken
Het gezin Frans Delporte-Vanlerberghe Ingrid
dankt de brandweer en allen die hulp hebben
geboden bij hun woningbrand.

Uit het schrijven van Pater Eric Maes
In vergelijking met 20 jaar geleden is hier heel
wat veranderd. Er is niet alleen de bevolking die
fel aangegroeid is. Normaal verdubbelt de bevol-
king hier om de 20 jaar, alhoewel er de laatste
jaren wel wat vertraging in gekomen zal zijn
omwille van de vele ziekten en de steeds gebrek-
kiger gezondheidszorg. Ebonda leefde in de tijd
vooral van uitgestrekte palmplantaties in de
omgeving. De vruchten werden hier in een
fabriek verwerkt tot palmolie. Dit alles behoorde
toe aan de grote Brits-Nederlandse multinational
UNILEVER, die de laatste jaren nog alles zoveel
mogelijk heeft geëxploiteerd zonder ooit maar
één nieuwe investering te doen, en wanneer alles
totaal onrendabel was hebben ze heel de onderne-
ming "verkocht" aan de toenmalige opperbevel-
hebber van het leger. Sommigen beweren echter,
en dat zal waarschijnlijk wel dichter bij de waar-
heid zijn, dat het een overeenkomst geweest is
tussen Unilever en de opperbevelhebber. Wan-
neer in de jaren 1991-1993 het land geteisterd
werd door massale plunderingen door het leger,
zijn alle andere, en wel rendabele ondernemingen
van deze maatschappij gespaard gebleven. Daar
is nergens geplunderd geweest, wat op zijn minst
al heel verwonderlijk is. In ruil daarvoor zou deze
opperbevelhebber dan deze plantatie, waarvan hij
zelf niet wist dat ze totaal waardeloos geworden
was, gekregen hebben. Van zodra hij de nieuwe
eigenaar geworden is, is het dan ook heel vlug
bergaf gegaan met heel deze onderneming. En
wanneer verleden jaar, op de vooravond van de
inname van Kinshasa door de troepen van
Kabila, deze opperbevelhebber dan doodgescho-
ten geworden is door Mobutu-getrouwe soldaten
(volgens sommigen door de bloedeigen zoon van
Mobutu, maar in feite enkel op diens bevel)
omdat hij weigerde te vechten om de stad te ver-
dedigen en aldus Kinshasa in een bloedbad te her-
scheppen, is een definitief punt gezet achter de
glorie van Ebonda's palmrijk. Het is akelig en
zielig om te zien hoe alles staat te verkommeren
en te vergaan, en het ene gebouw na het andere
tegen de vlakte gaat, slachtoffer van de nietsont-
ziende termieten die dank zij hun groot aantal in
een minimum van tijd de schoonste gebouwen
kunnen platleggen.

We hebben een grot van O.L.Vrouw te
Proven, waar vele mensen af en toe, stil
en ongedwongen binnengaan om te bid-
den en hun intenties aan te bieden.

Liefdevolle Maagd Maria,
gedenk dat men nooit heeft gehoord,
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam,
verlaten is geworden.

Aangemoedigd door dit vertrouwen,
komen wij tot U,
met onze zonden en
met onze zorgen.

Versmaad onze gebeden niet,
maar neem ze goedgunstig aan
en wil ons verhoren,
o lieve Maagd Maria.

en voor de zieken kunnen we bidden:
Heer Jezus Christus en Moeder Maria,
in onze nood
roepen wij tot U.
Onze kracht is te klein
en onze schouders zijn te zwak
voor het kruis
dat wij moeten dragen.
Laat ons niet alleen.
Geef dat wij niet bezwijken onder deze last.
Sterk ons met de kracht
van uw Geest,
richt ons weer op
en doe ons herleven.
Heer, op U hopen wij,
beschaam ons vertrouwen niet.

Vanaf donderdagavond 30 april is er iedere
avond in de meimaand om 18.45 u. paternoster
aan de grot. Doe uw best om te komen. Welkom!

Aan ieder kind een paasgeschenk
Ik probeer aan ieder kind van onze school, 't zij
kleuter of lagere afdeling een paasgeschenk te
geven, daarom loop ik nu nog rond ten huize.
Moesten er kinderen zijn die nog niets hebben
gekregen, dan kunnen ze deze week nog hun
naam opgeven bij meester Frans.

Bokado
Tijdens de opendeurdagen werd op zaterdag de
vaas gewonnen door Mevr. M. Jeanne Gribbe,
Casseistraat 14 te Beveren-IJzer, op zondag door
Filip Leys-Dewulf, Hulstweg 10 te Poperinge, op
maandag door de Familie Gevaert-Questroy,
Keikopwijk 4 te Poperinge.

Koninklijke harmonie "De Volksvreugd"
Het lenteconcert is alweer achter de rug. Dank
aan allen voor de morele en financiële steun !!
Naar de reacties te horen beleefden de aanwezi-
gen zaterdag laatstleden een onvergetelijke avond
bij het beluisteren van muziek en zang. Wij doen
ons best om ook bij een volgende gelegenheid de
toehoorders met muzikale klanken te verwennen.
Langs deze weg nodigen we alle muzikanten uit
voor de volgende repetitie op vrijdag 24 april. De
jeugd bereidt het optreden in de kerk voor ter
gelegenheid van het Vormsel op 17 mei. Bij goed
weer repeteren de volwassenen bij de aanvang
van de repetitie op straat. Vergeet dus je mars-
boekje niet en de nodige pupiters. Ook het trom-
melkorps zal aanwezig zijn ! Muzikanten, we
reken op jullie aanwezigheid want op vrijdag 1
mei is er GEEN repetitie!!

Het bestuur



PRIESTER VAN DIENST (3 - 9 mei '98)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (l mei) tel. 30.03.38
Dokt. Provoost (2-3 mei) tel. 40.00.20
Veearts Goethals (l mei) tel. 30.02.67
Veearts Busschaert (3 mei) tel. 44.53.63
Apoteek Darras (1 mei) - Alveringern
Apoteek Vanacker (3 mei) - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
ER(WEN~ tel. 30..07.63 (Heidi-De.wippe;
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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 5551

Vrijdag 1 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 mei
17 u. Gez. mis voor Jozef Carlé, wedn.

van Anna Benouwt, vwo de familie,
vrienden, kenn. en buren

Zondag 3 mei
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis voor Marcel Decrock-

Butaye Angèle vwo de kinderen
Maandag 4 mei
8 U. H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid

en O.L.Vrouw (B.J.)
Dinsdag 5 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.

int. (M)
Woensdag 6 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, dank (P)
Donderdag 7 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (D.)
Vrijdag 8 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 mei
17 U. Gez. jaarmis V. Jozef Dewulf, echtg.

van Maria Deberdt
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Zondag 10 mei
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 2de Gez. zes-wekenmis V. Omer

Vanrenterghem, wedn. van Margriet
Vermeulen.

Geboorte
Tom Broché, Z.V. Eric en Chantal Vanquaet-
hem, Canadaweg 8 te Proven (geb. te
Poperinge op 21 april 1998)

Tot kind Gods gedoopt
Jonas De Lee, Z.V. Marc en Heidi Hemeryck,
Hoepelsnijdersstraat 2 te Proven.

In de Heer ontslapen
Maurice Devos, echtg. van Maria Decrock,
over!. te Poperinge op maandag 27 april 1998
in de leeftijd van 73 j. en die op maandag 4
mei 1998 om 10 uur te Proven wordt begraven.

Gevonden
Leesbril in zwart zakje : "Optiek Lobelle"
nabij Rita Ganne. Terug te bekomen op tel.
057/30 11 38.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 23 april: 62 deel-
nemers,7 wonnen 3 partijen: Delerue R. 361 ;
Veniere M. 334 ; Vienne A. 334 ; Derhille P.
281 ; Busschaert J. 256 ; Snauwaert B. 244 ;
Deraeve G. 236. Volgende kaarting op donder-
dag 14 mei.

Vlaanderens bedevaarten
Bisdom Brugge
Naar aanleiding van 100 jaar VLAANDE-
RENS BEDEVAARTEN - BISDOM BRUG-
GE wordt in de kathedraal van Ieper een JUBI-
LEUMCONCERT gegeven op zaterdag 16
mei 1998 : "De Mariavespers van Monteverdi"
door de vocaal en instrumentale ensembles
OrSeCante en RitorneIlo.

K.V.L.V.
Samen met Roesbrugge is er een cursus
"Dynamisch ontspannen" gepland in het
Ontmoetingscentrum te Roesbrugge op dins-
dag 19 mei, 2 juni, 16 juni en 23 juni en
woensdag 1 juli telkens om 20 uur. Dit is zeker
een aanrader om fit te worden of te blijven!

T.S.C. Voetbalnieuws
Na een prachtig seizoen, met een derde plaats
in de eindrangschikking start zondag a.s. de
eindronde. Buur KB.S. Poperinge is de tegen-
stander. Promoveert TSC Proven voor het eerst
in zijn bestaan naar derde provinciale ? De
spelersgroep is er klaar voor. Zij rekent wel op
de massale steun van ieder Proven aar die ook
maar ietsje sportief bloed door de aderen heeft
lopen. Afspraak om 15 uur op het Henri
d'Udekem d'Acoz terrein. Wie weet, komt ook
de burgemeester de paars-witte ploeg steunen.

Zuinig en sober - dropping - fietsen
K.A.V. Proven
Op dinsdag 5 mei is er een gespreksavond met
als thema "Zuinig en sober leven". Wim
Mestdagh geeft allerlei tips om zuiniger en
soberder te leven. In deze dure tijden is deze
avond niet te missen.
Vanaf dinsdag 26 mei gaat de K.A.V. van
Proven wekelijks fietsen. Dus dames, wees spor-
tief en ga mee. Eerste rit gaat traditioneel naar de
Paters in Westvleteren. Start om 19.30 U.

Wil in je agenda nog noteren : op vrijdag 29
mei (start Sinksenkermis) organiseert KA.V.
haar derde dropping. Je kan je nu reeds
inschrijven bij Gilberte. Meer informatie over
start en aankomst volgt later.
Voor de leden die graag puzzelen, vermelden
wij hierbij het afdelingsnummer van KA.V.-
Proven: AII PRO 01. Het K.A.V.-Bestuur

Uit het schrijven van Pater Eric Maes
(vervolg)
Het nieuwe regime belooft nog altijd niet veel
goeds, alhoewel er toch wel enkele, heel
bescheiden, veranderingen ten goede gekomen
zijn. Maar de serieuze problemen blijven
onaangeroerd . Het is heel duidelijk dat ze
niets anders willen dan een heel strenge dikta-
tuur op poten te zetten, maar de laatste jaren is
er zo'n grote mentaliteitsverandering op gang
gekomen dat het in feite nooit meer zal gaan
om op dezelfde manier het volk te onderdruk-
ken. Het volk heeft zijn eigen manier van
reageren en zijn eigen weg te gaan. Dat is voor
ons westerlingen soms heel ondoorzichtig, en
volgens ons niet de juiste manier om te reage-
ren, maar misschien is het toch wel de enig
haalbare en toch wel degene die het best aan-
gepast is aan de situatie hier. In alle geval,
wanneer we vernemen hoe het eraan toegaat in
vele andere streken van het land, dan kunnen
we hier zeker niet klagen.
En vooraleer te eindigen mag ik zeker niet
nalaten u allen van harte te danken voor de
milde steun die ik ook deze keer weer heb
gekregen van allen die het missiewerk gene-
gen zijn. Het is steeds een grote aanmoediging
voor ons, te weten dat nog heel veel mensen
bekommerd zijn om de allerarmsten en er ook
daadwerkelijk iets voor over hebben. In naam
van deze vele mensen voor wie we iets kunnen
doen dank zij uw steun en aanmoediging, nog-
maals hartelijk dank. Het moge u allen zeer
goed gaan, en moge de heer u dan ook over-
vloedig zegenen.

Zeer genegen,
Erik Maes

Ebonda-NC
p/a Reisdienst van Scheut

Ninoofsesteenweg 548
1070 Brussel



PRIESTER VAN DIENST (10-16 mei '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (9-10 mei) tel. 40.15.60
Veearts Vandenberghe (10 mei) te!. 38.81.60
Apotheek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: te!. 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

G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 5551

Vrijdag 8 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.

van Maria Deberdt
Zondag 10 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. mis v. Omer Vanrenter-

ghem, wedn. van Margriet Vermeulen
Maandag 11 mei
8 u. H. mis v. over!. familie (R.)
Dinsdag 12 mei
8 u. H. mis v. overl. familie (V.)
Woensdag 13 mei
8 u. H. mis v. bijz. over!. vwo buren (Z.H.)
Donderdag 14 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank

(0.)
Vrijdag 15 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 mei
17 U. Gez. jaarmis V. André Degraeve -

Devos Rachel
Zondag 17 mei
8 U. Gelezen mis V.d. Parochianen
9 U. Pl. Communie met H. Vormsel voor

de Vormelingen met hun ouders,
peters en meters en familie.

In 't weekend van 16 en 17 mei
zijn er te Proven drie H. missen:
- zaterdagavond te 17 U.

- zondag te 8 u., gelezen mis
- zondag te 9 U., Pl. Communie
met H. Vormsel

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Beste ouders van de Vormelingen
Eén van de mooiste dagen in het leven van uw
kind staat voor de deur. Op zondag 17 mei om
9 uur wordt uw zoon of dochter gevormd tij-
dens de Eucharistieviering die wordt voorge-
gaan door professor Antoon WuJlepit, direc-
teur van het Groot Seminarie te Brugge, afde-
ling Wijsbegeerte.
De Vormelingen 1998 :
1. Davy Borra, Roesbruggestraat 14

gedoopt 15/03/87
peter: René Dedeyne

2. Elewaut Cambron, Blekerijweg 92
gedoopt 29/08/86
meter: Erna Cambron

3. Pepijn Cappoen, Reningestraat 17
gedoopt 04/10/86
peter: Piet Rigole

4. Kelly Cayzeele, Eekhoute 47
gedoopt 29/06/86
meter: Annick Sergie

5. Thomas Degruyter, Obterrestraat 31
gedoopt 16/08/86
peter: Wim Depoorter

6. Frederik Delporte, Reningestraat 3
gedoopt 15/08/86
peter: Dirk Delporte

7. Heidi Descamps, Couthoflaan 15
gedoopt 06/04/86
meter: Erna Descamps

8. Manuel Dever, Blekerijweg 54
gedoopt 27/04/86
peter: Rik Quaghebeur

9. Sylvester Devos, Couthoflaan 7B
gedoopt 30/08/86
peter: Michel CuveJle

10. Jan Ghyselen, Blokstraat 13
gedoopt 22/06/86
peter: Roger Ghyselen

11. Sofie Gruwez, Eekhoute 7
gedoopt 14/09/85
meter: Krista Gruwez

12. Carmen Lahaye, Eekhoute 30
gedoopt 09/11/86
meter: Virginie Catel

13. Niels Malbrancke, Eekhoute 9
gedoopt 30/08/86
peter: Toon Bouve

14. Aurelie Masson, Eekhoute 17
gedoopt 04/1 0/86
meter: Georgette Poisonnier

15. Emilie Masson, Eekhoute 17
gedoopt 04/1 0/86
meter: Nancy Logie

16. Virginie Masson, Eekhoute 17
gedoopt 04/10/86
meter: Sandy Pecqueux

17. Thijs Ollevier, Blekerijweg 94
gedoopt 09/03/86
peter: Geert O\levier
Vormsel te Haringe

18. Ilse Torrez, Obterrestraat 13
gedoopt 31/08/86
meter: Andrea Brysbaert

19. Emely Vandenbroucke, Uilegatstraat 7
gedoopt 16/11/86
meter: Annemie Vandenbroucke

20. Aike Vandromme, Provenplein 18
gedoopt 01/02/87
meter: Claudine Vandromme

21. Jonas Vandromme, Eekhoute 8
gedoopt 28/02/87
peter: Helrnut Elslander

22. Piet Vandromme, Eekhoute 103
gedoopt 16/03/86
peter: Robby Dehondt

23. Alexander Vanexem, Provenplein 40A
gedoopt 01/02/87
peter: Pierre Debergh

24. Klaas Vanhee, Blokweg 10
gedoopt 05/10/86
peter: Dirk Vanhee

25. Lieselot Verdonck, Couthoflaan 14-16
gedoopt 18/01/87
meter: Monique Vandekerckhove

26. Braam Verschaeve, Eekhoute 12
gedoopt 12/04/86
peter: Dirk Verschaeve

27. David Vulsteke, Roesbruggestraat 6
gedoopt 22/02/87
meter: Denise Spiessens

's Avonds in de Meimaand
18.45 uur paternoster aan de grot. Welkom.

Achtergelaten
In het voorbije weekend werd een vrouwen
regenscherm achtergelaten in de kerk. Terug te
bekomen in de pastorie.

Bokado
Zondag 10 mei, moederdag !!! Speciaal voor
deze dag zal de winkel open zijn varr S tor 18
uur. Communiegeschenken aan voordelige
prijzen. Zeker voor paardenliefhebbers!!!

Leve Moeder
"Het schoonste op deze aarde

hier voor iedereen,
dat is het bezit van
uwe moeder alleen"

Viert moeder
tijdens het aanstaande weekend

van 9 en 10 mei !!!

Ter gelegenheid van Roepingenzondag
3 mei 1998
TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN MIJNE
HEILIGE PRIESTERWIJDING EN AAN MIJN
PLECHTIGE EEREMIS.

BRUGGE 16 APRIL 1944
BULSKAMP 20 APRIL 1944

Priester zijn was het vurigste ver-
langen, het grootste geluk en de

zaligste verplichting van mijn leven.
(H.Aug.)

En toch, ik vreesde en mijn hart
was met angst bevangen, 0 Heer,
toen ik uw stem hoorde: "Gij zijt
Priester in eeuwigheid." (Ps. 109)
Heer, uw slem verstond ik en ik

sidderde ... Last dragen en krank
zijn, hoog verheven en nietig zijn,

in waardigheid en onwaardig zijn!
(H. Leo de Gr.)

De zegen van den Almachtigen God dale neder
over mijn geliefde Ouders, zusters en familie-
leden, over mijn dorpsgenoten, over mijn dier-
bare studenten en over allen die mij eenig
goed hebben gedaan.

MichelOllivier

H. Maria, Koningin der priesters, bid voor mij.



PRIESTERVAN DIENST (17-23 mei '98)
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 mei) tel. 30 06 37
Dokt. Vandercruysse (21 mei) tel. 30.06.47
Veearts Goethals (17 mei) tel. 30.02.67
Veearts Busschaert (21 mei) tel. 44.53.63
Apoteek Deman (17 mei) - Roesbrugge
Apoteek Debruyne (21 mei) - Lo
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)

-KROMBEKE-~--tGl. 3().Q.4.JJ--(M.DGSchuttcre)
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
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 15 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve -

Devos Rachel
Zondag 17 mei
8 u. Gelezen mis v.d. Parochianen
9 u. Pl. Communie met H. Vormsel voor

de Vormelingen met hun ouders,
peters en meters en familie

Maandag 18 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.

int. (A.)
Dinsdag 19 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank

(M.)
Woensdag 20 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (G.)
Donderdag 21 mei
8 u. H. mis voor bijz. overledene (H.)
Vrijdag 22 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Camiel Boury,

echtg. v. Yvonne Godderis, wed. van
Sylveer Maes.

In de Heer ontslapen
Gabrielle Verlet, wed. van Henri Devos, over-
leden te Poperinge op vrijdag 8 mei 1998 in de

Ons
ParochÏeblad
Proven
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leeftijd van 94 jaar en die op zaterdag 16 mei
1998 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Gevonden
Een sleutelhanger met sleutel. Terug te beko-
men in de pastorie.

Voor beide activiteiten wordt iedereen harte-
lijk uitgenodigd. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugde. Tot dan ! K.A. V Proven

Hier volgen de namen van onze Eerste-
communicantjes 1998. Ze doen hun
Eerste Communie op donderdag
O.L.H. Hemelvaart 21 mei te 10.30 u.
1. Cossey Margo, Obterrestraat 1 te Proven
2. De Vriendt Louis, Canadaweg 14 te Proven
3. Deblock Joren, Switspapendreef 5 te

Proven
4. DecJerck Lore, Obterrestraat 4ge te Proven
5. Dehondt Nick, Provenplein 24 te Proven
6. Delefortrie lnes, Eekhoute 85 te Proven
7. Deleu Natacha, Eekhoute 15 te Proven
8. Delporte Christof, Reningestr. 3 te Proven
9. Denecker Sien, Provenplein 26 te Proven
10. Dever lsaura, Blekerijweg 54 te Proven
11. Feburier Angelique, Eekhoute 49 te Proven
12.Pannekoecke Kimberly, Eekhoute 1 te

Proven
13. Ryckeboer Steven, Couthoflaan 22 te

Proven
14. Sampers Melanie, Bankelindeweg 15 te

Krombeke
Wie--wordt--uitgenodigd--op-de--Feeeplltilee-~15~ .-Ssieker Els, BfflsitIsstflltlt 87 te Krom6el·1'C
in zaal St.-Jozef op zondag 17 mei na de 16. Torrez Pieter, Obterrestraat 13 te Proven
Vormselplechtigheid ? 17. Vandekerckhove Frieke, Potakker 10 te
De vormelingen, de catechisten, de ouders, Ieper
peter of meter van de vormeling, de muzikan- 18. Vaneeckhoutte Karen, Poperingestraat 49
ten, de leerkrachten, het schoolcomité, het te Westouter
schoolpersoneel, de kerkfabriek, de kerkbe- 19. Vanthoumout Matthieu, Dr. J. Gheysen-
dienden, de burgemeester, de gemeenteraadsle- straat 12 te Roesbrugge
den van Proven, de vormheer en de pastoor. 20. Viane Marie-Line, Roesbruggestraat 19 te

Proven

Zondag aanstaande 17 mei om 9 u.
Plechtige Communie met H. Vormsel -
Vormheer E.H. Anton Wullepit, rector
in Groenhove.
Enkele goede raadgevingen:
- Kom a.U.b. ruim op tijd, vooral de familiele-
den, die een goede plaats in de kerk wensen.

- Voor de vormelingen, de ouders en de vorm-
selpeter of -meter zijn er voorbehouden
plaatsen, uw naam ligt op een stoel.

- Gebruik het vormsel boekje om met meer
aandacht te kunnen volgen.

- Na het Vormsel is er receptie in de zaal St.-
Jozef. U blijft zo kort of zo lang als 't u belieft.

- Zoals ieder jaar, zowel voor de Plechtige als
voor de Eerste Communie wordt voorzien
van een fotograaf voor filmopname en dit
voor beide plechtigheden.

K.V.L.V.
Cursus dynamisch ontspannen voor Proven
samen met Roesbrugge. Op 19 mei; 9, 16, 23
juni en 1 juli telkens om 20 uur in het ontmoe-
tingscentrum te Roesbrugge. Meebrengen :
deken, stok, kussens. Prijs: 500 Bef. Vooraf
inschrijven bij Nicole, tel. 057/30 17 87.
Jaarlijkse reis op woensdag 8 juli 1998. We
brengen een bezoek aan de stad Rumst met o.a.
de mergelgrotten en een wijnkasteel. Vertrek
om 7 u. op de markt. Prijs: 1.400 Bef.

Fietsen en wandelen met K.A.V.
Vanaf dinsdag 26 mei starten we opnieuw met
onze wekelijkse fietstochten. De eerste trip
gaat gewoontegetrouw naar de Paters. Vertrek
stipt om 19.30 u. op het Provenplein. Dit jaar
hebben we een verzekening afgesloten voor
eventuele ongevallen. Daarom vragen we per
uitstap aan elke deelnemer een bijdrage. Leden
betalen 20 Bef., niet-leden 120 Bef. Eventuele
nieuwe leden kunnen zich altijd melden bij
Gilberte Dever of bij andere bestuursleden. Op
vrijdag 29 mei zet K.A.V. de Provense kermis
in met haar derde dropping. Afspraak om
20.30 u. bij Gilberte Dever, waar we geblind-
doekt worden weggebracht in groepjes van 4 à
5 personen. Wandelend zoeken we dan onze
weg terug naar Café De Zwaan. Een lekkere
kom soep en een broodje krijgen we als belo-
ning voor onze inspanning. Gelieve in te
schrijven vóór 20 mei bij Gilberte. Leden: 100
Bef., niet-leden: 200 Bef.

Worden uitgenodigd samen met hun
ouders en familie tot de Eerste
Communie op O.L.H. Hemelvaartdag
21 mei om 10.30 u.
De Eerste Communicanten samen met vader en
moeder en familie. Er zijn voorbehouden plaat-
sen voor de Eerste Communicanten en hun
ouders. Bij het binnenkomen in de kerk blijft
de Eerste Communicant nog even bij zijn
ouders staan totdat zijn naam wordt afgeroe-
pen. Dan pas komt het kind op zijn voorbehou-
den stoeltje plaats nemen. Ook de ouders heb-
ben een voorbehouden plaats, onmiddellijk
achter de Eerste Communicanten (naam op een
briefje op uw stoel). De overige familieleden
zitten elders in de kerk. Daarom, kom op tijd
om een zichtbare plaats te kunnen innemen.

Sluiting CERA BANK Proven
Het CERA-kantoor is met O.L.H. Hemelvaart
gesloten van don. 21 mei t.e.m. zat. 23 mei.

Nog een vraag
Om de beide vieringen van Eerste Communie
en Plechtige Communie met H. Vormsel in de
kerk niet te storen met omhalingen, zullen er
een paar mandjes achteraan in de kerk staan
om uw schaal- en stoelgeld samen te ontvan-
gen. A.u.b. als ik mag vragen: loop die mand-
jes niet achteloos voorbij. Dank u.

Pastoor M. Ollivier



PRIESTERVAN DIENST (24-30 mei)
E.H. Decadt, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (23-24 mei) tel. 38.82.71
Veearts Vulsteke (24 mei) tel. 33.41.17
Apotheek 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:-3-3.32.36of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Rechtzetting (zie vanaf woensdag 20 mei tot
zondag 24 mei inbegrepen)
Woensdag 20 mei
17 u. Avondmis voor de vruchten der

aarde en het werk van uw handen
Donderdag 21 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Communie van de kleintjes

samen met vader, moeder en familie
Vrijdag 22 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Camiel Boury -

Bulteel Maria
Zondag 24 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. zes-wekenmis v. Yvonne

Godderis, wed. v. Sylveer Maes.
Maandag 25 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (T.B.)
Dinsdag 26 mei
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.)
Woensdag 27 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 28 mei
8 u. H. mis v. overl. echtg en vader (P.V.)
Vrijdag 29 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 mei
17 u. Gez. jaarmis voor E.H. Miehiel De

Geeter, E.H. Amold De Witte en E.H.
Joris Dewulf

Ons
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Zondag 31 mei - Sinksen
Sinksenkermis te Proven
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 3de Gez. zes-wekenmis voor Omer

Vanrenterghem, wedn. van Margriet
Vermeulen.

In de Heer ontslapen
We willen het overlijden vermelden van
Marie- Thérèse Vandemaele, echtgenote van
Jozef Clays (in dienst van de kerkfabriek te
Proven en lid van het schoolcomité), overleden
te Kernrnel op donderdag 14 mei '98 in de
leeftijd van 74 jaar en die op dinsdag 19 mei
'98 om 10.30 uur te Kernrnel werd begraven.
Hierbij onze welgemeende deelneming aan
haar echtgenoot Jozef Clays, haar kinderen en
familie.

Geboorte
Kelsey Devos, d.v. Dirk en Heidi Christiaen,
o terrestraat 27 te Proven (geb, te Poperinge
op 8 mei '98).

Om goed te herinneren aan de Eerste
Communie van onze kleintjes op don
derdag, O.L.Heer Hemelvaart 21 mei te
10.30 uur
Het zijn de volgende kinderen:
1. Cossey Margo, Obterrestraat 1 te Proven
2. De Vriendt Louis, Canadaweg 14 te Proven
3. Deblock Joren, Switspapendreef 5 te

Proven
4. Declerck Lore, Obterrestraat 4ge te Proven
5. Dehondt Nick, Provenplein 24 te Proven
6. Delefortrie Ines, Eekhoute 85 te Proven
7. Deleu Natacha, Eekhoute 15 te Proven
8. Delporte Christof, Reningestr. 3 te Proven
9. Denecker Sien, Provenplein 26 te Proven
10. Oever Isaura, Blekerijweg 54 te Proven
11. Feburier Angelique, Eekhoute 49 te Proven
12.Pannekoecke Kimberly, Eekhoute I te

Proven
13. Ryckeboer Steven, Couthoflaan 22 te

Proven
14. Sampers Melanie, Bankelindeweg 15 te

Krombeke
15. Sticker Els, Blasiusstraat 87 te Krombeke
16. Torrez Pieter, Obterrestraat 13 te Proven
17. Vandekerckhove Frieke, Potakker 10 te

Ieper
18. Vaneeckhoutte Karen, Poperingestraat 49

te Westouter
19. Vanthournout Matthieu, Or. J. Gheysen-

straat 12 te Roesbrugge
20. Viane Marie-Line, Roesbruggestraat 19 te

Proven

Worden uitgenodigd samen met hun
ouders en familie tot de Eerste
Communie op O.L.H. Hemelvaartdag
21 mei om 10.30 u.
De Eerste Communicanten samen met vader en
moeder en familie. Er zijn voorbehouden plaat-
sen voor de Eerste Communicanten en hun
ouders. Bij het binnenkomen in de kerk blijft

de Eerste Communicant nog even bij zijn
ouders staan totdat zijn naam wordt afgeroe-
pen. Dan pas komt het kind op zijn voorbehou-
den stoeltje plaats nemen. Ook de ouders heb-
ben een voorbehouden plaats, onmiddellijk
achter de Eerste Communicanten (naam op een
briefje op uw stoel). De overige familieleden
zitten elders in de kerk. Daarom, kom op tijd
om een zichtbare plaats te kunnen innemen.

U wordt vriendelijk uitgenodigd
op de officiële heropening van café "De
Trarnstatie", Provenplein 58 te Proven. Franky
en Kathy heten U van harte welkom op zater-
dag 23 mei '98 vanaf 19 uur.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 mei: 56 deel-
nemers, 5 wonnen 3 partijen: Vermeersch K.
347, Vereyck C. 331, Vandaele 283, MorIion
G.273, Looten A. 263. Volgende kaarting
(kermiskaarting) op donderdag 28 mei.

Kermis: karting tombola
Ter gelegenheid van de GP Karting organise-
ren wij een tombola met vele mooie en waar-
devolle ri izen. Eén dezer ~en bieden enkele
Jongeren u lotjes te koop aan. Koop er enkele
als steun voor de organisatie van dit evene-
ment. Maak kans op één van de mooie prijzen.
Op Sinksenzondag zullen ook lotjes te koop
zijn. De trekking gebeurt op Sinksenzondag
omstreeks 18.00 uur in de autobus van Het
Wekelijks Nieuws op het Provenplein.

Kermis: karting: verhuring 15 min.
Van 13.30 u. tot 14.30 u. hebben we een uur
vrij gehouden en opgesplitst in 4 reeksen van
15 min. waarin de Provenaars ook eens kun-
nen proeven van de sensatie van karting.
Reserveren kan tegen betaling van 500 fr. per
kwartier (slechts 1 inschrijving mogelijk per
persoon) bij Patriek Top, Provenplein 40A.
Haast u want het aantal is beperkt tot 11 per
reeks, dus 44 in totaal.

De Vormheer te Proven was E.H.
Antoon Wull~it, rector te Groenhove -
Torhout
Toen ik vernam dat die heer A. Wullepit
kwam vormen naar Proven, vroeg ik aan de
deken van Poperinge : "Zeg eens, wie is die
man eigenlijk, wat weet je zoal van hem 'l" De
deken zei: "Die meneer Wullepit is een brave
mens" ... Ik dacht bij mezelf: we hebben dat
ook in Proven, brave mensen, 't zijn hier alle-
maal brave mensen, tot de pastoor inbegrepen.
Maar, maar ! Toen ik een beetje vóór negen
uur die meneer Wullepit zag binnenkomen in
de kerk, dan was ik op zijn minst verrast. Ik
zei bij mezelf : hier is meer dan een brave
mens! Ik zei tot de Vorm heer : "Ik moet niet
weten met welke wagen je rijdt, maar gij rijdt
voor het werk van de Blijde Boodschap !" Wat
e~heid, wat een vreugde, wat een vrien-
delijkheid, wat een hartelijkheid ging van die
mens uit. 't Is zelfs niet nodig dat hij een
homilie houdt, zijn verschijning alleen getuigt
van de Blijde Boodschap.



PRIESTER VAN DIENST (31 mei - 6 juni)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (30-31 mei) tel. 42.27.91
Dokt. Vandemaele (l juni) tel. 401560
Veearts Vandenberghe (30 mei-l juni) tel. 38.81.60
Apotheek Taveime - Woesten
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~DëKersgïeIer, teT. 33.3236 000JJ7.58-
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 29 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 30 mei
17 u. Gez. jaarmis voor Zuster Anselma
Zondag 31 mei - Sinksenkermis
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 3de Gez. zeswekenmis voor Omer

Vanrenterghem, wedn. van Margriet
Vermeulen

Maandag 1 juni
9 u. Dienst v. overl. Parochianen en voor

oudstrijders W.O. 11
Dinsdag 2 juni
8 u. H. mis v. overleden echtg. (O.R.)
Woensdag 3 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

int. (A.)
Donderdag 4 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot
Vrijdag 5 juni '
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 juni
I' u. Gez. mis v. I Maurice Verbrigghe,

zoon van wijlen Marcel en Flavie
Wylleman, vwo buren, vr. en kenn.

Zondag 7 juni
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Michel Gruwez,

echtg. V. Maria Fockenoy.

Tot kind Gods gedoopt
Kevin Gruwez, Z.V. Gino en Nathalie Plamon,
Eekhoute 51, Proven.
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In de Heer ontslapen
Zuster Anselma (Maria Vancauwenberghe) van de
Dienstmaagden van Maria te Wingene, zovele jaren
kloosterzuster te Proven, samen met zuster Aloïsia,
zuster Bernadette en zuster Joachim, overleden te
Wingene op donderdag 21 mei 1998 in de leeftijd
van 96 jaar en die op donderdag 28 mei 1998 om 10
uur te Wingene wordt begraven.
Wij bieden meteen aan haar familie, aan de overste
en de zusters van Wingene onze welgemeende en
christelijke deelneming aan, ook in naam van onze
Provense gemeenschap.
Nota : Ik moet zuster Anselma persoonlijk zeer
dankbaar zijn, omdat ik altijd 's middags en
's avonds mocht gaan eten als per gelegenheid mijn
huishoudster afwezig was. Zuster Anselma was in
Proven de excellente kokkin. Zaterdagavond 30 mei
te 17 uur is de H. mis voor zuster Anselma.

M. Ollivier, pastoor Proven

Bakkerij Stefaan
Beste klant, wegens het afsluiten van de weg op
Sinksenzondag werken we enkel op bestelling.
Alles kan verkregen worden zoals andere zondagen.
U zal wel alles moeten afhalen tegen 10.30 U. - II U.

vóór het afsluiten van de weg. Wij danken u voor
uw begrip. Stefaan en Bea

Wandelen met-K~ -- -
Op vrijdag 29 mei zet K.A.V. de Provense kermis in
met haar derde dropping. Afspraak om 20.30 U. bij
Gilberte Dever, waar we geblinddoekt worden weg-
gebracht in groepjes van 4 à 5 personen. Wandelend
zoeken we dan onze weg terug naar Café De Zwaan.
Een lekkere kom soep en een broodje krijgen we als
beloning voor onze inspanning. Gelieve in te schrij-
ven vóór 20 mei bij Gilberte. Leden: 100 Bef., niet-
leden : 200 Bef.

Omhaling
aan de kerkdeur op zaterdag 30 mei en zondag 31
mei voor de K.V.G. Aan te bevelen.

Sinksen zondag : parkeerverbod
Net als vorig jaar geldt er een parkeerverbod (ter
voorbereiding van de karting) vanaf 8 uur langs
Provenplein, Blokweg, B. Mazemanlaan, Teren-
burgseweg en Obterrestraat. Vanaf 11.30 uur is het
parkoers volledig verkeersvrij (Alexisplein is dan
ook niet meer bereikbaar). Dank voor uw begrip.

Karting: verhuring 15'
Tussen 13.30 en 14.30 uur hebben we 4 reeksen van
IS min. gepland. Inschrijven kan tegen 500 Bef./15
min. Max. I inschrijving per persoon. Haast u, want
het aantal plaatsen is beperkt tot II per reeks.
Inschrijven bij Patriek Top, Provenplein 40A, tel.
057/301484.

Sinksenkermis
Donderdag 28 mei
14.00 U. Kaarting gepensioneerden in zaal St.-

Elooi.
Vrijdag 29 mei
19.00 U. Straatbolling in Obterrestraat. Inr. café

St.-Elooi.
19.30 U. Kaarting café Het Hopland
20.00 u. Receptie GP van Provense Karting voor

deelnemers, sponsors en medewerkers in
zaal St.-Elooi.

Zaterdag 30 mei
15.00 u. Fiets-gymkana: behendigheidsparcours

per fiets voor de jeugd (\0 - 15 jaar). Op
het plein voor het Gemeentehuis.

17.00 U. Wandelconcert door het dorp door de
Kon. Harmonie De Volksvreugd

20.00 U. Reuze familie Bingo-avond. 30.000 Bef
prijzen ! Verscheidene trekkingen, 50
Bef. per deelnemerskaart. Zaal St.-Elooi.
Inr. De Noomtjes en de Obterrestraat.

20.00 u. Kermisfuif in café De Tramstatie. Inkom
gratis.

Zondag Bl mei
9-20 U. Tentoonstelling van keramiek- en koper-

sculpturen bij Rik Ryon, Atelier
Blokweg 2.

GRAND PRIX van PROVEN-KARTING
Ploegen wedstrijd op parkoers door Proven cen-
trum (verkeersvrij !)
11.00 U. briefing. - 12.30 - 13.30 u. training +
chrono's. 14.45 -18.45 U. wedstrijd.
Doorlopend tombola met mooie prijzen.
Inlichtingen en inschrijvingen: tel. 057/30 14
84 & fax 057/30 15 14. Gratis toegang. m.m.v.
Petraver nv, Het Wekelijks Nieuws, Boetiek
Topz, Eurofreez nv, Nevejan Drankcentrale,
P&V parts, Bankunie, Kantoor J. Pyfferoen.

20.00 U. Kermisbal in OC De Croone. Inkom gra-
tis. lnr. KLJ Proven. (zie afz:-affiche)

Maandag I juni
9.00 U. Vinkenzetting bij lokaal 't Rozenhof. Inr.

De Ware Vinkeniers, Proven
14.00 U. Minivoetbaltornooi op terrein Eekhoute.

Inr. TSC Proven
15-17 U. Ballonwedstrijd met naturaprijzen in

café De Zwaan bij Gilberte. I gratis bal-
lon per kind.

18.30 U. Grandioze barbecue in Gasthof 't Ro-
zenhof. Hesp aan 't spit, groentjes en
verse aardappelen.

Dinsdag 20 juni
14.00 u. Koekentafel met ontspanning, spreek-

beurt en tombola voor gepensioneerden
in zaal St.-Elooi. Inr. KBG Proven.

19.00 u. Kaarting in café De Bascule.
(vervolg Parochieblad van 7 juni) Ik wens U allen
veel bijval en veel volk. De pastoor van Proven.

Landelijke Gilde
Vrijdagavond, mei-gezinsbedevaart in de Abdij St.-
Sixtus om 20 uur, gevolgd door kaarsjesprocessie
naar de grot. Het ganse gezin wordt er verwacht!

Bokado
Op zondag 31 mei zal de winkel open zijn in de
voormiddag tot 12.30 uur, in de namiddag gesloten.
Speciale promotie van liggende kruiken voor de
tuin, slechts 380 Bef.

Beste bewoner
zoals u wellicht al weet heeft zondag aanstaande de
tweede Grand Prix Karting plaats in Proven.
Gelieve er rekening mee te houden dat het parcours
volledig zal afgesloten zijn vanaf 11.30 uur. Het
feestcomité dankt u voor uw begrip.

Verloren
Dobberman : naam: Pinky. Kleur: zwart - bruin -
witte hals. Met staart. Kindvriendelijk, speels.
Beloning : 3000 Bef. Ernstige bellers : Dewippe
Freddy, Eekhoute 45 te Proven, Tel. 057/300 I 92.



PRIESTER VAN DIENST (7 - 13juni '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (6-7 juni) te1.30.00.72
Veearts Goethals (7 juni) tel. 30.02.67
Apotheek Regheere - Proven
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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 5 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 juni
17 u. Gez. mis v. Maurice Verbrigghe,

zoon van wijlen Marcel en Flavie
Wylleman, vwo buren, vr. en kenn.

Zondag 7 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,

echtg. v. Maria Fockenoy
Maandag 8 juni
8 u. H. mis v. over!. familie (V.)
Dinsdag 9 juni
8 u. H. mis v. overl. familie (R.)
Woensdag 10 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw V.d. grot,

dank (A.)
Donderdag 11 juni
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid en

O.L.V. (I)
V, 'ijdag 12 juni
8 1. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13juni
17 u. Gez. mis v. Gaston Declerck, echtg.

van Irma Lemahieu vw. de kaarters-
club 't Rozenhof.

Zondag 14juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. zeswekenmis v. Maria

Desomer, wed. van Marcel Hahn en
van Remi Y de.
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In de Heer ontslapen
- Denise Rommens, echtgenote van Adrien

Deroo, overleden te Poperinge op zondag 31
mei 1998 in de leeftijd van 63 j. en die op
zaterdag 6 juni 1998 om 10,30 uur te
Poperinge in de O.L.Vrouwkerk wordt
begraven.

- De Heer Gerard Desmyttere, zoon van wijlen
Daniel en Bertha Lelieur, over!. te Poperinge
op dinsdag 2 juni '98 in de leeftijd van 67 j.
en die op zaterdag 6 juni'98 te 10.30 uur te
Proven wordt begraven.

- Eerwaarde Heer André Decadt, pastoor van
Haringe, overleden te Haringe op maandag 1
juni 1998, in de leeftijd van 79 j. en die op
zaterdag 6 juni '98 om 10 uur te Haringe
wordt begraven.

Sinksenkermis
Donderdag 4 juni
19.00 u. Kermiskaarting in café 't Rozenhof bij

Maria en Emiel.
Zaterdag 6 juni
20.00 u. Summer of '98 - fuif

Pop 70's, Rocks '80. OC De Croone
v.v.k. : 100 bef. - a.d.d. : 150 Bef.

Zondag 28 juni
WIELERWEDSTRIJD
VOOR ASPIRANTEN-WIELRENNERS
14.00 u. start 12-jarigen : IS km
15.00 u. start 13-jarigen : 25 km
16.00 u. start 14-jarigen : 35 km

start en aankomst: Provenplein
inr. supportersclub "De Kleine Man"
Bart Blanckaert, Proven.

Omhaling K.V.G.
bracht de som van 5988 Bef op. Beste dank!

Gevonden!
Een gewone sleutel in de Obterrestraat. Terug
te bekomen in de pastorie.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 mei, 58 deelne-
mers, 8 wonnen 3 partijen : Windels R. 344,
Claeys B. 313, Vanbeveren J.296, Rommens
S. 291, Vanacker C. 287, Coenen R.279,
Dever D.254, Snauwaert B. 252. Volgende
kaarting op donderdag 11 juni.

Sinksenkermis
Het feestcomité dankt alle mensen die meege-
werkt hebben aan het welslagen van deze ker-
mis. Hierbij denken wij o.a. aan de deelne-
mers, sponsors, talrijke medewerkers en de
vele toeschouwers van de karting. Daarnaast
danken wij evenzeer de mensen die meege-
werkt hebben aan de andere activiteiten zoals
de fiets-gymkana, de ballonwedstrijd en alle
andere activiteiten georganiseerd door de loka-
le verenigingen.
Wij zullen het nodige proberen te doen om de
straten terug proper te maken. Het probleem is
wel dat de veegmachine die vorig jaar de stra-

ten gekuist heeft, momenteel defect is en niet
kan ingezet worden.

Karting: uitslag tombola (blauwe lotjes)
• Rekenmachine: 1, 184, 12
• Wandklok: 51,131
• Bak Kerelsbier : 15, 280
• Kledijbon Topz t.w.v, 500 bef.: 217,102,177
• Brandstofbon Petraver t.w.v. 500 bef.: 193
• Brandstofbon Petraver t.w.v, 1.000 bef. : 241

(reserve: 279)
• Hoofdprijs:

Karting-overall t.w.v. 4.000 bef. : 119
(reserve : 64)

Prijzen af te halen vóór 12 juni bij Patriek
Top, Provenplein 40A, Proven. Het feestco-
mité dankt U voor uw steun.

Ballonwedstrijd
Volgende personen kunnen nog hun prijs afha-
len in Café De Zwaan bij Gilberte : Viane
Willem (2 x), Top Liessa, Gokelaere Matthias,
Orbie Vicky, Viane Marie-Line, Lazeure Iris,
Lazeure Brian, Malbrancke Niels, Vanbeveren
Nelleke. Het feestcomité dankt alle deelnemers.

Openstaande plaats
De vzw Jeugdpastoraat decenaat Poperinge
werft een nieuwe halftijdse jeugdpastor/refe-
rent aan. Paul Deruytter heeft na 4 à 5 jaar,
zoals bij de aanvang voorzien, ontslag geno-
men uit deze functie en gaat voor een volledi-
ge opdracht terug naar het onderwijs. Jongeren
die denken voor deze functie in aanmerking te
komen, kunnen een volledige tekst van de
vacature bekomen bij de afgevaardigde
beheerder van de vzw Diaken Luc Coene, Tel.
337097.

Graag een woordje in het Parochieblad
bij het overlijden van de pastoor van
Haringe, Andrê Decadt.
Weerom verliest Haringe zijn pastoor, bij het
overlijden van E.H. André Decadt. Zeer
gewaardeerd door de bevolking en gaarne
gezien door de mensen om zijn bescheiden
eenvoud, om zijn wijsheid en verstand, om
zijn dienstbaarheid, om zijn hulp en goedheid
bij de mensen. Haringe bezat een goede pas-
toor, zeer geliefd bij de mensen.
Wij, priesters zijn van conferentiegroep, zijn
bedroefd om zijn heengaan. We zijn iemand
kwijt. "Cadtje", zeiden we soms, maar 't was
geen "Katje", 't was een "Decadt", die wist
wat hij wilde en beslist zijn oordeel volgde.
Hij was een aangename collega, wijs en ver-
standig, juist in zijn oordeel, altijd gereed om
dienst te bewijzen en bovenal een buitenge-
woon moedig man. Hij kon zich zo sterk hou-
den tot ons aller bewondering.

André, proficiat, gij zijt er,
we bidden samen met U voor ons.

Michel Ollivier, Proven.

Plechtige Communie 1999
Op zondag 16 mei 1999.
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't weekend van zaterdag 15 en zondag 16
mei 1999. Later zal voor Proven nog dag en
uur bekend gemaakt worden.

Openstaande plaats
De vzw Jeugdpastoraat decenaat Poperinge
werft een nieuwe halftijdse jeugdpastor/refe-
rent aan. Paul Deruytter heeft na 4 à 5 jaar,
zoals bij de aanvang voorzien, ontslag geno-
men uit deze functie en gaat voor een volledige
opdracht terug naar het onderwijs. Jongeren
die denken voor deze functie in aanmerking te
komen, kunnen een volledige tekst van de
vacature bekomen bij de afgevaardigde
beheerder van de vzw Diaken Luc Coene, Tel.
337097.

PRIESTER VAN DIENST (14-20 juni '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (13-14 juni) teI.40.01.92 K.B.G. Proven
Veearts Vulsteke (14 juni) tel. 33.41.17 Trekking steun kaarten 2 juni 1998
Apoteek Dubaere - Reninge De volgende nummers geven recht op een prijs
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 en kunnen afgehaald worden bij Gerard Ryon,
VERPLEEGKUNDE: Obterrestraat 48 te Proven in de voormiddag,
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe) de zaterdag gans de dag en dit tot 30 juni 1998.

204 - 223 - 226 - 266 - 312 - 314-
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) 368 - 369 - 375 - 388 - 521 - 525-
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) 565 - 622 - 633 - 636 - 665 - 689-
KINESITHERAPIE: 702 - 755 - 761 - 828 - 838 - 841-
A~Dekersgieter,tel.-JJ.J2.J6-Gf-JOJ)-7~·lS-g --,00 - 889 905~- .908 - 928 - -94-1 -
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 944 - 945 - 962 - 972 - 988 - 990-
G. Busschaert, tel. 30.19.30 994 - 1004 - 1013 - 1022 - 1038 - 1044 -
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020 1056 - 1059 - 1061 - 1073 - 1090 - 1125 -

Proven GSM 0477/22 55 51 1132 - 1143 - 1192 - 1194 - 1221 - 1227 -
1229 - 1230 - 1232 - 1235 - 1237 - 1238 -
1269 - 1285 - 1301 - 1343 - 1344 - 1346 -
1366 - 1380 - 1392 - 1401 - 1412 - 1425 -
1426 - 1462 - 1491 - 1505 - 1507 - 1512 -
1525 - 1540 - 1553 - 1566 - 1576 - 1593 -
1603 - 1618 - 1620 - 1631 - 1670 - 1672 -
1681 - 1711 - 1713 - 1718 - 1719 - 1739 -
1757 - 1898 - 1923 - 1990.
Hartelijk dank voor uw steun. Het Bestuur.

Vrijdag 12 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 juni
17 u. Gez. mis v. Gaston Declerck, echtg.

van Irrna Lemahieu vwo de kaarters-
club 't Rozenhof.

Zondag 14 juni
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 2de Gez. zeswekenmis V. Maria

Desomer, wed. van Marcel Hahn en
van Remi Yde

Maandag 15 juni
8 U. H. mis V. overl. echtg. en moeder (P.V.)
Dinsdag 16 juni - H. Lutgardis
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (T.B.)
Woensdag 17 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot voor een

bijz. gunst (K.B.)
Donderdag 18 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. uit dank (R.D.)
Vrijdag 19 juni - H. Hart van Jezus
8 U. H. mis t.e.v. H. Hart V. Jezus (P.)
Zaterdag 20 juni
i: U. Gez. jaarmis V. E.H. Michel De

Geeter, E.H. Arnold Dewitte en E.H.
Joris De Wulf

Zondag 21 juni
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Achiel Indevuyst,

echtg. van Gerrnaine Deroye.

Te onthouden data
Op O.L.H. Hemelvaart 13 mei 1999 te 10.30
U. Eerste Communie.

- Plechtige Communie en H. Vormsel in

K.V.L.V.
Graag nodigen wij jullie uit tot onze jaarlijkse
reis samen met Roesbrugge. Deze gaat door op
woensdag 8 juli 1998.
06.30 u. opstap in Proven
10.00 U. aankomst te Riemst

welkom met koffie
11.00 u. bezoek aan de mergelgrotten te Kanne
12.15 U. rondrit te Kanne
13.00 U. middagmaal te Membruggen
14.15 U. bezoek aan het wijnkasteel te

Genoelselderen.
Dit alles voor de prijs van 1.500 Bef. L.G. en
K.V.L.V., 1.600 Bef niet-leden. In de prijs
inbegrepen : busreis, koffie en Millerse mop,
alle inkomgelden, plaatselijke gids, volledig
middagmaal, zonder drank. Inschrijven bij
Simonne Deprey, tel. 057/33 43 22. Zo vlug
mogelijk want de plaatsen zijn beperkt.

Pluk een lied uit het Jeugdmuziekatelier
Vertrouwd raken met muziek door spel, dans
en creativiteit ... : het kan elke woensdagna-
middag in het Jeugdmuziekatelier !
Dit jaar startten we met een succesvol nieuw
geluid : creatief bewegen en musiceren voor
kleuters. Volgend werkjaar '98-'99 gaan we
van start met twee nieuwe groepen: een voor-
bereidend jaar notenleer en een cursus key-
board.

Op woensdag 17 en 21 juni zijn er alvast info-
en inschrijvingsnamiddagen van 14 U. tot
17.30 U. In september zijn er ook inschrijvin-
gen. U kunt inschrijven voor:
- Creatief bewegen en musiceren (vanaf twee-
de kleuter)

- Voorbereidend jaar notenleer (vanaf eerste
leerjaar)

- Notenleer met blokfluit en orff (vanaf twee-
de leerjaar)

- Gitaar, piano en keyboard (vanaf derde jaar
notenleer)

Alle lessen en inschrijvingen gaan door in het
St.-Franciscusinstituut, ingang Bruggestraat 14
te Poperinge.
Inlichtingen:
- B. Coutigny, tel. en fax 057/301845
- M. Dehaene, tel. 057/38 82 32
- S. Metsu, tel. 057/200581

Het proberen waard
De restauratie van onze parochiekerk St.-
Victor is gebeurd en voltooid in het jaar 1974,
zowel buiten als binnen de kerk. De restauratie
werd besloten met een plechtige Eucharistie-
viering, waarbij Mgr. De Smedt, bisschop van
Brugge uitgenodigd werd. Er was zeer veel
volk aanwezig. Begrijpelijk dat er veel foto's
genomen werden tijdens die viering. Deze
foto's bezit ik in een album. Onder ander is er
daar een magnifieke foto bij van het interieur
en waar alle stoelen bezet waren. Toen ten
tijde vroeg ik aan sommige mensen : bij deze
foto, waaraan kun je zien dat het een katholie-
ke kerk is ? Er waren mensen die zegden, je
kunt het zien aan het kruisbeeld vooraan in de
kerk. Anderen zegden : je kunt het zien aan de
kruisweg,nog anderen aan de heiligenbeelden.
Er was slechts één slimmerik bij die zei : je
kunt het zien dat het een katholieke kerk is aan
de stoel vent die rondgaat achter stoelgeld.
Goed gevonden. 't Is daar waar ik wilde
komen: rondgaan achter geld, 't zij voor stoel-
geld als voor schaalgeld, dat stoort de
Eucharistieviering. De mensen moeten zoeken
naar hun portemonnee in hun handtas of ze
moeten wat kleingeld zoeken in zakken. Om
dit te vermijden hebben we nu mandjes gezet
achteraan de kerk, goed zichtbaar, om daar
vrijwillig uw bijdrage voor uw parochiekerk in
te werpen langs stoelgeld en schaal. Op die
manier is dit toch aangenamer denk ik voor
volwassen mensen.
Ik stel nu al vast dat de kerkgaande mensen in
Proven het nu al een beetje gewoon worden.
Uw bijdrage dient voor het onderhoud van uw
kerk, dat wil zeggen : voor de verwarming,
voor de verlichting, voor de versiering, voor
het wekelijks kuisen en het netjes houden van
de kerk, en nog meerdere onkosten. Ik mag er
zeker wel aan toevoegen, dat de mensen die
komen naar onze kerk, er goed ontvangen
worden en vooral in de winter warm ontvan-
gen worden. En daarbij wordt je ook niet over-
rompeld door veel bijzondere omhalingen.
Ik heb al van sommige mensen vemomen dat
ze dit systeem waarderen. Mag ik u dan vragen
dat je zonder controle die mandjes zoudt zien
staan als je de kerk binnenkomt, en dat u na
rijp overleg wellicht zoudt proberen het aIler-
kleinste geldstukje van één frankje in uw beurs
te laten. Natuurlijk als 't niet anders kan, is het
nog altijd gaarne meegeteld.
Dank u, Michel Ollivier, pastoor.
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PRIESTER VAN DIENST (21 tot 28 juni)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (20-21 juni) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (21 juni) tel. 44.53.63
Apotheek Vanacker - Leisele
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
G. Busschaert tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 33.30.20
Proven GSM 0477/22.55.51.

Vrijdag 19 juni - H. Hart
8 u. H. mis t.e.v. H. Hart v. Jezus (P.)

Zaterdag 20 juni
17 u. Gez. jaarmis v. E.H. Miehiel De
Geeter, E.H. Amold Dewitte en E.H. Joris
Dewulf

Zondag 21 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,
ec htg. v. Germaine Deroye

Maandag 22 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, exa-
mens (X.)

Dinsdag 23 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. v. Adrien
Deroo - Denise Rommens (M.)

Ons
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Woensdag 24 juni - St. Jan
8 u. H. mis v. overl. fam. (R.)

Donderdag 2S juni
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.)

Vrijdag 26 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 27 juni
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden
Wit-Gele Kruis Proven

Zondag 28 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 4e Gez. 6-wekenmis v. Omer Vanren-
terghem, wedn. v. Margriet Verrneulen.

Tot kind Gods gedoopt
André Pareyn, zoon van Frans en van
Valdinate Maria de Franja - Brazilië.

In de Heer ontslapen
Irrna Goudeseune, echtg. v. Sylvain Comette,
over!. te Kortrijk op zaterdag 13juni '98 in de
leeftijd van 81 j. en die op zaterdag 20 juni '98
om 10.30 u. te Proven wordt begraven.

Huwelijksaankondiging
Benedikt Vulsteke, Obterrestraat 2 te Proven
en Helga Verbeke, Krombeekseweg 41 te
Poperinge.

Café Tramstatie
Het café is vanaf woensdag 24 juni iedere
woensdag open vanaf 18 u.

Frankyen Kathy.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van donderdag 11juli :
62 deelnemers, 8 wonnen 3 partijen
Memhout M. 334; Vanbeveren J. 279; Scharre
C. 278; Cordenier P. 261; Lecomte J. 248;
Looten A. 246; Busschaert C. 220; Busschaert
J. 218. Volgende kaarting op donderdag 25
juni.

Bakkerij Stefaan
Wij zijn met verlof van dinsdag 23 juni tot en
met woensdag 8 juli.
Donderdag 9 juli is de winkel terug open. Wie
brood wenst voor in de diepvries, tijdens ons
verlof, gelieve dit te bestellen.

Stefaan en Bea

Poperinge Heilige Bertinus 698-1998
In 1998 is het 1300 jaar geleden dat de heilige
Bertinus overleed. Deze abt van de St.-
Bertinusabdij uit het Frans-Vlaamse St.-
Omaars is de patroonheilige van de dekanale
St.-Bertinuskerk van Poperinge en bescherm-
heilige van de stad. Genoeg reden dus om deze
heilige in stad en parochie eens extra in de
belangstelling te zetten.
Tentoonstelling in de St.-Bertinuskerk van
4 juli tot 30 augustus met als thema: De H.
Bertinus en de rol van de monniken in de
7de eeuw.
In deze tentoonstelling wordt vooral de H.
Bertinus in de kijker geplaatst: de rol die hij
speelde in de kerstening van de streek en ook
de rol die de St.-Bertinusabdij te Sint-Omaars
hierbij vervulde als religieus en intellectueel
centrum.
Daguitstapje naar Frans-Vlaanderen.
In de voetsporen van St.-Bertinus. We bezoe-
ken Wormhout, St.-Winoksbergen, Wizeke...
en t.- maarsop donderdag 13 Juli. "Vertrek
om 9 u. op het Oudstrijdersplein te Poperinge.
Terug om 20 u. Inschrijven vóór 15juli in de
Kerkstraat 2, te!. + fax. 057/33 97 67. Prijs:
850 fr. (busreis, middagmaal en toegangsgeI-
den inbegrepen) overschrijven op 712-
1001620-81, Secr. Dekenij, Priesterstraat 18 te
Poperinge.

Wielerwedstrijd aspiranten
U herinnert zich allicht nog de enthousiaste
ontlading van het Provense publiek, toen Bart
van de Canada op schitterende wijze de wed-
strijd bij de 12-jarigen won verleden jaar !
De tweede editie gaat door op zondag 28 juni.
De l2-jarigen starten om 14 u. voor 15 km,
met Frederik Delporte uit de Reningestraat.
Om 15 u. starten de 13-jarigen voor 24 km met
Bart Blanckaert uit de Canadaweg. Om 16 u.
starten de IS-jarigen voor 34,5 km.
De wedstrijden vinden plaats op een gesloten
omloop die volgende straten aandoet :
Provenplein, Obterrestraat, Terenburgseweg,
Baron Mazemanlaan, Blokweg, Eekhoute,
Blekerijweg, Provenplein. Ingevolge een poli-
tieverordening is dit parcours tijdelijk VER-
KEERSVRIJ en PARKEERVRlJ vanaf 13.15
u. tot 18 u. Het is aangeraden, indien u in de
namiddag weg moet, uw wagen vooraf buiten
dit parcours te plaatsen. Wij hopen u een leuke
en sportieve namiddag te kunnen brengen met
onder andere de plaatselijke kleppers Frederik
Delporte en Bart Blanckaert.
Supporters op post!



PRIESTER VAN DIENST (29juni - 4 juli '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (27-28 juni) tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (28 juni) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne - Lo
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 30.01.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.l1
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 26 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 juni
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden

van 't Wit-Gele Kruis Proven
Zondag 28 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. zeswekenmis v. Omer

Vanrenterghem, wedn. v. Margriet
Verrneulen

Maandag 29 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.L.)
Dinsdag 30 juni
8.45 u. Dankrnis bij het einde van het

schooljaar
Woensdag 1 juli
8 u. Dankmis ter gel. van briljanten huwe-

lijksjubileum (A.A.)
Donderdag 2 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, exa-

mens (G.)
V 'ijdag 3 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Guillaume Borrey-

Degraeve Lia
Zondag 5 juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Gabrielle Verlet, echt-

gte. v. Henri Devos, vwo vrienden,
kennissen en buren.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Tot kind Gods gedoopt
- Fien Vanhee, d.v. Thomas en Heidi

Croquette, Uilegatstraat 1 te Proven.
- Tom Broché, z.v. Eric en Chantal

Vanquathem, Canadaweg 8 te Proven.

De moeite waard om proficiat te wensen
Aan het huwelijkspaar Achiel Pacco - Lamaire
Alida, wonende langs de Canadaweg 30 te
Proven, om hun 65-jarig huwelijksleven, bril-
janten Bruiloft. Aan het jubilerend huwelijks-
paar en hun familie onze hartelijke gelukwen-
sen.

Kapsalon Greta
zal gesloten zijn van 5 juli tot en met 16 juli.

K.B.G. Proven - Feest derde leeftijd
Het stadsbestuur nodigt alle gepensioneerden
uit voor een feestnamiddag met muzikaal
optreden in de zaal "Maeke Blyde" te
Poperinge, dit op dinsdag 7 juli om 14.30 uur.
Iedereen is welkom. Inkom 50 fr., gratis con-
sumptie. Elk zorgt voor eigen vervoer.

De 22ste juli 's morgens vroeg schiet Karel ./
Potter, boer uit Proven, een jongen neer, die
geklommen was op één van zijn kersebomen.
's Namiddags wordt hij door een Oostenrijkse
patrouille uit zijn noeneslaap gewekt en naar
Poperinge opgeleid.
Op 20 augustus ligt een groot leger van ver-
bondenen in de weiden langs de kassei naar
Rousbrugge. Het bestond uit 25.000 man onder
leiding van de Hannoverse veldmaarschalk
Freytag. Deze manschappen maakten het reser-
vekorps uit van de verbonden strijdkrachten.
Vrijdag 6 september werd door Fransen op
terugtocht van Poperinge naar Rousbrugge
gans de dorpsplaats van Proven geplunderd o.a.
de pastorie, de kapelanie en de dichtsbije hoe-
ven. De pastoor De Neut vluchtte in het bos
("Het Juffrouwke" over de Haringebeek). Ook
zijn hof werd doorzocht en daar vond men al
zijn wijn, die er gedolven was.
Een boer, Eugenius Coucatrice, werd in zijn
hoeve doodgeschoten, omdat hij een geweer in
huis had."

Genomen uit het woord van de bis-
Wielerwedstrijd aspiranten schop "Leven als christen"
-Zondag 28juni 1998 ---------Nög--vaak-twör--i:k--zeggen : "Ik ga niet meer
De tweede editie van deze wedstrijd gaat zon- naar de mis. Ik zie daar te veel mensen die op
dag door! Om 14 u. starten de l2-jarigen die de eerste rij zitten en nadien verder doen met
10 ronden van 1,5 km door Proven afleggen. hun naaste te belasten en kwaad te spreken. Ik
Delporte Frederik uit de Reningestraat zal in ga niet naar de mis, maar dat wil niet zeggen
deze categorie de Provense kleuren verdedi- dat ik geen christen ben."
gen. Nu hij sinds kort over een spiksplinter- Soms erger ik mij aan zo'n uitspraak. Ze is
nieuwe racefiets beschikt, zit hij boordevol onrechtvaardig en lijkt me vooral een uitvlucht
vertrouwen en rekent op de steun van de om zichzelf te rechtvaardigen.
Provense supporters. Feit is dat christelijk leven niet zo eenvoudig
Om 15 uur starten de 13-jarigen voor 16 ron- is. Het evangelie is geen gemakkelijke levens-
den van l,S km. Aan de start Blanckaert Bart regel. Terecht mag men meer verwachten van
uit de Canada. Deze sterke klepper zal zijn iemand die regelmatig bidt en eucharistie viert.
schitterende overwinning van vorig jaar onge- Toch krijgt men daardoor geen ander karakter,
twijfeld willen overdoen. men is niet immuun voor kwaad en zonde. Ik
Om 16 uur starten de 14-jarigen voor 23 ron- schreef bijna "jammer genoeg", maar dat is het
den. meest typische van ons mens-zijn : voortdu-
De wedstrijden vinden plaats op een gesloten rend proberen goed en beter om te gaan met
omloop die volgende straten aandoet: onze medemensen, doorheen vallen en
Provenplein, Obterrestraat, Terenburgseweg, opstaan, vechten tegen ontgoocheling en
Baron Mazemanlaan, Blokweg, Eekhoute, onmacht. Daarvoor vragen we steun bij God
Blekerijweg, Provenplein. Ingevolge een poli- en smeken we om Zijn barmhartigheid.
tieverordening is dit parcours tijdelijk VER-
KEERSVRIJ en PARKEERVRIJ vanaf 13.15 Het zou me verwonderen als niet-kerkgangers
u. tot 18 u. Het is aangeraden, indien u in de zoveel gemakkelijker het evangelie zouden
namiddag weg moet, uw wagen vooraf buiten kunnen beleven. Ik bedoel dit niet als beschul-
dit parcours te plaatsen. Wij hopen u een leuke diging maar als uitnodiging. Als je nog zelden
en sportieve namiddag te kunnen brengen met het evangelie hoort voorlezen, is het ongetwij-
onder andere de plaatselijke kleppers Frederik feld moeilijker om de opgave ervan te blijven
Delporte en Bart Blanckaert. kennen. Jezus volgen is voorwaar geen gemak-
Supporters op post! kelijke weg!

Na tweeduizend jaar blijft het nog steeds, en
steeds opnieuw, een uitdaging. Hoe leef ik nu
als christen ? Het is één van de doelstellingen
van het jubileum : hernieuwen, herbouwen,
toetsen van ons gedrag. Een mogelijkheid is de
cursus Pastorale Arbeid "Leven vanuit het
geloof' die start in september.

Een beetje geschiedenis:
"Proven gedurende de oorlog 1792-1794
"Op 8 juli, maandag na Poperinge-ommegang
lagen hier Duitsers met enkele stukken
geschut. De jonge prins van Oranje en de
majoor Utz, die verbleven op de "Meule-
walle" voerden het bevel in de schermutseling
van die dag, de slag van "De Haeghedoorn". In
en rondom Rousbrugge vochten 4.000 man.

t Roger Vangheluwe
Bisschop van Brugge



PRIESTER VAN DIENST (5-11juli '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZO DAGDIENST
Dokt. Provoost (4-5 juli) tel. 40.00.20
Veearts Vulsteke (5 juli) tel. 33.41.17
Apotheek 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 Dekersgieter, tel 33 31 36 of 30 m 58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 5551

Vrijdag 3 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Zaterdag 4 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Guillaume Borrey-

Degraeve Lia
Zondag 5 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Gabrielle Verlet, echtg. v.

Henri Devos, vwovr., kenn. en buren
Maandag 6 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.LV. V.d. grot, dank voor

genezing (B.B.)
Dinsdag 7 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, dank (R.)
Woensdag 8 juli
8 u. H. mis v. bijz. overl. (G.L.)
Donderdag 9 juli
8 u. H. mis v. overl. familie (0.)
Vrijdag 10 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Zaterdag 11 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthournout,

echtg. v. M.-J. Breyne
Zondag 12 juli
8 J. Gez. mis v.d. Parochianen
1') u. 3e Gez. 6-wekenmis v. Maria

Desomer, wed. v. Marcel Hahn en v.
Remi Yde.

Geboorte
Tine Desmyttere, d.V. Kris en An Cal is, Blokweg 19
te Proven (geb. te Poperinge op 25 juni '98).

Autowijding voor elk voertuig of werktuig
op zaterd. 4 en zond. 5 juli na al de missen.
Lidgeld St. Kristoffel : 100 fr. Een omslag
wordt aan de kerkdeur afgegeven.

Ons
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Bijzonderlijk nu vóór de grote vakantie mogen we
wel eens denken aan veilig wegverkeer. Er zijn nu
zoveel baan werken en omleidingen. Het wordt
steeds moeilijker om alle richtlijnen of wegwijzers
te zien staan. Alles wat er gedaan wordt aan veilig
wegverkeer, zal niet baten als de mens zelf het weg-
verkeer 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.

Twee vliegen in één klap.
De pastoor bezoekt de leerlingen van onze school
(kleuters en lagere afdeling) tijdens de grote vakan-
tie. Dat is een bezoek ten huize dat van belang is en
dat ik ook graag doe. In oktober begint dan de grote
toer, alle huizen van Proven aandoen voor de her-
nieuwing van het abonnement op het parochieblad.
Dat is een groot werk, dat op mijn leeftijd tamelijk
zwaar doorweegt.
Daarom stel ik voor om het voor mij enigszins
gemakkelijker te maken: dat ik in de grote vakantie,
terwijl ik de ouders van onze leerlingen bezoek,
meteen de hernieuwing van het abonnement op het
parochieblad zou vragen. Dat zou dan twee vliegen
zijn in één slag.
DatJ1(bij voorbaat, Pastoor Proven, M. Ollivier

Sluiting CERA-bank tijdens het verlof
Het CERA-kantoor zal in de maanden juli en augus-
tus gesloten zijn op zaterdagvoormiddag.

Naar Parijs
Op zaterdag 22 augustus 1998 gaan de Noomtjes
met de bus naar Parijs voor een dagtrip. Vertrek om
6 u. 's morgens aan café St. Elooi. Prijs: 700 Bfr.
per persoon voor de bus en een prachtige rondvaart
op de Seine. Voor meer details: Danny of Linda,
café St. Elooi, tel. 057/30 04 83.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 juni : 62 deelnemers, 9
wonnen 3 partijen: Rommens S. 349; Demuys R.226;
Vandaele L. 335; Delerue R. 329; Gantois A. 3l8;
Boeket M. 297; Butaye A. 282; Ooghe L. 232; Wyckaert
I. 220. Volgende kaarting op donderdag 9 juli.

Proven - Eekhoutefeesten
Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juli
Op de wijk Eekhoute wordt er in het eerste weekend
van juli gefeest. Na het succes van verleden jaar wil
de jeugd opnieuw de spits afbijten met het inrichten
van een ping-pongtomooi op vrijdagavond. Op
zaterdag en zondag komen de kinderen en de jeugd
volop aan hun trekken. Een doe-mee-sportnamid-
dag, een zandbak, een kinderrommelmarkt, rondrit-
ten met een huifkar, een ballonwedstrijd en voor het
eerst muurklimmen, zijn allemaal ingrediënten waar
zij hun hartje zullen kunnen ophalen. Voor de oude-
ren is er de traditionele kip aan 't spit, het aperitief-
concert en de dansavonden. Het muurklimmen
mogen zij natuurlijk ook eens proberen.
Vrijdag 3 juli
18 u. Ping-pongtomooi voor groot en klein (org.
Jeugd Eekhoute)
Zaterdag 4 juli
14 u. Doe-mee-sportnamiddag en foto zoektocht
19 u. Kip aan 't spit met groenten en frietjes

Gezellige dansavond met discobar Mawi
Zandbak voorzien voor de kleintjes

Ol u. Einde
Zondag 5juli
II u. Kinderrommelmarkt

Aperitiefconcert met Pass-Par-Tout
13 u. Barbecue (broodjes met worst)
14 u. Volleybaltomooi 10 ploegen (i.s.m. Bloso)
14.30 u. Rondritten met huifkar

Ballonwedstrijd
17 u. Muurklimmen
20 u. Sleep-in-fuif met Disco Dream
Ol u. Einde
De Eekhoutevrienden : Gratien, Hugo, Danny, Mia,
Johan, Mamix, Stefaan, Pol en Johan.

Speelpleinwerking De Pleute
Op zaterdag 4 juli is er om 10 u. vergadering voor
de leiding (dagenrooster meebrengen). Jongeren
vanaf 15 jaar die geïnteresseerd zijn, kunnen zich
aanmelden op die vergadering.
We starten op dinsdag 7 juli van 13.30 u. tot 17.30
u. Ieder kind tussen 2,5 jaar tot 12 jaar is welkom.
Inschrijvingsgeld per dag: 30 fr. Limonade - choco-
melk : l5 fr. Wafel: 5 fr.
Een volledig activiteitenprogramma wordt uitge-
deeld in de eerste dagen van de speelpleinwerking.
Nu nog duimen voor mooi weer! Alvast een pretti-
ge vakantie! Het Pleuteteam

Er komt een nieuwe speerptaatsfn de school
van Proven.
De werken starten nu reeds tijdens de grote vakan-
tie, tijdens de maand augustus om klaar te zijn tegen
het begin van het nieuwe schooljaar in september.
De oude betegelde speelplaats gelegen tussen de
klaslokalen, met een oppervlakte van duizend vier-
kante meter, moet nodig vernieuwd worden.
De directie van de school en ikzelf stellen vast dat,
wanneer het regent, je nog moeilijk naast de plassen
kunt lopen. 't Kan niet anders of er moeten natte
voetjes zijn. Er zijn immers te veel putten, gebroken
tegels en oneffenheden, met daarbij geblokkeerde
afwateringsgeulen. Als voorbereidend werk zal men
eerst uitnivelleren, daarna borduren plaatsen, stabi-
liseren, watergeulen plaatsen en tenslotte asfalteren
met een dikte van 5 à 6 cm.
Beste ouders - we mogen ons ook wel eens tot U
richten - 't is een noodzakelijk en degelijk werk, 't
zal geld kosten en toch zullen we het graag laten
uitvoeren ten bate van onze kinderen.
Kinderen, kleintjes en groteren, moeten niet alleen
goed opgevangen worden in een mooi klaslokaal, ze
moeten ook hartelijk welkom zijn op een mooie,
gezellige speelruimte.
Dagelijks ben ik op school aanwezig om de hoe en
de toe te kunnen volgen. En ik stel vast dat het team
van de leerkrachten samen met directie, plannen en
samenkomen en bespreken en in schoolreglementen
vastleggen wat het beste is voor de opvoedende
begeleiding van kinderen. De school beoogt in ieder
geval het beste voor uw kinderen. Een school die
niets meer mag vragen van een kind, is een nuttelo-
ze school, naar mijn mening.
Ik ben een beetje van mijn onderwerp afgeweken:
de nieuwe speelplaats komt er en we geven ze graag
aan uw kinderen, maar werk a.U.b. mee, beste
ouders, wanneer we per gelegenheid iets aan uw
kinderen moeten vragen. Het is nog steeds voor hun
welzijn. M. Ollivier, pastoor

Bokado
Verlof van 6 juli t.e.m. 23 juli.
Terug open op 24 juli.
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achter de fabrieksgebouwen van de firma
Top-Mouton. 's Namiddags, rond 13 u. star-
ten daar de eigenlijke Sportfeesten, met
allerlei spelen en afvallingsspelen en dit tot
± 18 u. De dag wordt afgesloten met een
fuif in het ontmoetingscentrum De Croone
te Proven.
We wensen alle deelnemers het beste toe.

K.L.J. Proven

Zaterdag 18 juli
17 u. Gez. mis v. Maurice Devos, echtg.

van Maria Decrock, vwo vr. en kenn.
Zondag 19 juli
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert-

Ryon Hélène.

Bij schoenmaker "Noëi"
Soldenverkoop vanaf heden tot 31 juli 1998.
Welkom en dank U.

PRIESTERVAN DIENST (12-18juli '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 Een beetje geschiedenis:
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST Proven gedurende de oorlog:
Dokt. Selosse (11-12 juli) tel. 40.15.60 1792-'94
Veearts Goethals (12 juli) tel. 30.02.67 Op 27 maart 1793 vierde men te Proven het
Apotheek Regheere - Proven succes der keizerlijke wapens met tromge-
TANDHEELKUNDE : tel. 30.01.54 roffel, het lossen van geweerschoten en het
VERPLEEGKUNDE: luiden van de klokken. Gevierd werd ook, Huisbezoek bij de ouders van de leer-
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe) dat men steeds het planten van de vrijheids- Iingen van onze school.
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere:!..)_~bo~o~m~h~a~d~k~u~n~ne~n~w:::e~r:::.en~.,--=D::.it~,_t~e~rw~ïl,----"d~e_-D.I·:i-het-begin...van..de.grote...ll.akantiezijn we

'--POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) Fransen aftrokken, doch nog geenszins ons reeds begonnen aan dat huisbezoek. Het kan
KINESITHERAPIE: grondgebied verlaten hadden. De 31e maart een nuttig gesprek worden over de school en
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 kregen Vlamertinge, Poperinge en Proven onze leerlingen. Terzelfdertijd vragen we
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 order van twee Franse officieren om loge- aan die ouders hun bijdrage voor de her-
G. Busschaert, tel. 30.19.30 ment klaar te maken voor 4.000 man. nieuwing van het abonnement op het
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020 Nadat praktisch gans ons grondgebied op de Parochieblad.

Proven GSM 0477/22 55 51 Fransen heroverd was (onder het commando Dank U. Michel Ollivier, pastoor.
van de prins van Saxen-Coburg) kwamen op
8 april acht of negen Oostenrijkse huzaren
op de kasseiweg naar Roesbrugge tot bij
herberg "De Gaepaerde" (ergens tegenover
of bij de monding van de Blokstraat ?).
Toen ze hoorden, hoeveel Fransen er verer-
op waren zijn ze teruggekeerd.
De 20e april zijn zestig man van het regi-
ment van Michel Wallis (Duitsers - samen
met enkele vrouwen) vanuit Roesbrugge
gaan liggen op Couthove. Op 6 mei werd de
dorpsplaats met de omringende hofsteden
door jacobijnen fel geplunderd en de 18e
verhuist het bureau van de domeinen voor
korte tijd van Roesbrugge naar Proven. De
6e juni, rond twee uur in de namiddag, zak-
ten een honderdtal Franse soldaten naar ons
dorp af. Enkele Oostenrijkers namen negen
republikeinen gevangen, doodden er drie en
verjoegen de rest.

Naar Parijs
Op zaterdag 22 augustus 1998 gaan de
Noomtjes met de bus naar Parijs voor een
dagtrip. Vertrek om 6 U. 's morgens aan café
St. Elooi. Prijs : 700 Bfr. per persoon voor
de bus en een prachtige rondvaart op de
Seine. Voor meer details : Danny of Linda,
café St. Elooi, tel. 057/30 04 83.

Jaarlijks verlof
Slagerij Jacques Vulsteke is gesloten van
dinsdag 14 juli tot en met donderdag 21 juli.

Vrijdag 10 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 juli
17 U. Gez. jaarmis van Henri Vanthour-

nout, echtg. van M.-J. Breyne
Zondag 12 juli
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 3e Gez. 6-wekenmis van Maria

Desomer, wed. van Marcel Hahn en
van Remi Yde

Maandag 13 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot voor

gevraagde intentie (J.M.)
Dinsdag 14 juli
8 U. H. mis V.overl. echtgte. (FL.V.)
Woensdag 15 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot, dank (X.)
Donderdag 16 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. V.d. grot uit

dank voor 4 x 20 jaar jong (G.G.)
Vrijdag 17 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.v. v.d. grot (gev.)

Het volgende Parochieblad zal gelden
voor drie weken.
Wil daarmee a.U.b. rekening houden om op
tijd uw artikels in te zenden. Steek ze in de
bus van de pastorie ten laatste tegen maan-
dagavond 13 juli.

Ik las in de B.Z.N.
"De weg naar echt geluk, moet je - zelf gaan
- en - te voet."

Speelplein "De Pleute"
Dinsdag laatst ging het speelplein "De
Pleute" weer van start. Om ons materiaal
een beetje aan te vullen, zouden we u vrien-
delijk willen vragen of u op zolder oude
lakens, dekens, kledij of ander bruikbaar
materiaal hebt, die u met plezier wilt afge-
ven aan de jeugd van Proven. Met dit alles
kunt u terecht op het Provenplein 62. Wij
danken u bij voorbaat. Het Pleute-team.

Sportfeesten K.L.J.
Op zondag 2 augustus gaan te Proven de
sportfeesten \' van de K.LJ. (gewest
Poperinge) door. De dag wordt gestart met
een eucharistieviering in de kerk te Proven
(om 10 uur). Nadien gaan we naar de weide



PRIESTER VAN DIENST (19 - 25juli '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (18-19 juli) tel. 300637
Dokt. Vandercruysse (21 juli) tel. 30.06.47
Veearts Vandenberghe (19 juli) tel. 38.81.60
Veearts Goethals (21 juli) 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. 33.3-1.16-(W.-G:-Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 5551

Vrijdag 17 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 juli
17 u. Gez. mis van de pastoor voor zijn

81ste verjaardag
Zondag 19 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert-

Ryon Hélène
Maandag 20 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot tot

intentie v.d. gever
Dinsdag 21 juli
8 u. H. mis v. overl. echtgte. en moeder

(Fl.V.)
Woensdag 22 juli
8 u. H. Mis v. overl. broer (G.D.)
Donderdag 23 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot uit dank

(X.)
Vrijdag 24 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2S juli
17 u. Gez. mis vwo fundatie Catemach
Zondag 26 juli
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Michel Verstraete,

echtg. V.Monique Maes.

Tijdens de week missen om 8 u.
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Tot kind Gods gedoopt
Rani Buseyne, d.V.Eddy en Sabine Spenninck,
Molendreef 20, Proven.

Geboorte
Sara Vandenberghe, d.v. Johan en Els
Vandenbussche, Blokstraat, Proven (geb. te
Poperinge op 7 juli '98).

Huwelijksaankondiging
Jos Adriaens, Groenestraat 20, Merkem en
Sylvie Coene, Blekerijweg 25, Proven.

PRIESTER VAN DIENST (26 juli-l aug)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (25-26 juli) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (26 juli) tel. 38.81.60
Apoteek Leroy - Watou

Zaterdag 1 augustus
17 U. Gez. mis V. Mauriee Devos, echtg.

V.Maria Decrock, vwo vr. en kenn.
Zondag 2 augustus
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u- G~.-mis-ter-gel:--v:h. sportfeest-v.d.

KLJ met muzikale begeleiding van
"Pro Deo".

PRIESTER VAN DIENST (2-8 aug.)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge tel. 30.03.74
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (1-2 aug.) tel. 42.27.91
Veearts Goethals (2 aug.) tel. 30.02.67
Apoteek Taveime - Woesten

Vrijdag 7 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 augustus
17 U. Gez. mis V. E.H. Leroy vwo de

Kerkfabriek
Zondag 9 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. 2de Gez. 6-wekenmis V. Yvonne

Godderis, wed. V. Sylveer Maes.

Sportfeesten K.L.J.
Op zondag 2 augustus gaan te Proven de sport-
feesten van de K.L.J. (gewest Poperinge) door.
De dag wordt gestart met een eucharistievie-
ring in de kerk te Proven (om 10 uur). Nadien
gaan we naar de weide achter de fabrieksge-
bouwen van de firma Top-Mouton. 's
Namiddags, rond 13 U. starten daar de eigenlij-
ke Sportfeesten, met allerlei spelen en afval-
lingsspelen en dit tot ± 18 U. De dag wordt
afgesloten met een fuif in het ontmoetingscen-
trum De Croone te Proven. We wensen alle
deelnemers het beste toe.
K.L.J. Proven

Zuivelhandel Inge Devooght
is met verlof van 20 juli tot 3 augustus.

Sako bij Nadine en Kris
Jaarlijks verlof van 20 juli t.e.m. 3 augustus.De
winkel is enkel open van 8 U. tot 12 U.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 juli: 53 deelne-
mers, 6 wonnen 3 partijen: Vercruyce M. 432;
Cappoen B. 337; Van Engelandt E.321;
Camerlynck A. 288; Rommens G. 279;
Veniere M. 278. Volgende kaarting op donder-
dag 23 juli.

Gezond of niet gezond
Zeker is dat de maandagmorgen na de
Eekhoutefeesten de ene zich heel wat gezonder
voelt dan de andere. Ja, ze zijn weer voorbij.
Iedereen kon zich uitleven in een waaier van
activiteiten. Het volleybaltomooi werd na een
spannende finale tussen het team van Electro
Bruyneel en het M-team afgesloten met deze
laatste ploeg als winnaar. Het muurklimmen
was niet voor iedereen even gemakkelijk. Maar
Franky Vandromme kon toch in 27 seconden
de top bereiken, wat hem een mooie prijs
bezorgde. Iedereen wordt hierbij bedankt voor
alles en nog wat en tot een volgende keer.

Verloren
Een gouden trouwring werd tijdens de feesten
verloren op het speelplein. De vinder krijgt
een beloning. Contactadres : Eric Vanmas-
senhove, Weggevoerdenstraat 33, Roesbrugge.

Een nieuwe pastoor te Haringe
Pater Jozef Vanacker, scheutist. Proficiat en
welkom bij ons.

Boetiek TOPZ : laatste week solden
Van donderdag 16 t.e.m. woensdag 23 juli
kunt u genieten van een extra korting op de
reeds afgeprijsde artikels.
De winkel gaat terug open op vrijdag 7 augus-
tus met de nieuwe herfst- en winter collecties.

Bibliotheek
De bibliotheek zal gesloten zijn van donderdag
16juli tot en met zaterdag 1 augustus.

Metaalhandel E. Buseyne
Zal gesloten zijn van zaterdag 18 juli t.e.m.
zondag 26 juli.

Coiffure Ronny
Jaarlijks verlof van 2 tot 14 augustus.

K.V.L.V. fietstocht en zwemmen
Op dinsdag 21 juli rijden we per fiets de
Plokkersroute. Start om 9.30 U. op de markt in
Proven. 's Middags eten we koude schotel in
de "Boshoeve". Terug thuis om 18 U. Op
woensdag 15 augustus om 19.30 U. vertrek
zwemmen. Deze beide activiteiten zijn voor
het ganse gezin. Inschrijven bij Simonne
Deprey vóór 20 juli.

DIT PAROCHIEBLAD
TELT VOOR 3 WEKEN.



PRIESTER VAN DIENST (9 - 15aug. '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandemaele (8-9 aug.) tel. 40 1560
Veearts Busschaert (9 aug.) tel. 44.53.63
Apotheek Vandewalle - Oostvleteren
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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/2255 51

Vrijdag 7 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 augustus
17 u. Gez. mis v. E.H. Leroy vwo de

Kerkfabriek
Zondag 9 augustus
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 2de Gez. ö-wekenmis V. Yvonne

Godderis, wed. V. Sylveer Maes
Maandag 10 augustus
8 U. H. mis V. overl. familieleden (V.)
Dinsdag 11 augustus
8 U. H. mis V.overl. familieleden (R.)
Woensdag 12 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank

(M.)
1'onderdag 13 augustus
!J U. H. mis V. bijz. overl. (G.V.)
Vrijdag 14 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 augustus
8 U. Gez. jaarmis V. Henri Matton - Baert

Martha, echtgte. van Henri Nollet
10 U. Gez. jaarmis V. Maurits Deraedt -

Top Maria

Ons
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Zondag 16 augustus
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 4de Gez. zeswekenmis V. Maria

Desomer, wed. van Marcel Hahn en
van Remi Yde.

In het weekend van 15 en 16 augustus
- zaterdag 15 augustus: twee H. missen te 8 U.

en 10 U. (geen avondmis te 17 u.)
- zondag 16 augustus: twee H. missen te 8 U.

en te 10 U.

Wil daarmaa rekening houden a.u.b.

Tot kind Gods gedoopt
- Siebe Herkelbout, zoon van Carlo en Marijke
Boucneau (onze kleuterleidster), Koekuitstraat
8a te Westvleteren.
- Kelsey Devos, zoon van Dirk en Heidi
Christiaen, Obterrestraat 27 te Proven.

Huwelijksaankondiging
Frank Maricau Meiboomstraat 8 te Po erin e
en Lies Notebaert, Obterrestraat 73 te Proven.

Kinderopvang met attest van toezicht
van "Kind en Gezin"
Onthaalmoeder heeft nog enkele plaatsen vrij
voor dagopvang van uw kindjes. Indien
gewenst wordt een attest voor de belastingen
afgeleverd. Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Gruwez Anja, Eekhoute I te Proven - Tel.
057/30 17 78.

Bakkerij W. Rubben
Jaarlijks verlof van 10 t.e.m. 30 augustus.
Obterrestraat 12 te Proven - Tel. 057/3004 03.

De nieuwe speelplaats in de school te
Proven, Alexisplein 15
Omdat vele ouders nieuwsgierig zijn, dat
ondervind ik bij mijn bezoeken ten huize, wil
ik graag wat uitleg verschaffen over de inhoud
van zo een werk.
Weldra wordt een aanvang genomen met de
werken.
I) Uitnivelleren van de volledige oppervlakte,
vooraleer te asfalteren.
2) Plaatsen van collage op de bestaande tegels
en rioleringen voor voldoende afwatering.
3) Asfalteren van de oppervlakte over een
dikte van 5 à 6 cm.
Ik heb geprobeerd om een toelage te krijgen
van staatswege, omdat de staat eigenlijk subsi-
dies geeft aan scholen die werken laten uitvoe-
ren. Toen ik mijn vraag om toelage aan de
staat heb voorgelegd, kreeg ik als antwoord dat

ik buiten de serie viel, omdat het ging over een
"speelplaats". Speelplaatsen komen niet in
aanmerking, wel gebouwen en dakwerken
zouden in overweging genomen worden.
Ik sta er dus alleen vóór. Maar we zullen ons
best doen om tegen 1 september aanstaande
een nieuwe speelplaats aan onze school en
onze kinderen te bezorgen.

K.V.L.V. "Het vijfde wiel"
Op zaterdag 15 augustus nemen we deel aan
het 5de wiel, georganiseerd door de landelijke
gilden en K.V.L.V. van Roeselare. We kunnen
kiezen : 25 km - 50 km - 65 km fietsen.
Vertrek bij de pastorie om 10 uur. Er is ver-
voer voor de fietsen voorzien. De rit begint bij
Stragier in Beveren - Roeselare. We doen er
enkele boerderijen aan, waar er eten en drank
voorzien is. Kostprijs 100 fr. Zich inschrijven
vóór maandag 10 augustus bij Johan in de
Cera, tel. 057/30 02 32.

Huisbezoek bij de ouders van onze leer-
Hngen-
Mijn toer heb ik kunnen beëindigen in 't begin
van augustus. Maar een hele reeks waren niet
thuis. Deze wil ik nu opnieuw bezoeken in de
volgende dagen. MichelOllevier

Bertinus in Poperinge
Dit jaar is het 1300 jaar geleden dat de H.
Bertinus overleed. Deze abt van de Sint-
Bertinusabdij uit het Frans-Vlaamse Sint-
Omaars is de patroonheilige van de dekenale
Sint-Bertinuskerk van Poperinge en bescherm-
heilige van de stad Poperinge.
Tot 30 augustus (dagelijks 9-18 uur) is er in de
Sint-Bertinuskerk te Poperinge een tentoon-
stelling "De heilige Bertinus en de rol van de
monniken in de zevende eeuw". Tijdens de
gezinsvriendelijke zondagsmis om II uur
wordt deze zomer gezocht wat het leven en het
werk van de H. Bertinus vandaag voor ons nog
kan betekenen.
Van 5 tot 27 september is er in de
Gasthuiskapel (Gasthuisstraat) een tentoonstel-
ling "De H. Bertinus en zijn tijd - Bertinus
Redivivus". Dit zal pogen een representatief
beeld op te hangen van de zevende eeuw waar-
in Bertinus leefde en werkte.
Ook op de agenda : abdijtocht naar Catsberg
(29 augustus), feestweekend (5-6 september)
en feestelijke sluiting (26-27 september).
Tevens verschijnt de opnieuw bewerkte bro-
chure "Bertinus, atleet van Christus" van wij-
len Godfried Billiet.
Meer info : tel. 057/33.33.50, 057/33.92.88,
057/33.97.67. fax 057/33.97.67.
e-mail: coene.luc@village.uunet.be



PRIESTER VAN DIENST (16 - 22 aug. '98)
E.H. Van Acker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (15 aug.) tel. 38.87.55
Dokt. Goudeseune (16 aug.) tel. 40.01.92
Veearts Vandenberghe (15 aug.) tel. 38.81.60
Veearts Vulsteke (16 aug.) tel. 33.41.17
Apoteek Deman (15-16 aug.) - 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. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 14 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 15 augustus
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton-Baert

Martha, echtgte. v. Henri Nollet
10 u. Gez. jaarmis v. Maurits Deraedt-Top

Maria

Zondag 16 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Desomer, wed. v. Marcel Hahn en v.
Remi Yde

Maandag 17 augustus
8 u. H. mis v. overl. fam. (K.)

Dinsdag 18 augustus
8 u. H. mis v. overl. fam. (R.)

Woensdag 19 augustus
8 u. H. mis v. bijz. overl. (G.D.)

}>onderdag 20 augustus
l.: u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Vrijdag 21 augustus
11 u. Pl. Huw.mis v. Jos Adriaens en

Silvy Coene

Zaterdag 22 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,

echtg. v. Irma Monkerhey en overl.
familie

Ons
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Zondag 23 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Pl. dankrnis ter gel. V.h. Gouden

Huwelijksjubileum van André Bouw-
Brion Alice.

Fietspad
Het valt dagelijks op dat de weg Proven-
Poperinge een drukke verkeersas is waar (te)
hard gereden wordt. Langs dergelijke weg
hoort een fietspad gescheiden van de rijweg.
De fietsers (je de weg gebruiken, kennen de
gevaren: razend auto- en vrachtwagenverkeer,
meezuigende winden, diepe grachten, ... Wie
het te gevaarlijk vindt, verkiest de auto, met
nog meer drukte als gevolg.
Daarom is het de hoogste tijd dat een volwaar-
dig tweerichtingsfietspad gescheiden van de
rijweg aangelegd wordt... vóór er ongevallen
met fietsers gebeuren!
Deze eis wordt in Proven gesteund door de
Eekhoute-vrienden, KAV, KVLV, BGJG,
KBG, TSC, De Volksvreugd, en in
Roesbrugge-Haringe door BGJG, LG en
KVLV.
Een eerste onderhoud met de heer burgemees-
ter leverde de belofte op om de vraag naar
genoemd fietsgad binnen het schepencollege te
bespreken en memaar een aanvraag in te die-
nen bij het Vlaams Gewest. Wordt vervolgd.

K.B. Gepensioneerden
Onze derde uitstap is een halve dagreis naar
Zeebrugge op dinsdag 25 augustus.
We vertrekken om 12.30 u. op de markt te
Proven. Bij aankomst in Zeebrugge (de
Viking) krijgen we 2 maal koffie en frangipan-
negebak. Voor het haven bezoek van
Zeebrugge wordt een film + uitleg met rondrit
voorzien. Voor de begeleiding wordt telkens
een gids ter beschikking gesteld. Deze zal ons
opwachten in de hal van het zeestation. Dan
reizen we terug naar Proven voor een verster-
king in St. Elooi. Kostprijs: 700 fr. per per-
soon. Inbegrepen de bus, dienstgeld
chauffeur, koffie, film, toegangsgelden + gids
en avondstop (zonder drank).
Inschrijven kan bij Jozef Vanbeveren of
Gerard Ryon tot 19 augustus.

Tweedaagse voetbalfeesten TSC Proven

Zaterdag 15 augustus
DUIVELTJESVOORMIDDAG
09.15-09.45 TSC - KBS Poperinge

KFC Poperinge - SK Reningelst A
09.50-10.20 SK Nieuwkerke - KSK Vlamertinge

SK Reningelst B - FC Westouter
10.25-10.55 SK Reningelst A - TSC

KBS Poperinge - KFC Poperinge
11.00-11.30 FC Westouter - SK Nieuwkerke

SK Reningelst - KSK Vlamertinge

ge JEUGDTORNOOI PREMINIEMEN,
MINIEMEN EN KNAPEN
12.45-13.20 preminiemen

TSC - KFC Poperinge
SK Reningelst - KBS Poperinge

13.30-14.05 miniemen
KBS Poperinge - KFC Poperinge
TSC - GS Voormezele

14.15-14.50 knapen
KSK Vlamertinge - Jong Male

. TSC - KFC Poperinge
15.00-15.35 troosting preminiemen

troosting miniemen
15.45-16.20 finale preminiemen

troosting knapen
16.30-17.05 finale miniemen
17.15-17.50 finale knapen
Vanaf 20 u. in de feesttent : Bonanza-party in
uniek decor

Zondag 16 augustus
9.30 TSC reserven - Alveringem
11.00 Aperitiefconcert met Pas Par Tout
12.30 Grandioze barbecue
13.45 TSC scholieren - Merkem
17.00 Bekerwedstrijd

TSC seniores - SK Elverdinge .
18.00 Barbecue met afsluitbal

Bij Francine
Gesloten van 17 augustus tot en met 3 septem-
ber.

De nieuwe speelplaats in onze school.
We zijn zover. De voorbereidende werkzaam-
heden zijn begonnen. Deze week nog zullen ze
voltooid zijn om dan volgende week te asfalte-
ren. We zullen ons gelukkig voelen een dege-
lijke en mooie speelplaats aan onze kinderen te
kunnen aanbieden tegen het begin van het
nieuwe schooljaar op 1 september aanstaande.

Mijn huisbezoeken bij de ouders van
onze leerlingen.
Deze huisbezoeken lopen nu ten einde. Er zijn
nu nog een 7-tal van degenen die niet thuis
waren, die nu nog moeten opnieuw bezocht
worden. Deze bezoeken bij de ouders zijn
zeker nuttig en van belang. Er zijn soms
opwerpingen vóór en tegen. Van belang is dat
de ouders ook zelf op tijd en stond de leer-
krachten aanspreken als er problemen zijn en
niet wachten tot op het einde van het school-
jaar. Een gesprek kan veel deugd doen.

15 augustus
Maria Tenhemelopneming

Lieve Maria,
omdat de Vader in elk mens
het verlangen gelegd heeft
van Hem en bij Hem te zijn,
voelen wij ons voortdurend onderweg,
pelgrims, soms wat ontheemd,
hopend op de dag
dat Hij ons opneemt in een eeuwige omhel-
zing.
Maar nu en dan ook bang,
omdat we onzekere, kleingelovige mensen zijn
die zich vasthouden aan wat ze zien.
Neem jij ons bij de hand,
zondat we niet bang hoeven te zijn
en breng ons langzaam maar zeker
langs je Zoon Jezus
naar onze enige echte thuis,
in de armen van onze God.
Amen.



PRIESTERVAN DIENST (23- 29 aug. '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST -
Dokt. Bal (22-23 aug.) teI.30.00.72
Veearts Goethals (23 aug.) tel. 30.02.67
Apoteek Darras - A1veringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.3l.l6 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

- A:-Bek-etSgieter,tt±-33::32.36of-30~8--
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 21 augustus
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Jos Adriaens en

Silvy Coene
Zaterdag 22 augustus
17 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,

echtg. v. Irma Monkerhey en overl.
familie

Zondag 23 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Pl. dankmis ter gel. v.h. gouden

huwelijksjubileum van André Bouw-
Brion Alice

Maandag 24 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot om

genezing te bekomen (geel briefje)
Dinsdag 25 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot uit dank

(V.)
Woensdag 26 augustus
8 u. H. mis v. overl. familie (V.R.)
Donderdag 27 augustus - H. Monica
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot voor ons

gezin (M.)
Vrijdag 28 augustus
1,u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 augustus
17 u. Gez. mis v. Maurice Devos, echtg.

v. Maria Decrock vwo vrienden, ken-
nissen en buren

Zondag 30 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. André Heens, echtg.

V. Gerarda Gheeraert.

Ons
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Goud te Proven
Het echtpaar André Bouw - Brion Alice,
Alexisplein 13 te Proven zijn 50 jaar getrouwd,
nl. 1948-1998.
Zij vieren hun gouden huwelijksjubileum op
zondag aanstaande 23 augustus met als inzet
een plechtige dankrnis te 10 u, dit in aanwezig-
heid van hun kinderen, kleinkinderen, familie,
vrienden en kennissen.
Langs deze weg ook willen wij aan het gouden
huwelijkspaar André en Alice en aan hun kin-
deren en familie onze welgemeende gelukwen-
sen aanbieden.

Nieuw!!!
Fietsen Bart
Rechtstreekse verkoop van fietsen voor groot
en klein.
Verkoop van wisselstukken en bijhorende
accessoires.
Herstellingen van alle merken.
Bart Yde, Blasiusstraat 63, 8972 Proven-
Krombeke, tel. 057/30.07.00.

Hoe ver staan we met de nieuwe speel-
plaats in onze school ?
Al heel ver, want de voorbereidingswerken
z-ijn voltooid. Al-slaan kijken, zie ik dal hel een
serieus werk is, rekening houdend met sommi-
ge hoeken en kanten en met een slechte plek
van 20 meter op 4, waar de tegels op leem
lagen. Die dansende leem werd uitgegraven en
vervangen door "stabilisé", om overal een
vaste ondergrond te hebben.
Op woensdag 19 augustus, gisteren dus, zijn ze
begonnen met asfalteren. Ik ben benieuwd hoe
dit alles zal uitvallen. In alle geval krijgen we
een degelijke en mooie speelplaats voor onze
kinderen.

In herinnering de inhuldiging van een
nieuwe pastoor te Proven, E.H. August
Comeyne, op zondag 17 januari 1926.
In die jaren gebeurde de installatie van een
nieuwe pastoor nog met veel tam-tam, met een
stoet en met opschriften aan de huizen.
Hier volgen enkele van die opschriften:

Bij Felix Liefooghe :
Vandaag heb ik mijn scheers gezet
Wat zijn mijn kalanten net
Mijnheer de Pastoor zal 't wel zien
En mij naar zijn huis ontbien
En zeggen Felix kom alhier
Ik neem u ook voor mijn barbier.

In de Muziekzaal,'
Vandaag laat 't muziek zijn schoonste toonen
hooren,
Als heil- en welkomgroet tot Bisschops
Uitverkoren,
die Provens zielelast na heden dragen moet.
En Provens Vlaamsch Tooneel voegt hoogst
verheugd zijn groet
bij 't zoet muziekgespeel, dat 't volk in vreugd
doet leven;
't blijft met 't muziek naar Provens geestlijk
welzijn streven.

Duivenwagen "
Uw blijde inkomst, Heer Pastoor

vieren wij hier al in koor
De duivenmelkers om ter meest
helpen aan dit blijde feest
Wees dus 't Zondags ook wat rap
want ons duifkens zijn op stap.

Bij M. Legrand "
Welgekomen goede Herder;
Halt! ... tot Proven en niet verder!
Hebt gij nieuwe schoen vandoen,
't Heb er steeds in al fatsoen
Zoo voor Paster, Heer of Boer;
Elk keert weder op zijn toer,
Want wie van mijn schoenen draagt
Nooit van eksteroogen klaagt.

Bij Em. Declercq "
Mijnheer de Pastoor, springt maar binnen,
'k Ben niet gewoon van veel te winnen.
Koeken, taarten en gebak,
Voor weinig geld een vollen zak.
Lekker, fijn en versch zijn zij,
Hebt gij goesting kom maar bij.
Eet U dik aan mijne waar,
En zeker wordt gij honderd jaar.

Bij Julien Corneue "
Ee~areel. ik kan he~glssen
kunnen pastors zeker missen,
Maar, Heer Pastor, kan 't u passen
'k lever en versla matrassen.

Bij Ryon Borra "
Eerweerde Pastor weest welkom!
Gij zult hier aanstonds zien waarom
Wij Borra en Ryon, twee mulders,
Aanzien zijn als twee zakkevulders,
Omdat ons schop soms diepe zakt
En meer dan 's mulders rechten pakt;
't Kan zijn, maar toch niet alle dagen,
Ge moogt het aan ons wijven vragen.
Die praat verdient een goed vermaan;
Gij kunt, al in den preekstoel staan,
Platuit hem loochenen en weerleggen,
Geloof niet wat de menschen zeggen !

Bij Désiré Rappelet "
Eerweerde heer Comeyne
Welkom in de fonteine
Ge moogt het vast geloven
Het bier is goed in Proven.

Berg en dal
Wanneer ik, harde zwoeger,
aankom in het dal van de liefde,
van over de bergen,
van over mijn eigendunk,
doorheen de engten,
doorheen mijn vrezen,
met op mijn rug en in mijn benen
de lasten van de late dag,
ja, wanneer ik aankom in het dal
en aanklop aan de deur van het huis,
dan wordt er open gedaan
en ik mag binnen,
op de laatste plaats
omwille van mijn zwoegen,
op de eerste plaats,
omwille van de liefde
die mij werd besteed
van in den beginne.

IVP



PRIESTER VAN DIENST (30 aug.-S sept. '98)
E.H. Van Acker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (29-30 aug.) tel. 300637
Veearts Busschaert (30 aug.) tel. 44.53.63
Apoteek Dubaere - Reninge
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 of30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 28 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 29 augustus
17 u. Gez. mis v. Maurice Devos, echtg.

v. Maria Decrock vwo vrienden, ken-
nissen en buren

Zondag 30 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. André Heens, echtg.

v. Gerarda Gheeraert
Maandag 31 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot voor een

genezing na operatie
Dinsdag 1 september
8 u. H. mis v. overl. familie (A.S.)
Woensdag 2 september
8 u. H. mis v. over!. ouders en familie

(D.V.)
Donderdag 3 september
8 u. H. mis v. over!. fam. (V.c.)
Vrijdag 4 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 september
17 u. Gez. jaarmis v. Palm er Deraedt,

echtg. v. Jenny Maerten
Zondag 6 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen

Ons
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"In de voetsporen van St.-Bertinus"
Daguitstap naar Frans-Vlaanderen op donder-
dag 24 september 1998 - 850 fr. p.p. Vertrek
<Lm9 uur op het _Oudstrijde,<!r.2.sp""l",e-,-,in,,-.~T,-,e""r.!'.uó.g~o,-,-m"--l-T(J",,(Jfbkf(J.ktf.l(JfX:.sl"--
20 uur. Inschrijven vóór 17 september op reke- Ambulant
ningnr. 467-3364681-32 van de parochie St.- Turnen
Bertinus, Priesterstraat 18, 8970 Poperinge of en zwemmen
Dekenaal Secretariaat, Kerkstraat 2, tel. 057/33 Zwemmen
9767.

10 u. Gez. jaarmis v. over!. familie van
Roger Cappelaere - Vandenberghe
Beatrijs

11 u. Gez. mis V.d. familie Derycke-
Brysbaert.

Geboorte
- Phil Verstraete, z.v. Pascal en Karlien
Demeulenaere, broertje van Joë, Wijngaard-
straat 1 te Roesbrugge (geboren te Poperinge
op 22 augustus 1998) (vermeld wegens abon-
nement op "Ons Parochieblad Proven")
- Ines Deheegher, d.V. Frank en Carine
Vandevelde, Blekerijweg 43 te Proven (gebo-
ren te Poperinge op 17 augustus 1998)

Tot kind Gods gedoopt
- Meghan Nouwynck, d.V. Filip en Lidia
Notredame, Terenburgseweg 7 te Proven.

De moeite waard om te bedanken
Na hun Gouden Huwelijksjubileum zondag
laatstleden 23 augustus, met als inzet een scho-
ne dankmis te 10 uur in aanwezigheid van hun
kinderen en kleinkinderen, familie, vrienden,
kennissen en buren gevolgd door een receptie
en feestmaal houden de Gouden Jubilarissen
André Bouwen Brion Alice eraan alle mensen
die op de een of andere manier hun sympathie,
hun meeleven en hun talrijke gelukwensen
hebben laten blijken van harte te bedanken.
André en Alice

Pluk een lied uit het Jeugdmuziekatelier !
Vertrouwd raken met muziek door spel, dans
en creativiteit ... : het kan elke woensdagmid-
dag in het Jeugdmuziekatelier !
Dit jaar starten we met twee nieuwe groepen:
een voorbereidend jaar notenleer en een cursus
keyboard. Op woensdag 2 en 9 september zijn
er alvast info- en inschrijvingsnamiddagen van
14 u. tot 17 u.
U kunt inschrijven voor :
- Creatief bewegen en musiceren (vanaf twee-
de kleuter)
- Voorbereidend jaar notenleer (vanaf eerste
leerjaar)
- Notenleer met blokfluit en orff (vanaf tweede
leerjaar)
- Gitaar, piano en keyboard (vanaf derde jaar
notenleer).
Alle lessen en inschrijvingen gaan door in het

St.-Franciscusinstituut, ingang Bruggestraat 14
te Poperinge. Inlichtingen : B. Coutigny, tel.
en fax 057/301845.

Basisschool Proven - Schooljaar '98 -'99
Onderwijzend personeel en aantal leer-
lingen per klas.
Directie Meester Frans Yde

Kleuterafdeling
1ste kleuter 12
1st kleuter 11
2d< kleuter 25

Juf. Marijke Boucneau
Juf. Liliane Malfait
Juf. Brigitte Vermeulen
Juf. Vera Maes
Juf. Erna Rappelets- kleuter 16

Lagere afdeling
1st leerjaar A 12
1stc leerjaar B 13
2""leerjaar 22
3" leerjaar 22
4d< leerjaar 22
s- leerjaar 18
6" leerjaar 16

Juf. Marleen Baes
Juf. Sybille Berquin
Juf. Saskia Dewulf
Juf. Hilde Lejeune
Juf. Katrien Herpelinck
Meester Piet Lesage
Meester Stef Denecker

-Juf. Marleen-Baes
Juf. Rita Flamand

Juf. Linda Dezitter
Gina Bondue

Het nieuwe schooljar 1998-1999 begint op
maandag I september 1998. We heten ieder-
een van harte welkom, kinderen en leerkrach-
ten. In de loop van het nieuwe schooljaar
komen er nog 10 kleuters bij zodat we met een
bevolking van 74 kleuters en 125 kinderen op
de lagere afdeling staan. Dat betekent een tota-
le schoolbevolking van 199 leerlingen. Beste
ouders en leerkrachten, laten we samenwerken
om onze kinderen op alle gebied goed te bege-
leiden. Ik wens u een goede vaart.

Michel Ollivier

De nieuwe speelplaats in de school te
Proven.
De werken zijn voltooid, de nieuwe speel-
plaats ligt er. Samen met het schoolhoofd
meester Frans, heb ik die werken voor een
groot deel gevolgd en bekeken. Ik kon niet
vermoeden dat het zo een lastig werk zou zijn,
zowel bij het nivelleren, als bij het asfalteren.
Er kwam immers veel handwerk bij te pas
omdat in vele hoeken en kanten de zware
machine niet bijkon. Men moest kruiwagen
per kruiwagen asfalt aanbrengen : paarden-
werk, maar die mannen hebben gewerkt als
leeuwen. We zijn gelukkig dat we een nieuwe
speelplaats kunnen aanbieden aan onze leerlin-
gen klein en groot.
Wat ons nu nog doet nadenken is : dat een
zekere bescherming zal moeten aangebracht
worden op de oude byllen tussen de nieuwe en
lager gelegen speelplaats. Michel Ollivier



PRIESTER VAN DIENST (6 - 12 sept. '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KÉRKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (5-6 sept.) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (6 sept.) tel. 38.81.60
Apotheek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERING~: tel. 33.3l.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 4 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 september
17 u. Gez. jaarmis v. Palmer Deraedt,

echtg. v. Jenny Maerten
Zondag 6 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. overl. familie van

Roger Cappelaere - Vandenberghe
Beatrijs

11 u. Gez. mis V.d. familie Ryon-Brysbaert
Maandag 7 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (R.A.)
Dinsdag 8 september
8 u. H. mis v. overl. familie (V.c.)
Woensdag 9 september
8 u. H. mis v. overl. broer (G.D.)
Donderdag 10 september
8.45 u. H. mis bij het begin van het nieu-

we schooljaar
Vrijdag 11 september
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Franky Maricou

en Lies Notebaert
Zaterdag 12 september
17 u. Gez. mis voor E.H. Leroy (fundatie-

mis)

Ons
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Zondag 13 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-

Demaeght Sidonie

Geboorte
Eline Verstraete, d.V. Kristof en Marijke
Phlypo, Uilegatstraat 2 te Proven (geb. te
Poperinge op 29 augustus 1998).

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 27 augustus. 62
deelnemers, 8 wonnen 3 partijen: Vandromme
A.435, Dequeker M. 371, Dever Denis 363,
Looten 1. 353, Verhelst A. 310, Delbaere R.
293, Verype E. 283, Vandaele T. 252.
Volgende kaarting op donderdag 10 septem-
ber.

Oktoberkermis '98
Nu de zomervakantie ten einde is, wordt het
stilaan maar zeker tijd om oktoberkermis te
plannen en voor te bereiden. Alle verenigin-
gen>~roeperingen, café~.s...-Ilartikulieren die een
activiteit wensen te organiseren binnen het
kader van deze kermis kunnen een briefje bin-
nenbrengen bij Patriek Top, Provenplein 40A,
Proven of per fax op 057/3015 14, en dit liefst
tegen ten laatste donderdag 10 september. Met
dank bij voorbaat voor uw medewerking.

Feestcomité Proven

Jaarlijks verlof "Sint-Elooi"
Wij zijn met vakantie van maandag 7 septem-
ber tot en met vrijdag 18 september.
Lotto kan eventueel in brievenbus gestopt wor-
den. Dank u.

K.A.V.-nieuws
Het is september. Het nieuwe K.A.V.-werkjaar
gaat van start met tal van leuke en interessante
activiteiten. Op vrijdag 11 september verwach-
ten we veel volk voor onze jaarlijkse uitwaai-
tocht naar zee. Gelieve in te schrijven bij
Gilberte vóór 4 september. Afhankelijk van het
weer maken we een lange of een kortere wan-
deling aan onze Belgische kust. Op de terug-
weg versterken we de innerlijke mens met een
hapje of een drankje. Leden betalen 300 fr.,
niet-leden 500 fr. De bus is alvast besteld.
Vertrek om 19.30 u. Iedereen welkom.
Volgende data mag je alvast in je agenda
schrijven:
- op dinsdag 22 september : kookdemonstratie
in Cultureel Centrum "De Croone" : aardappe-
len, net even anders.
- op vrijdag 2 oktober in feestzaal '''t Rozen-
hof' ons jaarlijks herfstfeest met een lekker
etentje en een gezellig spelletje.
- in oktober-november organiseren we een
kookreeks. Op 5 woensdagen vanaf 21 oktober

leren we "Vegetarisch koken" in het Cultureel
Centrum "De Croone". Een aanrader!
Voor het herfstfeest en de kookreeks kan je nu
al inschrijven bij Gilberte. Meer informatie
volgt tater via uw ledenboekje.
Graag tot vrijdag 11 september of op één van
onze andere activiteiten. Het K.A.V.-Bestuur

Een goede start bij het
begin van het nieuwe schooljaar
"Goed begonnen, halfgewonnen"-.

Men vraagt mij volgende uitnodiging
te vermelden
In 698, 1300 jaar geleden, is Sint-Bertinus
gestorven. Hij was abt van de abdij die later
naar hem de Sint-Bertinusabdij genoemd
werd, in Sint-Omaars (St. Omer), een van de
grootste abdijen van Vlaanderen. Ze heeft een
grote bijdrage geleverd voor de kerstening en
de ontwikkeling van onze gewesten. Ze heeft
in het bijzonder een grote invloed gehad op de
geschiedenis van Poperinge. Sint-Bertinus is
de patroon van de stad en van de parochie
Sint-Berfinus in Poperinge. Het 13de eeuw-
feest wordt hier dan ook met de nodige luister
gevierd.

Van 5 tot 27 september heeft in de
Gasthuiskapel een expo plaats "Bertinus
Redivivus - Bertinus en zijn tijd", die geopend
wordt op vrijdag 4 september om 19 uur.
Toegankelijk van 10 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

Het hoogtepunt is de viering van het patroon-
feest (5 september) op zondag 6 september om
9.30 u., een pontificale Hoogmis waarin Mgr.
Vang hel uwe voorgaat in concelebratie met
abten van West- en Frans-Vlaanderen, gevolgd
door een feestzitting en receptie in de gotische
zaal van het stadhuis. Om 11 u. gaat de
Bisschop voor in een feestelijke Eucha-
ristieviering voor kinderen, jongeren, gezin-
nen, waarop voor allen een receptie volgt in de
sacristie en op het grasplein. Om 16.30 u. wor-
den in de kerk de vespers gezongen met de
monniken van de St.-Sixtusabdij.

Er wordt een boek gepubliceerd "Bertinus
Redivivus" (de opnieuw bewerkte brochure
"Bertinus, Atleet van Christus" van de E.H.
Godfried Billiet z.g.) 68 blz., geïllustreerd met
o.a. 20 kleurfoto's. Prijs: 500 fr. Het kan be-
steld worden op het Dekenaal Secretariaat,
Kerkstraat 2, 8970 Poperinge. Tel. en fax :
057/33 97 67. Overschrijven op BR 467-
3364681-32 van Parochie St.-Bertinus,
Preisterstraat 18, Poperinge.

Met hartelijke groeten,
P. Mol, Pastoor-Deken



PRIESTERVAN DIENST (13-19sept. '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (12-13 sept.) tel. 40.15.60
Veearts Goethals (13 sept.) tel. 30.02.67
Apotheek 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. KL)
KINESITHERAPIE :
A. lJeKersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07:58-
P. Deschreve\ (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51 ••

Vrijdag 11 september
11 u. Pl. Huwelijksmis v. Frank Maricau

en Lies Notebaert
Zaterdag 12 september
17 u. Gez. mis voor E.H. Leroy (fundatie-

mis)
Zondag 13 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne-

Demaeght Sidonie
Maandag 14 september
8 u. H. mis v. overl. broer (G.D.)
Dinsdag 15 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (R.)
Woensdag 16 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.

int. (G.)
Donderdag 17 september
8 u. H. mis v. bijz. over!. (A.c.)
Vrijdag 18 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 september
17 u. Gez. Fundatiemis voor E.H. Leroy
Zondag 20 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Omer

Vanrenterghem, wedn. v. Margriet
Vermeulen.

Tot kind Gods gedoopt
Tine Desmyttere, d.V. Kris en An Calis,
Blokstraat 19 te Proven.

Ons
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Geboorte
Amelia en Naomi Scherpereel, dochterjes van
Pascal en Caroline Pecqueux, Mazemanlaan 27
te Proven (geb. te Poperinge op 3 sept. '98).

Mens worden op school
Kennis is niet voldoende. Onze maatschappij
heeft geen gebrek aan afgestudeerden, aan
mensen met kennis en diploma's, en toch
varen we overal vast. We missen mensen met
een gezond oordeel, met toewijding, mensen
met wilskracht en karakter, met verantwoorde-
lijkheidszin. We missen mensen met een hart.
Scholen moeten de gehele mens vormen. De
jonge mens is meer dan een kleine computer
die gevuld moet worden. Het eerste wat een
mens in zijn leven moet leren, is leren liefheb-
ben, want alleen in liefde kan een mens mens-
worden.

Wat we van plan waren in onze school
hebben we uitgewerkt.
We hadden immers al lang gezien en vastge-
steld dat onze betegelde speelplaats de trappen
op, gelegen tussen de klaslokalen (omtrent een
kleine 1000 vierkante meter) in erbarmelijke
.toestand was vooral als het regende Plassen
en nog eens plassen, zodat de kinderen om zo
te zeggen niet anders konden dan erin stampen.
Vandaar natte voetjes.
Dat euvel is nu verholpen. Zoals je al weet,
ouders, ligt er nu een volledig nieuwe speel-
plaats in tannac, langs alle hoeken en kanten
aflopend naar een lange afwateringsgeul, om
zoveel mogelijk plassen te vermijden, We zijn
tevreden over het resultaat. Achteraf hebben
we gezien, door de verhoging van de tarmac-
speelplaats, dat er op de oude byllen een balus-
trade moest komen tussen de hoger gelegen
speelplaats en de lagere speelplaats om de leer-
lingen in hun spel te beveiligen en te bescher-
men. Ook dat werk is goed uitgevallen, even-
eens met leuningen op en neer de trappen, en is
noodzakelijk vooral voor de kleintjes. Deze
balustrade is zeer mooi en is magnifiek afge-
werkt. Het enige wat nu nog overblijft is beta-
len. Pastoor van Proven

Michel Ollivier

St.-Michielszomertje voor de 15de keer
op zondag 27 september 1998
De mensen weten zeker wat we zoal doen voor
onze school. Kijk maar een keer goed waar ze
gelegen is, weg van de grote straat, dat is op
zich al een voordeel. Onze school ligt als het
ware op de buiten, geen gesloten poorten of
hoge muren. Onze school ziet er kindvriende-
lijk uit, met zijn zaal, met het "peutert je" en
het grasplein inbegrepen, en nog veel meer. De
mensen weten ook waarachter we uit zijn, ter
gelegenheid van St.-Michielszomertje. We vra-
gen immers uw steun voor het goede doel :
onze school. Wij sparen geen onkosten, als het
gaat om de school voor onze leerlingen.
Daarom zullen we zeker uw aanwezigheid op
St.-Michielszomertje waarderen. Mag ik U ook
vragen lotjes te kopen, 't is een serieuze tom-
bola, met serieuze prijzen en een serieuze surp-

rise. Er is een magnifieke kinderfiets volledig
uitgerust en een degelijke damesfiets met
vitessen en nog veel meer andere waardevolle
prijzen. Enkele leerlingen zullen lotjes of
boekjes ten huize komen aanbieden. Prijs : 1
lotje = 50 fr., 1 boekje van 5 lotjes = 200 fr.

Uitwaaien aan zee met KAV
Vrijdag 11 september waait KA V Proven uit
aan zee. Om 19.30 u. vertrekt een bus op het
Provenplein met bestemming kust om daar een
langere of kortere (naargelang het weer) wan-
deling te maken. Op de terugweg is er gele-
genheid om iets te eten en/of te drinken. Leden
betalen 300 fr. , niet-leden 500 fr. Gelieve
vooraf in te schrijven bij Gilberte. We duimen
alvast voor goed weer. Tot vrijdag !?

Het KAV bestuur

K.B.G. Hobby
Hiermee nodigen we alle hobby leden alsook--E,
leden van de K.B.G die nog willen aansluiten ~
bij onze hobbynamiddagen, vriendelijk uit, ~
aanwezig te zijn op donderdag 17 september ,
om 14 uur bij Gilberte. We beginnen met een
haakwerk. Wil dan meebrengen : fijn katoen
of haakgaren dat je nog overhebt. Hopend op
een talrijke aanwezigheid, wensen we U allen
een aangename start en tot donderdag.

Het bestuur.

Tombola omdat de magnifieke kinder-
fiets (tot 12 jaar inbegrepen) bij de
trekking zou gaan naar een leerling van
onze school.
We doen het volgende: uit het eerste boekje
lotjes dat in het huis van de leerling verkocht
wordt, worden alleen de kinderfiets getrokken,
zodat de fiets zeker toekomt aan een leerling
van de school. De overige lotjes worden dan
weer bij het grote pak gegooid. Veel succes.

KVLV
Woensdag 16 september om 20 u. in 't Rozen-
hof komt Liesbeth MorIion spreken over
"Vrouw, je mag er zijn". Nadien is er koude
schotel met frieten voorzien. Prijs : 380 fr.
Gelieve vooraf in te schrijven bij Simonne
Deprey (33 43 22).

Nationale Ziekendag
Zaterdag 12 en zondag 13 september
Ook deze keer wordt naar jaarlijkse gewoonte
u een omslag aangeboden bij het binnengaan
van de kerk. Dit is de zogenaamde actie voor
langdurige zieken. Deze benaming stemt wel
niet 100 procent overeen met de bedoeling van
de verzameling. Het geld komt immers niet in
handen van zieken of mindervaliden. Wel
wordt het gebruikt om hen iets extra's aan te
bieden. U kent wellicht de namiddagen die de
plaatselijke afdeling Ziekenzorg gratis aan-
biedt. De medewerkers van Ziekenzorg reke-
nen op Uw sympathie en danken U voor uw
steun.



PRIESTER VAN DIENST (20-26 sept. '98)
E.H. Van Acker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (19-20 sept.) tel. 300637
Veearts Vulsteke (20 sept.) tel. 33.41.17
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 :
~ Deke s i ter 3 32 36 of 30 07 58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 18 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 september
17 u. Gez. fundatiemis v. E.H. Leroy
Zondag 20 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenrnis v. Omer

Vanrenterghem, wedn. v. Margriet
Vermeulen

Maandag 21 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (H.Q.)
Dinsdag 22 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, om een

genezing te bekomen (Br.)
Woensdag 23 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank

(M.)
Donderdag 24 september
8 u. H. mis v. overl. broer (G.D.)
Vrijdag 25 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 september
17 u. Gez. mis v. Maurice Verbrigghe,

z.v. wijlen Marcel en Flavie Wylle-
man, vwo vr., kennissen en buren

Zondag 27 september
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 3de Gez.6-wekenrnis V. Yvonne

Godderis, wed. V. Sylveer Maes.

Huwelijksaankondiging
Mario Therssen, Groenestraat 92, Leisele en
Anja Goethals, Obterrestraat 14, Proven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Gevonden
Op het Alexisplein : een GSM-toestel: Nokia.
Teru.g te bekomen bij Danny Hiele,
Blasiusstraat 101, Proven. - Tel. 057/3011 60.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 september. 58
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen: Cappoen B.
333, Vandromme A. 315, Lemahieu M.305,
Vanacker C. 294, Mille R. 268, Ramon A. 258.
Volgende kaarting op donderdag 24 septem-
ber.

Fietspad
Vorige week vertrokken twee brieven om met
de steun van ondertussen 11 Provense en
Roesbrugse verenigingen - goed voor zo'n
1200 leden - aan te dringen op de aanleg van
een volwaardig fietspad langs de gewestweg
N308 Poperinge-Proven. Het ene schrijven
vertrok naar de West-Vlaamse directeur van de
Administratie Wegeninfrastructuur en Verkeer
te Brugge, het andere naar de burgemeester en
het schepencollege te Poperinge met de vraag
naar hun houding en reeds gezette stappen in
deze zaak.
Via de regionale TV vernemen we dat we niet
alleen staan met onze vraa : ook in het

--Kortnjkse is er een schrijnende nood aan veili-
ge fietspaden. Hopelijk draait de administratie-
ve molen wat sneller om de jaarlijkse aanleg
van 200 km fietspaden in Vlaanderen op te
krikken.

Wordt vervolgd

K.A. V.-nieuws
Vrijdag 11. trokken we onder een plensende
regen met warme kledij en regenjas naar zee
en ... na een droge wandeling hebben we
zowaar op een terrasje een lekker biertje of
wijntje kunnen drinken.
Jammer voor de afwezigen, want ze hadden
ongelijk. Het werd een heel gezellige avond en
voor sommigen vroege ochtend. Afspraak vol-
gend jaar!
• Op dinsdag 22 september om 19.30 U. is er
een kookdemonstratie : "Aardappelen net even
anders" in het CC De Croone. Bord en bestek
meebrengen aub, want er wordt natuurlijk
geproefd.
• Vanaf woensdag 21 oktober starten we onze
nieuwe kookreeks "Lekker en gevarieerd
VEGETARISCH koken". Deze 5-delige les-
senreeks gaat door in het CC De Croone, de
inschrijvingsprijs bedraagt 650 fr. voor leden
en 1.300 fr. voor niet-leden. Dit is een warme
oproep voor al wie de vegetarische keuken wat
beter wil leren kennen.
Gelieve U nu reeds in te schrijven (vóór 25
september) bij Gilberte, dit om organisatori-
sche redenen. Alvast hartelijk uitgenodigd.
P.S.: Vergeet niet in de schrijven voor ons
herfstfeest in " 't Rozenhof' op vrijdag 2 okto-
ber!

Sint-Michielszomerfeest
27 september 1998
Op zondag 27 september organiseert de Vrije
Basisschool Proven haar jaarlijks schoolfeest.
Dit jaar beperkt het feest zich tot de activitei-
ten op zondagnamiddag.

Er is GEEN maaltijd voorzien op zaterdag-
avond en zondagmiddag. Deze wordt ver-
plaatst naar het eerste weekend van de krokus-
vakantie.

We hebben een reden om te feesten!!
De oude speelplaats werd tijdens de vakantie
bedekt met een laagje tarmac zodat de kinde-
ren voortaan over effen en droge speelplaatsen
beschikken.
Tussen de "hoge" en de "lage" spe.elplaats
werd door vakmannen een sobere, stevige,
maar vooral veilige afsluiting geplaatst.
De kosten voor deze vernieuwingen worden
gedragen door de V.Z.W. "Pro Grege" waarvan
onze pastoor E.H. Ollivier de voorzitter is.

PROGRAMMA:
- Om 14.30 uur : Inhuldiging nieuwe speel-
plaats. De Koninklijke Harmonie De
Volksvreugd Proven luistert deze plechtig-
heid op.

- Om 15.00 uur: "WEDDEN DAT ..."
• Alle klassen, zowel kleuter als lager, gaan
een weddenschap aan met hun klastitularis.
Als de klas niet slaagt in de proef moet de
klastitularis een tegenprestatie leveren.
• Er is ook een proef voorzien voor de
ou ers. oora unnen a e aanwezigen gra-
tis een pronostiek invullen waarbij een prijs
te winnen is.
• Om 18 uur houden we de trekking van de
kinderfiets (loten verkocht aan de kinderen
van de school).

- Gans de namiddag is er voor de kinderen ani-
matie voorzien:
- Eendjeskraam, draairad, schminken
- Fietsparcours op de speelweide
- Draaimolen en springkasteel
- Circustechnieken
- Wor t op de barbecue, drank, gebak, ...

- Vanaf 19.30 U. in de zaal :
- Gezellig samenzijn bij een drankje, een
hapje, achtergrondmuziek
- Trekking van de REUZE-TOMBOLA
- Proeven tussen ouders ...

- Omstreeks 23 uur : SURPRISE voor alle
aanwezigen met loten van de tombola.

Grote en schone prijzen in de tombola
van Sint-Michielszomertje
Daarom beste mensen, koop lotjes en ik wens
U een mooie prijs. U zult het U niet beklagen
en terzelfdertijd steunt U mij in 't belang van
de school. Ik bewonder en ik dank vooral de
leerlingen die het niet ontzien om rond te gaan
met lotjes. 't Is niet altijd een aangenaam
werk. Ze zijn gelukkig en blij als ze kunnen
verkopen.
Wil daarom onze kinderen die rondlopen goed
ontvangen. Ze doen het immers graag voor
hun mooie school. Nergens vindt men zo'n
fijn uitgeruste en kindvriendelijke school als in
Proven. Maar het is en het blijft een zware
opgave. Het geld wordt goed gebruikt. Doch
a.U.b. steunt ons en we danken U hartelijk.
Welkom aan iedereen op zondag 27 september
'98, kijk maar eens naar de nieuwe speelplaats,
drink maar een lekker pintje en je kunt mis-
schien mij ook eens trakteren.

Pastoor Miehiel Ollivier



PRIESTER VAN DIENST (27 sept. - 3 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 (26-27 sept.) tel. 30.06.47
Veearts Busschaert (27 sept.) tel. 44.53.63
Apotheek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.3l.l6 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

o----I-Ir+}to,k:ersgieter, tel. 33.32.36 of 30.0758
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 25 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 26 september
17 u. Gez. mis v. Maurice Verbrigghe,

z.v. wijlen Marcel en Flavie Wylleman
vwo vr., kennissen en buren

Zondag 27 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 3de Gez. 6-wekenmis v. Yvonne

Godderis, wed. v. Sylveer Maes
Maandag 28 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (H.Q.)
Dinsdag 29 sept. -

HH. Michaël, Gabriël en Raphaël
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot om ge-

nezing te bekomen (Br.)
Woensdag 30 september - H. Jerome
8 u. H. mis v. overl. broer (G.D.)
Donderdag 1 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)
Vrijdag 2 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 oktober
10.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Mario Thers-

sen en Anja Goethals
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. v.

Marcel Roetynck vwo vr., kennissen en
buren

Zondag 4 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Desomer, wed. v. Marcel Hahn en van
Remi Yde.

Ons
Parochieblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Madeleine D'Hooghe, weduwe van Louis
Fauvercq te Watou overl. op donderdag 17
september '98 in de leeftijd van 93 j. en die op
dinsdag 22 september '98 om 10 u. te Proven
werd begraven.

Ziekenzorg Proven dankt
Wij houden eraan alle gevers te danken die het
voorbije weekend ons werk financieel steun-
den. De inzameling bracht de som van 8.100
fr. op. Tevens dank aan de aanwezigen en de
medewerkers aan onze ziekennamiddaguitstap.
Hun opkomst getuigt van de waarde van ons
initiatief en is een stimulans voor onze verdere
inzet.

K.A.V.
• Voor de kookreeks "Vegetarisch Koken" die
vanaf woensdag 21 oktober gedurende 5 avon-
den doorgaat in het CC zijn er nog plaatsen
vrij. Graag dringend inschrijven bij Gilberte.
Leden betalen 650 fr., niet-leden 1300 fr.
• Voor ons herfstfeest van 2 oktober in "Het
Rozenhof' is de zaal nog niet uitverkocht.
Vlug inschrijven bij Gilberte ! Tot gauw?

Kort briefje voor ieder gezin
Juffrouw, mevrouw, mijnheer,
mag ik u vriendelijk uitnodigen op het feest
van Sint-Michielszomertje tot op zondag-
namiddag 27 september aanstaande vanaf
14.30 u. tot zolang je kunt in en buiten de
zaal St.-Jozef, Alexisplein 17 te Proven.
Uw aanwezigheid zal voor mij een steun
zijn. Ik zal u ook dankbaar begroeten en het
ten zeerste waarderen.
Hartelijk welkom. Michel Ollivier, pastoor

Sint-Michielszomerfeest
27 september 1998
Op zondag 27 september organiseert de Vrije
Basisschool Proven haar jaarlijks schoolfeest.
Dit jaar beperkt het feest zich tot de activitei-
ten op zondagnamiddag.
Er is GEEN maaltijd voorzien op zaterdag-
avond. en zondagmiddag. Deze wordt ver-
plaatst naar het eerste weekend van de krokus-
vakantie.

We hebben een reden om te feesten!!
De oude speelplaats werd tijdens de vakantie
bedekt met een laagje tarmac zodat de kinde-
ren voortaan over effen en droge speelplaatsen
beschikken.
Tussen de "hoge" en de "Iage" speelplaats
werd door vakmannen een sobere, stevige,
maar vooral veilige afsluiting geplaatst.
De kosten voor deze vernieuwingen worden
gedragen door de v.z.w. "Pro Grege" waarvan
onze pastoor E.H. Ollivier de voorzitter is.

Programma Sint-Michielszómertje
- Om 14.30 uur : Inhuldiging nieuwe speel-

plaats. De Koninklijke Harmonie De
Volksvreugd Proven luistert deze plechtig-
heid op.

- Om 15.00 uur: "WEDDEN DAT ..."
• Alle klassen, zowel kleuter als lager, gaan
een weddenschap aan met hun klastitularis.
Als de klas niet slaagt in de proef moet de

klastitularis een tegenprestatie leveren.
• Er is ook een proef voorzien voor de
ouders. Vooraf kunnen alle aanwezigen gra-
tis een pronostiek invullen waarbij een prijs
te winnen is.
• Om 18 uur houden we de trekking van de
kinderfiets (loten verkocht aan de kinderen
van de school).

- Gans de namiddag is er voor de kinderen ani-
matie voorzien:
- Eendjeskraam, draairad, schminken
- Fietsparcours op de speelweide
- Draaimolen en springkasteel
- Circustechnieken
- Worst op de barbecue, drank, gebak, ...

- Vanaf 19.30 u. in de zaal:
- Gezellig samenzijn bij een drankje, een
hapje, achtergrondmuziek
- Trekking van de REUZE-TOMBOLA
- Proeven tussen ouders ...

- Omstreeks 23 uur : SURPRISE voor alle
aanwezigen met loten van de tombola.

Dringende oproep St.-Michielszomertje
Het schoolfeest van zondag 27 september staat
weer bol van de activiteiten. Daarom doen we
langs deze weg een oproep voor hulp tijdens
de namiddag. Hierbij denken we in de eerste
plaats aan oud-leerlingen van onze school.
Tussen 14.30 uur en 19.30 uur kan je geduren-
de anderhalf uur een handje toesteken bij vol-
gende onderdelen : bestellen en afruimen bui-
ten en in de zaal, toezicht bij de draaimolen,
toezicht bij springkasteel, toezicht bij fietspar-
cours, hulp bij circustechnieken.
Alvast nu reeds bedankt voor je telefoontje-
met-hulpaanbieding naar school (300 533) of
naar Frans Yde (300 837) !

Maandag 28 september 1998
De dag na Sint-Michielszomertje: geen school.

De inkom op St.-Michielszomertje is gratis

Er zijn nog lotjes te koop
op het feest van Sint-Michielszomertje zelf, dit
is de zondag in de namiddag.

Geen halfslachtigheid
Liever alles of niets!
We moeten durven bekennen, dat de Kerk in
onze tijd meer en meer aan macht en aanzien
verliest. Weinig priesters, minder kerkgangers,
verlaten kloostergemeenschappen.
De grote tijd van de Kerk is schijnbaar voorbij.
Wel mogen we ons afvragen of dit wel de
beste tijd was voor de Kerk. Was het niet heil-
zamer in de tijd van de catacomben?
Telkens als de Kerk zich praal en macht aan-
matigt, verliest ze aan uitstraling, aan invloed.
Christus zegt immers, waar liefde, vrede en
gerechtigheid groeien, daar groeit de Kerk. De
Kerk van Christus herkent men niet aan haar
hoge torens, niet aan haar kathedralen, maar
aan dienende mensen.
Het is niet normaal, dat een heel dorp christe-
lijk is, daarvoor zijn de eisen te streng. Men
neemt het ons niet kwalijk dat we christenen
zijn, maar wel dat wij het maar half zijn .
Een Kerk die blijft steken in halfslachtigheid,
is overbodig in onze tijd.
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In de Heer ontslapen
Jeannine Vandewijnckel, d. v. Finnin en Yvon-
ne Nollet (t), overl. te Pop. op maandag 28
sept. '98 in de leeftijd van 50 j. en die op
woensdag 7 okt. '98 om 10.30 u. te Proven
wordt begraven. .

Het bisdom Brugge schonk al een eerste
schijf van 500.000 fr. voor de slacht-
offers van de waterellende in ons land
De bisschop van Brugge doet een wanne oproep
tot alle gelovigen om de slachtoffers van deze

PRIESTER VAN DIENST (4 - JO okt. '98) watersnood financieel te ondersteunen. Hij
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91 vraagt daarom dat tijdens het eerste weekend van
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. okt. (zat. 3 en zon. 4 okt.) in alle kerken en open-
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 bare kapellen van het bisdom een omhaling zou
GENEESKUNDIGE Z gehouden worden ten voordele van deze slacht-

ONDAGDIENST offers. We mogen zeggen dat wij hier in ons
Dokt. Verhoeve (3-4 okt.) tel. 38.82.71 gedeelte van het land nog altijd gespaard geble-
Veearts Vandenberghe (4 okt.) tel. 38.81.60 ven zijn van zulke zware rampen. Daarom a.U.b.
Apotheek Leroy - Watou laten we mild zijn voor de slachtoffers zat. en
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 zon. a.s. 3 en 4 okt. tijdens de omhaling die in de
VERPLEEGKUNDE: kerk gehouden wordt. U kunt ook een omslag
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe) meebrengen van thuis met uw gift voor de schaal
KROMBEKE: te!. 30.04.31 (M. Deschuttere) in de kerk of voor de bus van de pastorie. Vooraf
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) hartelijk dank. Michel Ollivier, pastoor
KINESITHERAPIE: Hier volgt het resultaat van de tombola
- A. Dekersgieter, tel. JJ.d~-.J6-()f 3Q.Q7.S8-------op-het-feest van-Sint-Michielszomertje--
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 Vooraf kunnen we schrijven dat het weer voor
G. Busschaert, tel: 30.19.30 de 15de keer een groot succes is geworden èn
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020 wat het weer betreft èn de aanwezigheid van

Proven GSM 0477/22 55 51 groot en klein. Mij blijft de plicht over allen te
bedanken die meegewerkt hebben vooraf, tij-
dens en nadien tot het wellukken van ons
schoolfeest. Ik denk aan de directie en de leer-
krachten samen met de hulp van ouders en jon-
geren, vrienden en sympathisanten, het werk-
volk, wat een beweging. Ik dank in het bijzon-
der ook onze Proven se Harmonie "De
Volksvreugd", die de opening van de nieuwe
speelplaats met blije muzikale klanken heeft
ingeluid. Wat een sfeer, wat een bekijks!
Hier volgen de winnende nummers:
Hoofdprijzen:
1345 - 1393 - 1472 - 1475 - 1560 - 1851 -
2203 - 2295 - 2317 - 2361 - 2378 - 2388 -
2577 - 2640 - 2770 - 2775 - 2815 - 2836 -
3329 - 3333 - 3474
Gewone prijzen:
533 - 536 - 546 - 556 - 570 - 587 - 637 - 670 -
680 - 684 - 690 - 703 - 708 - 712 - 726 - 741 -
750 - 752 - 807 - 821 - 830 - 833 - 843 - 858 -
872 - 877 - 881 - 884 - 887 - 893 - 894 - 897 -
904 - 907 - 935 - 947 - 952 - 955 - 968 - 982 -
986 - 992 - 995 - 997 - 1012 - 1022 - 1052 -
1080 - 1088 - 1092 - 1096 - 1116 - 1133 -
1157 - 1179 - 1192 - 1198 - 1212 - 1219 -
1225 - 1270 - 1279 - 1304 - 1307 - 1316 -
1341 - 1366 - 1373 - 1378 - 1383 - 1384 -
1429 - 1436 - 1465 - 1482 - 1486 - 1519 -
1555 - 1569 - 1579 - 1581 - 1597 - 1611 -
1614 - 1637 - 1638 - 1644 - 1678 - 1679 -
1680 - 1682 - 1685 - 1709 - 1719 - 1721 -
1748 - 1753 - 1766 - 1777 - 1798 - 1810 -
1815 - 1819 - 1831 - 1843 - 1909 - 1920 -
1934 - 1941 - 1945 - 1951 - 1969 - 1971 -
1996 - 2000 - 2024 - 2048 - 2049 - 2081 -
2089 - 2100 - 2105 - 2113 - 2117 - 2125 -
2136 - 2139 - 2144 - 2154 - 2157 - 2168 -
2174 - 2178 - 2182 - 2211 - 2212 - 2238 -
2267 - 2274 - 2344 - 2357 - 2358 - 2394 -
2407 - 2430 - 2438 - 2451 - 2487 - 2512 -

Vrijdag 2 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 oktober
10.30 u. Pl. Huwelijksmis v. Mario Thers-

sen en Anja Goethals
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. v.

Marcel Roetynck vwo vr., kenn. & buren
Zondag 4 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. 6-wekenmis v. Maria

Desomer, wed. v. Marcel Hahn en van
Remi Yde

Maandag 5 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. van de grot tot

intentie van de gever (X.)
Dinsdag 6 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. van de grot tot

intentie van de gever (X.)
Woensdag 7 okt. - O.L.V. v.d. Rozenkrans
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)
Donderdag 8 oktober
8 u. H. mis v. overl. broer (G.D.)
Vrijdag 9 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 oktober
17 u. Gez. mis v. Maurice Devos, echtg.

van Maria Decrock vwo vr., kenn. en
buren uit de Canadaweg

Zondag 11 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,

echtg. van Paula Busschaert en v.
over!. zoons Johan en Rik Monkerhey.

2513 - 2515 - 2521 - 2530 - 2535 - 2542 -
2573 - 2594 - 2648 - 2660 - 2672 - 2688 -
2728 - 2731 - 2745 - 2749 - 2751 - 2752 -
2753 - 2763 - 2799 - 2830 - 2831 - 2853 -
2862 - 2879 - 2880 - 2885 - 2904 - 2914 -
2939 - 2943 - 2971 - 2975 - 2992 - 2995 -
3001 - 3148 - 3151 - 3154 - 3163 - 3167 -
3182 - 3188 - 3191 - 3193 - 3195 - 3224 -
3249 - 3271 - 3282 - 3284 - 3302 - 3305 -
3321 - 3364 - 3370 - 3379 - 3384 - 3391 -
3392 - 3393 - 3398 - 3417 - 3418 - 3427 -'
3428 - 3441 - 3451 - 3462 - 3479 - 3494
De prijzen kunnen afgehaald worden op
school in de zaal Sint-Jozef, Alexisplein 15 te
Proven op donderdag 1 oktober van 16 tot 19
uur en op vrijdag 2 oktober van 15 tot 18 uur.
Nadien tot 30 oktober, tijdens de schooluren.

Kinderfiets
Bij de tombola ter gelegenheid van Sint-
Michielszomertje werd een kinderfiets verloot
onder de leerlingen van de school. Het win-
nend nummer is 1497. Bij het ter perse gaan
was de winnaar nog niet bekend.

Surprise
De surprise van de tombola wordt ieder jaar
tjjdens het avondfeest getrokken door de aan-
wezige Poperingse gemeenteraadsleden. Wer-
ner Claeys en Gilbert Feryn klaarden de klus
en Henk Vanderhaeghe werd de winnaar van
een luxe-keukenrobot ter waarde van 6.000 fr.

Verrassing
Het lot is (gelukkig) onvoorspelbaar !!! De
hoofdprijs van de tombola, een damesfiets, werd
gewonnen door de leverancier van deze fiets,
Bart Yde (Blasiusstraat 63, Krombeke). Bart
doet een "geste" tegenover de leerlingen van de
school. Hij doet afstand van zijn prijs. De fiets
wordt op vrijdag 2 okt. tijdens de speeltijd van
14.30 u. verloot onder de kinderen van de
school. Alle oudsten van het gezin hebben kans,
ook als ze die dag niet op school aanwezig zijn.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 september. 59
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Van
Engelandt E. 367, Boeket M. 355, Sticker L.
316, Snauwaert B. 312, Mernhout M. 245,
Delbaere R. 245, Vandae1e L. 241, Oog he L.
205, Gesquiere M. 167. Volgende kaarting is
Kenniskaarting op donderdag 8 oktober.

Proven: Oktoberkermis
Donderdag 8 oktober
14.00 u. Kenniskaarting K.B.G., zaal St.-Elooi.
Vrijdag 9 oktober
19.00 u. Kenniskaartijng in café Het Hopland
20.00 u. Verjaardagsfuif in café Tramstatie.
zaterdag 10 oktober
19.00 u. Caféspelen. Inschrijving 180 fr. tot

21.00 u. in café Het Hopland.
zondag 11 oktober
11.00 u. Aperitiefconcert door Kon. Harmonie

De Volksvreugd in O.c. De Croone.
15.00 u. Vlaamse kennis op Provenplein

met allerlei leuke en/of originele
spelletjes, kindergrime, enz ...

15-17 u. Ballonwedstrijd met naturaprijzen
in café De Zwaan. Gratis ballon.

18.00 u. Karaoke in café St.-Elooi.
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Proven : Oktoberkermis
Donderdag 8 oktober
14.00 u. Kermiskaarting K.B.G., zaal St.-Elooi.
Vrijdag 9 oktober
19.00 u. Kermiskaarting in café Het Hopland
20.00 u. Verjaardagsfuif in café Tramstatie.
Zaterdag 10 oktober
19.00 u. Caféspelen. Inschrijving 180 fr. tot

21.00 u. in café Het Hopland.
Zondag 11 oktober
11.00 u. Aperitiefconcert door Kon. Harmonie

De Volksvreugd in O.c. De Croone.
15.00 u. Vlaamse kermis op Provenplein

PRIESTER VAN DIENST (11-17okt. '98) met allerlei leuke en/of originele
spelletjes, kindergrime. enz ...

E.H. Vanacker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09 Streekbieren- en jeneverbarïs)
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. Org. feestcomité
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 15-17 u. Ballonwedstrijd met naturaprijzen

in café De Zwaan. Gratis ballon.
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST 18.00 u. Karaoke in café St.-Elooi.
Dokt. Vulsteke (10-11 okt.) tel. 42.27.91 Maandag 12 oktober
Veearts Vulsteke (11 okt.) tel. 33.41.17 19.00 u. Kermiskaarting met saucissenkandeel
Apoteek Darras - Alveringem in café St.-Elooi

NDHEELKU DE I 30 0 1 54 Dinsdag 13 oktober
TA : te . . . 12.00 u. Feestmaaltijd voor K.B.G. met ont-
VERPLEEGKUNDE: spanning en spreekbeurt.
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) Zaal 't Rozenhof. Naklank schoolfeest
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) 19.00 u. Kermiskaarting in café De Bascule Vorige vrijdag werd op school een speciale trek-
POPERINGE I 3331 16 (W G K ) Donderdag 15 oktober king gehouden om de vrijgekomen spiksplinter-

: te . .. .-. r. 19.00 u. Kermiskaarting in café 't Rozenhof nieuwe damesfiets te verloten. Alle gezmnen met
KINESITHERAPIE: Vrijdag 16 oktober kinderen op school maakten kans. Winnaar werd
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58,__ -:.4 00 'I Namidda~I~c.u;=.ya.------hle::tt"-1!g~ezciil1'lJ-'Verhi!le-Snaet uit de Ui!egatsbaat.
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 in zaal St.-Elooi. Org. De Noomtjes Proficiat!!!

18.30 u. Paling- en mosselfestival in restau-
G. Busschaert, tel. 30.19.30 rant Canada met gratis één glas wijn
BRA DWEER Poperinge tel. 333.020 Paling: 520 fr., keuze uit drie berei-

Proven GSM 0477/22 55 51 dingen. 1,2 kg mosselen in witte
wijn: 490 fr. Reservatie gewenst
voor de mosselen.

23.00 u. Optreden met live-band
in café Tramstatie. Inkom gratis.

Zaterdag 17 oktober
21.00 u. Kroegentocht met Tony & de Hang

matten (café St.-Elooi), Blind Act
(café Tramstatie), The Astatics (café
't Rozenhof) en The Vipers (café De
Bascule). Kaarten in vvk 150 fr. in
de deelnemende café's, muziekshop
Delbaere - Poperinge, Boetiek Topz -
Proven of telefonisch op 057/301484.
Kaarten add. 200 fr. Org. Feestcomité

Zondag 18 oktober
14.00 u. Loopwedstrijden : 25e Kampioen-

schap van het Hoppeland in de dorps-
kom. Inschrijving (vanaf 13.30 u.) in
café St.-Victor en prijsuitdeling
in café St.-Elooi. Org. De Noomtjes.

Vrijdag 23 oktober
19.00 u. Kaas- en wijnavond door zuivelhandel

Inge Devooght in zaal St.-Elooi.
Deelnameprijs 400 fr. : aperitief, 1/2
fles wijn, 25 soorten kaas en 7 soorten
brood inbegrepen. Reservaties en in-
lichtingen bij: Inge Devooght (38.
88.49), Michel Devooght (30.07.49)
of St.-Elooi (30.04.83)

Opendeurdagen bij Francine
Op zaterdag 10 en zondag I I oktober van 9 tot
11.30 u. en van 14 tot 19 u.

prijzen. Open van maandag tot zondag van 9.00
tot 12.00 u. en van 13.30 tot 18.30 u. Gesloten op
woensdag. Tel. 057/30 05 66.

K.A.V. nieuws
Wegens te weinig interesse gaat de kookreeks
"Vegetarisch koken" voorzien van half oktober tot
half november NIET door. Spijtig voor die leden
die wel graag meededen. Volgende keer beter.
Ons herfstfeest was weerom een voltreffer. Een
lekker etentje, een gezellige babbel en een schit-
terende ambiance. Meer moet dat niet zijn. Tot de
volgende keer!!! Het bestuur

Aperitiefconcert
't Is weer kermis in Proven ! De Koninklijke
Harmonie De Volksvreugd brengt een concert.
Met aperitief ! Dit aperitiefconcert gaat door in
zaal "De Croone" op zondag 11 oktober. De eer-
ste noten weerklinken om 11 uur. Toegangskaar-
ten zijn te bekomen bij de muzikanten of aan de
ingang. Voor 100 fr. kom je binnen en krijg je
een gratis aperitief. Iedereen is van harte welkom
op dit concert, een must om Proven-kermis op
een goede manier in te zetten.

Over de vrede
Ter gelegenheid van de jaarlijkse Vredesweek
geeft Pax Christi telkens een brochure uit met
teksten voor vieringen en bezinning. "Aan een
mens raak je niet" is dit jaar de titel. Dit betekent
dat een mens zo waardevol en uniek is dat hij of
zij nooit mag gemanipuleerd worden. Noch door
wapengeweld noch door kwetsende woorden
noch door foltering noch door onrecht noch door
machtsmisbruik of wat dan ook. Ik wil hier her-
halen wat ik ook in de brochure schreef.
Als elke mens tegen de andere zou zeggen :"Je
bent mijn zus, je bent mijn broer", hoeveel beter
zou de wereld zijn !
Misschien. Het gaat er niet in alle gezinnen even
vredelievend aan toe. Abel en Kaïn waren broers,
en op vele familiefeesten zijn er afwezigen of
zijn er latente spanningen.
We nemen zo graag het gezin als model, maar
jammer genoeg heeft niet iedereen daar zo'n
goede ervaring mee. Niet elke vader of moeder
wekt gevoelens van liefde en waardering op.
God is een goede Vader. Hij houdt van ons als
een moeder van haar kinderen. Op dit diepe
niveau van ons geloof zijn we sterker met elkaar
verbonden dan door natuurlijke familiebanden.
Het geloof in God als gemeenschappelijke oor-
sprong van alle mensen is de sterkste waarborg
voor een goede samenleving.
Werken voor de vrede heeft nood aan spirituali-
teit. Met redeneringen en redelijke argumenten
alleen kom je er niet. De rechten van de m~ns
zijn de weerspiegeling van Gods scheppende lief-
de. Geloofsverkondiging en ijveren voor diepte
en mystiek zijn daarom bijzonder belangrijke bij-
dragen voor de vrede, zowel in het gezin als in de
wereld.
In deze overgang van het Jaar van de Geest naar
het Jaar van de Vader dat ons brengt naar 2000
klinkt de oproep van Paulus actueel :"de vrucht
van de Geest is vrede" (Gal. 5,22), die "Geest die
in ons bidt: Abba, Vader" (Rom. 8,15).
Aan alle broers en zussen die ijveren voor de
vrede reik ik mijn broederlijke hand en wens hen
van harte: Vrede zij met jou.

Roger Vangheluwe, bisschop van Brugge

Vrijdag 9 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 oktober
17 u. Gez. mis v. Maurice Devos, echtg.

van Maria Decrock, vwo vr., kerm. en
buren uit de Canadaweg

Zondag 11 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Henri Monkerhey,

echtg. van Paula Busschaert en v.
overl. zonen Johan en Rik Monkerhey

Maandag 12 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, int. V.d.

gever (X.)
Dinsdag 13 oktober
11 u. H. mis v. over!. gepensioneerden
Woensdag 14 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.W.)
Donderdag 15 oktober
8 u. H. mis v. bijz. over!. (F.V.)
Vrijdag 16 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 oktober
17 u. Gez. mis v. E.H. Miehiel De Geeter,

Arnold Dewitte en Joris Dewulf
Zondag 18 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochioanen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vulsteke,

echtg. van Anna Igodt.

Geboorte
Emma Dever, d.V. Geert en Annick Gekiere.
Eekhoute 60 te Proven (geb. te Poperinge op
28 september 1998).

K.V.L.V.
Op dinsdag 13 oktober a.s. om 13.30 u. gaat in
"De Croone" de eerste kookles door. Gelieve
voor deze namiddag proefgerei mee te brengen.
Inkom 100 fr.

Bokado
De chrysanten zijn er terug. Bestel tijdig voor
Allerheiligen. Ook onze nieuwe collectie
geschenkartikelen is binnen en dit aan spetterende



PRIESTER VAN DIENST (18 - 24 okt. '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandemaele (17-18 okt.) tel. 401560
Veearts Goethals (18 okt.) tel. 30.02.67
Apotheek Taveime - Woesten
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-,-te1..33...32.J6..o.Uo..OJ.58
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 16 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 oktober
17 u. Gez. mis v. E.H. Miehiel De Geeter,

Amold Dewitte en Joris Dewulf
Zondag 18 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochioanen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vulsteke,

echtg. van Anna Igodt
Maandag 19 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, int. V.d.

gever
Dinsdag 20 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot gene-

zing (X.)
Woensdag 21 oktober
8 u. H. mis v. overl. ouders en familiele-

den (c.)
Donderdag 22 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (K.)
Vrijdag 23 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 oktober
17 u. Gez. mis v. rechthebb. overl. vwo de

kerkfabriek
z.,te mig 25 oktober
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gouden Huwelijksjubileum van

Louis Sticker - Soenen Dina.

K.B.-Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 oktober. 63 deel-
nemers, 8 wonnen 3 partijen : Declunder M.
413, Delporte M.388, Mernhout M; 335,
Boeket M. 330, Descamps M. 327, Ganne M.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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287, Bournaillie J. 256, Butaye M. 244.
Volgende kaarting op donderdag 22 oktober.

Ons parochieblad Proven
Weerom begin ik mijn toer voor de vernieu-
wing van het abonnement op "Ons
Parochieblad Proven". De prijs blijft voor gans
het komende jaar 1999, de som van 300 fr.,
drukwerk en postbedeling inbegrepen. Maar
het is wel nodig dat u bij die 300 fr. een steun-
tje bijgeeft opdat ik zou kunnen rondkomen.
Daarom dank bij voorbaat.
Wij mogen zeggen dat ieder gezin in Proven
"Ons Parochieblad" trekt. Moest het gebeuren
dat u het niet ontvangt, verwittig mij a.u.b., en
wacht geen half jaar. Ik begin dus aan mijn
toer, huis per huis de volgende week, tot dan.
Om artikels in te zenden voor het
Parochieblad, maak dat uw tekst altijd de
maandagavond in de bus van de pastorie zit.
Dank u. Michel Ollivier

De abonnees van "Ons Parochieblad
Proven" worden gevraagd a.u.b. hun
bijdrage te storten of binnen te brengen
in de bus van de pastorie
Het zijn de volgende adressen:
Poperinge:
- Vandenbilcke Rita, Sint-Sixtusstraat 15
~~Gerard Elyerdings.~!0.--
- Quaghebeur Gerard, Hondstraat 38
- Sergier Maurits, Komstraat 88
- Vanrenterghem Rik, Switch Road
- Paesschezoone Marcel, Switch Road 64
- Breda Maria, Gasthuisstraat 5b
- Dessein Marcel, Komstraat 79
- Devos Frans, Krombekestraat 20
- Vandevelde - Derycke Luc, Loviestraat 93
- Desmadryl - Lejeune Wim, Vleterstraat 6
- Brysbaert - Hahn Maurice, De Lijster
- Dever - Viane, St.-Janskruisstraat 13
- Vandromme Jos, O.L.Vrouwedreef 40
Elverdinge : Fioen Norbert, Bollemeerschstr. 24
Nieuwkerke :
- Dehondt - Vanhaecke, Kleurenwaaier
Watou:
- Vandaele - Veniere, Wulfhullestraat 3
- Coene Paul, Callestraat 1
Bissegem : Deloz Maria, Meensesteenweg 338
Kortrijk: Juffr. Muyssen
Vleteren :
- Cathry - Derycke Patrick,
Woestendorp 27, Woesten
- André Pareyn - Decrock Monique
Leeuwerikstraat 6, Westvleteren

Reningelst :
- Verdonck - Vermes Wim, Kuipersstraat 23
Krombeke:
- Maurits Deschrevel - Vereecke Magda,
A. Verbrigghestraat 2
- Deschrevel Patrick, Blasiusstraat 24b
- Feryn Gilbert, Handstraat 5
- Wim Vanhee - Maes Vera, Hapjesstraat 12
- Luc Durnez, Barlebuizestraat
- Michiels Ann, Barlebuizestraat
Graag storten op rek. nr. 000-0523888-88 van
E.H. Ollivier Michiel, Alexisplein 16, Proven.

Ballonwedstrijd
Nog enkele winnaars dienen hun prijs af te
halen bij Gilberte Dever : Debacker Sander en
Klaas, Malbrancke Eef, Laseure Brian en
Feburier Jessy.

Caféspelen - Oktoberkermis 1998
Geert Overbergh 305, Eddy Deman 295, Luc
Pannecoucke 295, Eddy Cayzeele 290, Dirk
Dequeecker 285, Marnix Deleforterie 285,
Paul Quaghebeur 285, Christine Thiry 280,
D'Ooghe Sylvie 280, Liliane Defever 280,
Guido Parreyn 270, Yves Depypere 270, Eric
Vanmassenhove 270, Caroline Dequidt 265,
Anja Cools 265, Franky Lauwers 265, Frieda
Ganne 265, Pieter Vandewynckel 265, Sofie
Lefever 265, Luc Louwyck 260, Nadine
Denys 260, Kurt Cordenier 255, Rosanne
Bogaerd 255, Johan Christiaen 255, Pascal
Louf 250. Totaal aantal deelnemers: 140.
Met dank voor uw sympathieke en massale
deelname. Het Feestcomité

Kroegentocht op 17 oktober 1998
In '96 en '97, telkens ter gelegenheid van
oktoberkermis, richtte de Kon. Harmonie De
Volksvreugd uit Proven niet zonder succes een
kroegentocht in in de plaatselijke café's. Vanaf
dit jaar wordt de fakkel overgenomen door het
feestcomité, die hiermee een traditie wil ver-
derzetten en uitbouwen. In tegenstelling tot
vroeger, waar er gekozen werd voor kwaliteit
binnen een ruim aanbod aan muziekgenres,
kiezen we nu evenzeer voor kwaliteit, maar
niet meer verspreid over vele genres. Dit jaar

__ zijn.de.rock'n.roll en.de.rhytm 'n hluea.sterk..L;
vertegenwoordigd. Hierbij geven we groepen
uit eigen streek (dit jaar zijn dat The Astatics
uit het Ieperse en Blind Act uit Poperinge) de
kans hier op te treden. De optredens beginnen
om 21.00 u. en gaan (met een paar pauzes)
door tot 1.00 uur.
Kaarten in voorverkoop kosten 150 fr. in de
deelnemende café's, bij muziekshop Delbaere
te Poperinge, Boetiek Topz te Proven of tele-
fonisch op 057/30 14 84. De avond zelf kosten
de kaarten 200 fr.
De volgende groepen treden op : The Vipers in
café De Bascule, The Astatics in café 't
Rozenhof, Blind Act in café De Tramstatie en
Tony & de Hangmatten in café St.-Elooi. The
Vipers zijn algemeen bekend sedert hun optre-
den als hoofdact op Marktrock Poperinge '98.
The Vipers brengen steengoede rock 'n roll en
natuurlijk ook covers. The Astatics zijn een
zeer sterke rhytm'n blues groep en brengen
een smeltkroes van de Chicagoblues uit de
jaren '50, mambo, rock'n roll en zwarte
Texasblues. Blind Act is een nog jong, maar
reeds veel gevraagde rockband uit Poperinge.
Zij brengen stevige en melodieuze rock. Tony
& de Hangmatten waren er reeds op de eerste
editie van de kroegentocht en speelden toen
St.-Elooi compleet plat.

Demonstratie
schoonheids- en verzorgingsproducten
Mylène-demonstratie door Mevr. Nachtergaele
in herberg Canada op woensdagavond 21
oktober om 19.30 uur. Inkom gratis, iedereen
hartelijk en vrijblijvend welkom.

Paling & Mosselfestival- Herberg Canada
Op vnjdag 16 oktober vanaf 18.30 u.
- Paling: keuze uit 3 bereidingen 520 fr.
- Mosselen in witte wijn 1,2 kg 490 fr.
met gratis glas wijn!
Reserveren noodzakelijk voor de mosselen!
Personen die dat wensen kunnen van deze aan-
bieding eveneens gebruik maken op maandag-
avond 19 oktober mits reservatie!
Herberg Canada - tel. 057/33 44 75.



PRIESTERVAN DIENST (25- 31 okt. '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (24-25 okt.) teI.30.00.72
Veearts Busschaert (25 okt.) tel. 44.53.63
Apoteek Dubaere - Reninge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE-:-teL 3:Y:-3i.16(W.-G. Kr1
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschreve! (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 5551

Vrijdag 23 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 oktober
17 u. Gez. mis v.d. missionarissen en mis-

siezusters v. Proven
Zaterdag 25 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gouden Huwelijksjubileum van

Louis Sticker - Soenen Dina
Maandag 26 oktober
8 u. H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid

('t R)
Dinsdag 27 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot voor

genezing (G.)
Woensdag 28 oktober
8 u. H. mis v. bijz. over!. (M.V.)
Donderdag 29 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)
Vrijdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 oktober
17 u. 6de Gez. zes-wekenmis v. Maria

Desomer, wed. van Marce! Hahn en
van Remi Yde

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Zondag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, z.v.

Michel (t) en Maria Fockenoy.

In de Heer ontslapen
Maurice Vandevelde, zoon van wijlen Paul en
Margriet Muyle, over!. te Poperinge op maan-
dag 19 oktober 1998 in de leeftijd van 75 jaar
en die op vrijdag 23 oktober 1998 om JO u. te
Proven wordt begraven.

B.G.J.G. - reductiekaarten 1999
Vanaf deze week kunt u zich wenden bij Rita
Maes, Eekhoute 8 te Proven voor de aanvraag
van de nieuwe reductiekaarten. Deze kaarten
zijn reeds geldig vanaf 1 november 1998.

Laat ons een klare taal spreken
- We hebben in Proven altijd missionaris-
sen en missiezusters ~ehad en nog.

- In 't komende weekend zaterdag en
zondag aanstaande is het ook missie-
zondag te Proven

- De omhaling in al de H. missen is dan
ook voor de missies.

En nu
Er zijn twee reclameboekjes toegekomen
in de pastorie en ook in ieder gezin van
Proven.

Reclameboekjes met in magnifieke kleu-
ren, het meest aantrekkelijke kinderspeel-
goed voor het komende Sint-Maarten- en
Sinterklaasfeest.

Ik heb die reclame eens doorbladerd ! Wat
een speelgoed ! Maar ik heb vooral geke-
ken naar de prijzen, ik heb maar twee
speelgoedjes gevonden die minder dan
100 fr. kosten : eentje van 35 fr. (schuif-
blokjesspel) en een Yahtzee-spel met teer-
lingen 99 fr.
En al die andere spelen kosten boven de
100 fr. en ver boven de 100 fr. en ver
boven 500 fr. En er zijn er veel van meer
dan 1.000 fr. en 2.000 fr. en 3.000 fr. en
5.000 fr. en 6.000 fr. Er is zelfs speelgoed
bij van meer dan 7.000 fr.

En Sint-Maarten en Sinterklaas zullen
maar kopen en bestellen en den hoop
speelgoed aanvullen.

Kom, ik zal maar zeggen: 't is goed.

Zou het dan teveel gevraagd zijn, ouders
en groot-ouders en volwassen mensen die
kinderen overrompelen met speelgoed
van Sint-Maarten en daar veel geld aan
uitgeven, dat we in de kerk in het aan-
staande weekend ook eens een briefje van
100 fr. bovenhalen of een beetje meer
a.U.b. om het te geven aan de missies?

Pastoor van Proven

Ons Parochieblad Proven
Verenigingen of andere mensen die teksten of
berichten of mededelingen willen laten druk-
ken in het Parochieblad, mogen dat gerust
doen en gratis, maar zorg ervoor dat uw tekst
altijd de maandagavond in de bus van de pas-
torie zit. Dan heb ik de tijd om uw artikel eens
na te zien, en dan de dinsdagvoormiddag mee
te doen naar de drukkerij. Dank U.

Voor de hernieuwing van het abonne-
ment op het parochieblad
Ik ben mijn huisbezoeken begonnen in de
Switspapendreef, de Roesbruggestraat, de
Uilegatstraat en de Blasiustraat.
Bij de mensen die niet thuis zijn, zal ik een
briefje in de bus steken. Wil dan a.U.b. storten
op mijn rekening 000-0523888-88, Ollivier
Michel, Alexisplein 16 te 8972 Proven of uw
bijdrage in een omslag met wat steun in de bus
van de pastorie steken.

Dank u, Michel Ollivier

De omhaling
voor de missies

In al de missen van
het weekend van

zaterdag en zondag aanstaande,
omhaling zonder omslag.
Als je toch een omslag wilt,
breng dan een omslag mee

van thuis
of steek uw gift
voor de missies

in de bus van de pastorie.
Dank,

Michel Ollivier
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K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 oktober. 64 deelne-
mers, 7 wonnen 3 partijen : Vanacker C. 353,
Vanhoutte G. 331, Bocket M. 309, Ganne M. 301,
Lemahieu M. 296, Lecomte J. 285, Pacco M. 177.
Volgende kaarting op donderdag 12 november.

Fietspad
De noodzaak van een volwaardig fietspad, geschei-
den van de rijweg, wordt elke dag duidelijker. De
duisternis, het herfstweer en het drukke (landbouw)
verkeer maken elke fietsrit naar of van Poperinge tot

PRIESTER VAN DIENST (1 - 7 nov. '98) een huzarenstuk ! De dwingende vraag naar een vei-
E.H. Van Acker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09 lig fietspad werd zowel door het Poperings stadsbe-
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. stuur als door de minister van Openbare Werken,
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 Vervoer en Ruimtelijke Ordening beantwoord met
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST de melding dat de administratie gevraagd werd deze
Dokt. Goudeseune (31 okt.-I nov.) te1.40.0 1.92 zaak te onderzoeken. Hopelijk kan Steve - stunt -

Stevaert zijn vele plannen ook hier waarmaken !
Veearts Vulsteke (l nov.) tel. 33.41.17 Wordt vervolgd.
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 Ons Parochieblad Proven
VERPLEEGKUNDE: We zijn op pad voor de hernieuwing van het abon-
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) nement op het Parochieblad. De volgende straten
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) zijn gepasseerd : de Blasiusstraat, de Uilegatstraat,
POPERINGE I 333 6 (G de Roesbruggestraat en de Switspapendreef. We

: te . . 1.1 W.-. Kr.) mogen zeggen dat U er goed ontvangen wordt en de
KINESITHERAPIE: meeste mensen geven een steuntje bovenop. Dat is

___ ...t:.A:L..JD..t:e~kt..Se<.Lr~sgt;Ji&ellte<J..r.,.JtLJ;;e'LJ_31..3!....3.l.2"'--l3:l.!6...\.Ollf_3110l.'O~7J.....J.5D.8aaIólfnf2g~6nfl<alaaIHim•...661nH*gaame-mcegenem~t
P. DeschreveJ (ook pedicure), tel. 40.00.11 sen die niet thuis waren, vraag ik zelf te storten op
G. Busschaert, tel. 30.19.30 mijn rekeningnummer : 000-0523888-88 van

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020 Michel Ollivier, Alexisplein' 16 te Proven ofwel uw
Proven GSM 0477/22 55 51 bijdrage met uw naam en adres steken in de bus van

de pastorie. Stel dit a.u.b, niet uit, zodat ik U mag
meetellen bij de abonnees, Dank U,
Intussen zijn we begonnen aan de Blokstraat, de
Molendreef en de Terenburgseweg. Zo kan ik bij U
weldra aanbellen. Michel Ollivier, pastoor.

Eekhoute Proven
Jaarlijkse kroketten- of kaaskrokettenkaarting op
zaterdag 31 oktober vanaf 19 uur en op zondag 1
november van 10 tot 13 uur en vanaf 18 uur in zaal
St-Elooi. Waardevolle schatting. Een kaart kopen,
een pint je, watertje of iets anders komen drinken is
voor ons ook reeds een steun. Bedankt.

Vrijdag 30 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 31 oktober
17 u. 6de Gez. zes-wekenmis v. Maria

Desomer, wed. van MarceJ Hahn en van
Remi Yde

Zondag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
JO u. Gez. jaarmis v. Frans Gruwez, z.v.

Michel ct) en Maria Fockenoy
Maandag 2 november - Allerzielen
9 u. Dienst v. overl. Parochianen
Dinsdag 3 november - St.-Hubertus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot voor gene-

zing
Woensdag 4 november - H. Carolus
8 u. H. mis voor bijz. overl. (K.V.)
Donderdag 5 november
8 u. H. mis v. overl. broer (G.D.)
Vrijdag 6 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 november
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Rappejet -

George Jeanne en overl. dochter Dina
Zondag 8 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
JO u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Yvonne

Godderis, wed. v. Sylveer Maes.

K.V.L.V. - Landelijke Gilde
Het St.-Elooifeest gaat dit jaar door op zaterdag 21
november vanaf 20 u. in Gasthof 't Rozenhof. Na de
feestrnaaltijd is er muziek voorzien met discobar
Paul Carbon. Inschrijven kan bij de bestuursleden of
in de zaal.

Mosselsouper Harmonie De Volksvreugd
Jaarlijks houdt de Koninklijke Harmonie "De
Volksvreugd" haar mosselsouper. Dit jaar is dat niet
anders. Mosselen waar muziek in zit werden aange-
vraagd !!!
Dit mosselfestijn grijpt plaats op zaterdag 7 novem-
ber in zaal 't Rozenhof te Proven. Vanaf 19.00 u.
kun je er terecht. Wie geen mosselen lust, krijgt de
keuze uit vol-au-vent of steak.
Inschrijven vooraf is interessant voor de plaatsvoor-
ziening. Dit kan gebeuren bij de leden muzikanten.
Mosselen vragen 400 fr. , vol-au-vent vliegt voor
eveneens 400 fr. de deur ui t en een steak kost een
stuk meer, 450 fr. Voor de kinderporties betalen hun
ouders 200 fr.
Iedereen is welkom. Een aanrader voor wie eens op
zaterdag geen eten wil klaarmaken. Achteraf is er de
mosseldans !!!

Om te bedanken
Het echtpaar Louis Sticker - Soenen Dina, Maze-
manlaan Proven houdt eraan samen met hun kinde-
ren en kleinkinderen langs deze weg alle mensen te
bedanken voor de gelukwensen ter gelegenheid van
hun Gouden huwelijksjubileum die ze gevierd heb-
ben op zondag 25 oktober 1998.

Wijding van het brood op St.-Hubertusdag
3 november. Wat betekent dat?
Moeder gaf ons die dag toen ik nog kind was, een
stukje gewijd brood op onze nuchtere maag. En ze
zei : "Dat is omdat je nie zoud ê beten ziên van ê

wroeden hoend." Maar lees eens wie en wat er alle-
maal met brood te maken heeft :
Heer, Onze God,
uit uw handen ontvangen
wij ons dagelijks brood.
Daarvoor willen wij U vandaag
heel nadrukkelijk dankzeggen.
Dank om het vruchtbare zaad
en het wiegende koren.
Dank om de goede aarde en het gunstige weer.
Dank om de arbeid van bakker en boer,
van de werkman in de fabriek
en bij het transport.
Dank om de vele moeders
die met een groot hart het brood
voor de kinderen op tafel brengen.
Dank om de vele vaders die voor hun gezin
het brood verdienen.
Dank om de goedgedekte tafel in ons huis.

Dinsdag 3 november 1998 wordt in de bakkerijen van
Proven, 's morgens omtrent 8.30 u. brood gewijd.

Bokado
Opendeurdagen van 29OklO5ërt.e.m. 29 november.
Wij bieden u tijdens het weekend een drankje aan !
Alle aankopen tellen dubbelop de klantenkaart.
Voor iedere klant is een geschenkje voorzien !
Bewonder onze nieuwe collectie geschenken !
Tuinbeelden en fonteinen -10% korting. Er zijn nog
steeds chrysanten te verkrijgen!

De BZN kaarsen en kalender zijn te koop
Waarom een BZN kaars of kalender kopen? Omdat
er in ons land mensen zijn die, om welke reden dan
ook, niet delen in onze welvaart. Omdat elke kaars
en kalender een uitnodiging zijn om in contact te
treden met een onbekende mens. Het is een teken
van je aandacht voor de mensen in de schaduw.
Wie deze BZN kaarsen of kalender wil aanschaffen
om als origineel kerstcadeau te geven aan familie of
vrienden kan terecht bij Mevr. Maria Lamaire-Baes,
Terenburgseweg 3 te Proven.

Het kan niet zijn
dat liefde verloren gaat.

Vriendschap en genegenheid
gaan nooit voorbij.

Niet voor de dood, God,
hebt Gij ons gemaakt,
maar voor het leven.

Sta niet toe
dat wij ons opsluiten in onszelf.

ADEM ONS OPEN.

Doe ons opengaan
voor uw visioen van vrede.

Houd ons bijeen,
levenden en doden.

Breng ons allen
eenmaal thuis bij u.

Amen.



PRIESTER VAN DIENST (8 - 14 nov. '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (7-8 nov.) tel. 38.87.55
Veearts Goethals (8 nov.) tel. 30.02.67
Apotheek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
J>OPERINGE . tel 3331.16 (w..~---.Kr.J-
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 6 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 7 november
l7 u. Gez. jaarmis v. Marcel Rappelet -

George Jeanne en over!. dochter Dina
Zondag 8 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 4de Gez. zes-wekenmis v. Yvonne

Godderis, wed. v. Sylveer Maes
Maandag 9 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, voor gene-

zing (R.L.)
Dinsdag 10 november
8 u. H. mis v. overl. ouders en zus (R.L.)
Woensdag 11 november - Sint-Maarten
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (A.D.)
Donderdag 12 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (gev.)
Vrijdag 13 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 november
l7 u. Gez. jaarmis v. Marie Goussey, wed. v.

Marcel Roetynck
Zondag 15 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele - Sohier

Madeleine.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Ons Parochieblad Proven
Hoe ver zijn we gevorderd? We hebben intussen
ook al de bewoners van de Blokstraat, de Mo-
lendreef en de Terenburgseweg met de Monte-
foulstraat bezocht. Velen vond ik thuis, dat valt
mee. Wie ik niet thuis vind, zou best zijn bijdrage
plus naam en adres steken in de bus van de pasto-
rie, of storten op rekeningnummer 000-0523888-
88 van Michel Ollivier, Alexisplein 16, 8972
Proven. Beste dank. Nu gaan we gaan aanbellen in
de Obterrestraat links en rechts. Ik maak tevens
mijn rondgang een bezoekje ten huize. Beste dank
voor uw steun.

eventueel zelf met ons contact op te nemen.
Om ons te helpen met een financiële steun, om bij
te kunnen springen waar dringend hulp nodig is.
We staan trouwens met vaste kosten zoals tele-
foon, huur, verzekering, uitrusting, enz ...
Er kan eventueel overgeschreven worden op het
rekeningnummer 833-4790398-20 van de Sint-
Vincentiusgenootschap decenaat Poperinge.
Om waar een overschot is van niet bederfbare
voeding aan "De Wervel" kenbaar te maken.
Om nog draagbare kledij of bruikbare meubelen
eveneens aan "De Wervel" over te maken (op het
adres van "De Wervel" af te geven de vrijdag tus-
sen 15 u. en 17 u.

Sint-Maarten komt naar Proven "De Wervel" is te bereiken elke donderdagnamid-
Ook dit jaar is de lieve Sint de kleinsten (en min- dag van 14 u. tot 18.30 u. en de vrijdagvoormid-
der kleinen) onder ons niet vergeten. De Heilige dag van 9 u. tot 12 u., mits voorafgaande afspraak
man is te Proven op dinsdag 10 november. In de met O.C.M.W., tel. 057/33 33 00 of 057/33 57 18.
namiddag bezoekt Hij de school, 's avonds vindt Het secretariaat is in het decanaat, Kerkstraat 2,
dan de stoet en het feest in de zaal plaats. De kin- 8970 Poperinge, tel. 057/33 97 67.
deren (met ouders en sympathisanten) verzamelen De stuurgroep dankt U reeds voor het verlenen
samen met de muziekmaatschappij aan het van uw medewerking namens : Diaken Luc
Rozenhof om 17.45 u. Daar komt de Sint aan om Coene, E.H. Pol Mol en plaatselijke verantwoor-
18.00 u. en vertrekt de stoet door de dorpskom tot delijke Agnes lngelbeen Proven, tel. 057/30 12 34
aan cafêlJe Bascule en terug tot -;-;m;-l;<e;r--e!l-.g;am-àe-gme!H'fijwiHige-medewerker-s.-Me-van
Ontmoetingscentrum "De Croone", waar het slot- C.
feest plaatsvindt. Net als vorig jaar verkiest de
Sint geen snoep meer uit te werpen vanop het
gemeentehuis; maar alle kinderen die een biet of
een lantaarn meehebben in de stoet zullen een ver-
rassing krijgen.
Feestcomité Proven

Decanaat Poperinge - De wervel
"De armoede neemt toe" klinkt als een slogan,
maar jammer genoeg is het nog waar ook. Ik hoor
u al zeggen: "Dat is waar voor grote steden, maar
in de streek van Poperinge ... ? " De cijfers wijzen
uit dat wij wel degelijk in een streek wonen met
veel verborgen armoede. Kunnen we daar iets aan
doen?
Er is het O.C.M.W. die daarmee begaan is, er zijn
andere instellingen die de zaak structureel aanpak-
ken. Maar ondanks dat blijft de armoede toch
bestaan. Als mens en als christen kan dit ons niet
koud laten.
Daarom stichtten wij de "St.-Vincentiusge-
nootschap decenaat Poperinge" die wil tussenko-
men bij mensen, bij gezinnen, die door de mazen
van het net glippen. Wij zijn actief in drie gemeen-
ten van het decanaat : Poperinge, Heuvelland en
Vleteren. Wij beschikken over een huurwoning
waar ruimte is om tweedehandskledij en meubelen
ter beschikking te stellen van mensen die het zeer
goed kunnen gebruiken. Een ploeg vrijwilligers
staat klaar om mee te werken. Ons huis, het hart
van onze Sint-Vincentiusgenootschap heeft de
welklinkende naam van "DE WERVEL" en is te
bereiken in de Goudenhoofdstraat 21A te
Poperinge. Mogen wij ook op U een beroep doen?
Om eventuele "potentiële klanten" op een discrete
wijze mee te delen aan onze contactpersoon of

Sint-Hubertus - 3 november
In ons bisdom vieren wij vandaag de gedachtenis
van de Heilige Hubertus, de laatste bisschop van
Maastricht. Hij verplaatste zijn bisschopszetel
naar Luik. Hubertus was in zijn jonge jaren een
hartstochtelijk jager en ook de nieuwe bisschops-
stad lag aan de rand van de Ardennen, een rijk
jachtgebied. Dit maakte dat Hubertus de patroon
is van de jagers. God heeft hem echter een zeer
radicale keuze gevraagd: algehele toewijding aan
de boodschap van het kruis, dat Hubertus (zo luidt
de legende) zag oplichten tussen het gewei van
een hert.
Hubertus werd ook genoemd als de apostel van de
Ardennen. Overleden in 727. De betekenis van
zijn naam : "Stralende geest" en vereerd en aan-
roepen tegen hondsdolheid. Als ik klein was zei
mijn moeder altijd op het feest van Sint-Hubertus:
"Hier eet maar een beetje gewijd Sint-
Hubertusbrood, om niet gebeten te worden door
een woeste hond."

Mosselsouper Harmonie De Volksvreugd
Mosselfestijn op zaterdag 7 november in zaal 't
Rozenhof te Proven vanaf 18.00 u. Wie geen mos-
selen lust, krijgt de keuze tussen vol-au-vent of
steak.
Inschrijven vooraf is interessant voor de plaats-
voorziening. Dit kan gebeuren bij de leden muzi-
kanten. Mosselen vragen 400 fr., vol-au-vent
vliegt voor eveneens 400 fr. de deur uit en een
steak kost een stuk meer nl. 450 fr. Voor de kin-
derporties betalen hun ouders 200 fr. Iedereen is
welkom. Achteraf is er de mossel dans !!!



PRIESTER VAN DIENST (15 - 21 nov. '98)
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 nov.) tel. 30.03.38
Dokt. Provoost (14 - 15 nov.) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (11 nov.) tel. 44.53.63
Veearts Vandenberghe (15 nov.) tel. 38.81.60
Apoteek Deman - Roesbrugge
TA DHEELKUNDE: 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
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 13 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 14 november
17 u. Gez. jaarmis v. Marie Goussey, wed.

v. Marcel Roetynck
Zondag 15 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Pro sper Dewaele -

Sohier Madeleine
Maandag 16 november
8 u. H. mis v. bijz. overl. (C.)
Dinsdag 17 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (A.R.)
Woensdag 18 november
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.M.)
Donderdag 19 november
8 u. H. mis v. over!. oom (F.G.)
Vrijdag 20 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 november
17 u. Gez. jaarmis v. Maurice Verbrigghe,

z.v. wijlen Marcel en Flavie Willeman
Zondag 22 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5de Gez. zes-wekenmis v. Yvonne

Godderis, wed. van Sylveer Maes.

Ons
ParochÏeblad
Proven
26e Jaargang NT. 44 14 nov. 1998 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

K.B. Gepensioneerden
FEEST VOOR DE DERDE LEEFTIJD. Het
stadsbestuur nodigt alle gepensioneerden uit
voor een feestnamiddag in de zaal "Maeke
Blyde" te Poperinge op vrijdag 13 november
om 14.30 uur. Er is een optreden van niemand
minder dan Jacques Raymond en Ingriani.
Iedereen is welkom. Inkom 50 fr. met gratis
koffie en gebak. Elk zorgt voor eigen vervoer.

A.e.V. Proven
Algemene ledenvergadering op zaterdag 14
november 1998. Dagorde:
- Welkomstwoord A.e.V.-afgevaardigde
- Woordje van de secretaris
- Gastspreker Yves Leterme
- Vereremerking leden
- Tombola
- Iedereen hartelijk welkom.

K.V.L.V. Agra
"Meewerkende echt enote huweli 'ksvermo-
genrecht" door mevrouw Vranckx op dinsdag
17 november om 13.30 uur in "De Kring" te
Poperinge.

11.11.11
Elk jaar kondigen reclamefolders de komst van
de Sint vroeger aan. De keuze voor een blik-
vanger van de 11.ll.II.-affiche· was snel
gemaakt. De schattige poppen en ander speel-
goed die de kinderen verblijden, worden in
abominabele omstandigheden geproduceerd in
Azië. De lage lonen zijn het visitekaartje om
de grote speelgoedmerken te verleiden om er
te produceren. Vandaar de slogan "Zie ginds
komt het onrecht uit Azië weer aan". Dit is
uiteraard maar één voorbeeld, er worden nog
tal van goederen precies daar geproduceerd
waar de loonkosten het laagst zijn, de vakbon-
den onbestaand en de milieunormen verwaar-
loosd.
11.11.11 vecht tegen onrecht en klaagt deze
wantoestanden niet alleen aan, maar probeert
er ook iets tegen te doen. Ondertussen steunt
11.11.11 170 zorgvuldig geselecteerde projec-
ten in de Derde Wereld. In Poperinge kozen
we dit jaar opnieuw voor de organisatie
AREDS in India. Ten voordele van dit project
komt men op zaterdag 14 nov ember wenskaar-
ten te koop aanbieden: 4 prachtige wenskaar-
ten met vier omslagen voor de prijs van 200 fr.
Storten kan ook op rekeningnummer 523-
0400774-45 van 11.11.1 I-Poperinge. Giften
vanaf 1.000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar.

Abonnement op Parochieblad
We zijn voorbij de Obterrestraat en begonnen
aan de Blekerijweg, om deze ook deze week te
beëindigen. Wijlen de mensen van deze beide
straten die niet thuis waren toen ik aanbelde,
nu zelf hun bijdrage voor het abonnement stor-
ten op postrekeningnr. 000-0523888-88 van
Michel Ollivier, Alexisplein 16 te Proven of
afgeven in de bus van de pastorie?
Na de Blekerijweg gaan we verder langs
Eekhoute, Blokweg en Mazemanlaan.
Tot weldra. De pastoor.

God ... de rechtvaardige
"Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid ...",
zo begint het gedicht van Marnix Gijsen over
zijn vader. Ook mijn vader is begenadigd met
een feilloos gevoel voor rechtvaardigheid.
Voor hem was en is het bv. duidelijk. "Doe je
best op school, dan kan je op beide oren sla-
en." ~ of "je best doen" nu resulteerde in
een vijf, een acht of een negen op tien, je kon
inderdaad met een gerust hart naar huis, want
gemeende waardering was steeds je beloning.
Onbegrijpelijk en onrechtvaardig vond ik dan
ook dat sommige klasgenoten gestraft werden
voor een minder goed rapport, waarvoor ze
nochtans hun uiterste best hadden gedaan.
Vaders motto komt me nu - zoveel jaren later -
nog steeds heel goed van pas bij het uitleggen
van de "parabel van de talenten" aan mijn leer-
lingen van de basisschool. En dan hoop ik
maar dat de vaders van minder begaafde kin-
deren, ook beeld zijn van God, ons aller
Vader. Hij die als meester in de parabel van de
talenten, zijn mensen beoordeelt naar hun
inzet, en hen daarnaar beloont.
Een ander aspect van Gods rechtvaardigheid
hebben wij ook via onze vader beter leren
begrijpen : met name Gods onophoudelijke
aandacht voor de kleine, eenvoudige mens.
"Machtigen stoot Hij van hun troon, machtelo-
zen verheft Hij. "Natuurlijk was en is er in het
dagdagelijkse leven van ons gezin geen sprake
van machtigen en machtelozen. Maar in een
gezin van zes kinderen is er altijd wel eentje
dat op een bepaald moment, op welk vlak ook,
wat pech heeft of uit de boot valt. De ongeluk-
kige kon dan steevast rekenen op wat extra
aandacht, een grotere toegeeflijkheid, want
was hij/zij op dat moment niet "de kleine, een-
voudige mens" en weerspiegelt Gods recht-
vaardigheid zich zo niet tussen de mensen?
Greet Beerts.



PRIESTER VAN DIENST (22 - 28 nov. '98)
E.H. Van Acker, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (21-22 nov) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (22 nov.) tel. 33.41.17
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
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 20 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 november
17 u. Gez. jaarmis v. Maurice Verbrigghe,

z. v. wijlen Marcel en Flavie Willeman
Zondag 22 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 5e Gez. 6-wekenmis v. Yvonne

Godderis, wed. v. Sylveer Maes
Maandag 23 november
8 u. H. mis v. over!. vader (A.D.)
Dinsdag 24 november
8 u. H. mis v. overl. oom en tante (A.D.)
Woensdag 2S november
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader

(A.A.)
Donderdag 26 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v. bijstand (A.D.)
Vrijdag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 november
17 u. Gez. mis V.d. leden en overleden

leden V.d. Kon. Harmonie "De
Volksvreugd" t.g.v. St.-Ceciliafeest

Zondag 29 november
8 u. Gez. mis v. over!. echtg. en vader
10 u. Gez. mis v. Gabriëlle Verlet, wed. v.

Henri Devos vwo vrienden, kennissen
en buren

Geboorte
Roei Desmyter, Z.V. Wout en Benedikte

Ons
ParochÏeblad
Proven
26e Jaargang Nr. 45 21 nov. 1998 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Coutigny, Alexisplein 4, Proven (geb. te
Poperinge op 17 november '98).

Het gemeentehuis van Proven is op vol-
gende zaterdagen gesloten.
Zaterdagen 21 en 28 november, zaterdagen 5,
12 en 19 december, dit wegens het invoeren
van het nieuwe informaticasysteem en de hier-
bij horende opleidingssessies.

Jeugdwielrenner Bart Blanckaert
nodigt iedereen vriendelijk uit op de Kippen-
billenkaarting die doorgaat op vrijdag 20 en
zaterdag 21 november vanaf 18 U. in zaal
Witsoone te Krombeke. Inleg 40 fr. of 3 kaar-
ten voor 100 fr. Winnaars: 2 kippen billen elk.
Tombola met voorverkoopkaarten. Niet-kaar-
ters zijn eveneens welkom en kunnen doorlo-
pend de video bekijken over de wedstrijden
van Bart.
Org. : Supportersclub De Kleine Man

Pro(B)Terre Party
Op zaterdag 21 november vanaf 20 U. gaat in
het O.c. De Croone een TD door ten voordele
van de verbroedering Proven-Obterre. DJ's
Zombie & Eater zorgen er voor de muzikale

-illlllijsting. .Kaarten c.in voorverkcop.cbij -de
leden van het comité aan 100 fr. Aan de deur
moet je 150 fr. betalen. Van harte welkom.

U.U.U-Actie
Ondanks het barslechte weer haalden een
negental vrijwilligers in het voorbije weekend
27.700 fr. op via de verkoop van wenskaarten
en blocnotes ten voordele van het project
AREDS in India. Dank aan alle mensen die
ons goed onthaalden. Wie dat wenst, kan nog
storten op rekeningnummer 523-0400774-45
van Il.ll.ll-Poperinge. Giften vanaf 1.000 fr.
zijn fiscaal aftrekbaar. 11.11.11 vecht verder
tegen onrecht.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 november. 61
deelnemers, 9 wonnen 3 partijen : Deschrevel
M. 376; Vanacker C. 346; Degraeve G.328;
Vandaele L. 326; Deraeve G. 319; Pacco M.
272; Looten A. 255; Coene R. 240; Vereyck C.
222. Volgende en laatste kaarting van 1998 op
donderdag 26 november.

K.V.L.V. Proven
K.V.L.V. nodigt u met uw partner uit naar de
gezinsvergadering op dinsdag 24 november
om 20 U. in zaal St.-ELooi. Stefaan Desot
komt er praten over "Afspraken tussen ouders
en grootouders". Nadien is er gebak met koffie
voorzien. Toegang: 100 fr.

Nu is de winterkapel aan de beurt
't Is omtrent 25 jaar geleden dat de sacristie
van onze kerk omgevormd werd tot een mooie
winterkapel, waar we zowel in de winter als in
de zomer gebruik van maken om de mis te vol-
gen. Het is een kleinere ruimte die aangenamer
is en in de winter goed verwarmd door electri-
sche accumulatie.
De werken aan die winterkapel werden 25 jaar
geleden uitgevoerd door de gemeentewerkman
(toen nog Proven) Jerome Wyffels die ver-

schillende muren wegsloeg en opkuiste zodat
het een grotere ruimte werd, gepast om er een
winterkapel van te maken. Na Jerome Wyffels
hebben we dan Jacques Berquin aangesproken
om van die ruimte een stemmige kapel te
maken. En het werd een mooie kapel, plafond,
muren, vloer, alles kreeg zijn beurt.
Nu zijn we 25 jaar verder en het is hoog tijd
dat de winterkapel opnieuw onder handen
wordt genomen.

Wat zei Maarten Luther?
Als ik me niet bedrieg, was het Luther die eens
zei : "Moet ik weten dat de wereld morgen
vergaat, dan zou ik vandaag nog een appel-
boompje planten." Mooie spreuk ! Dat wil
voor mij zeggen: " Ik moet vandaag bezig zijn
alsof ik morgen nog zal leven." Om een voor-
beeld te geven : ik mag niet zeggen : die win-
terkapel zal nog wel mijn tijd doen. Neen, zo
mag ik niet redeneren. Ik moet dat werk laten
uitvoeren, altijd verder doen, alsof ik morgen
nog zal leven.
Daarom zijn André Bouwen Alice nu al bezig
de winterkapel te ontruimen om de muren vrij
te maken voor de schilderwerken in december
die uitvoerd zullen worden door Bertin
R cke hem oud-Proven aar thans wonende te
rombeke. Michel Ollivier, pastoor.

Voor de senioren

Het haar kleurt grijs.
Jaren trekken rimpels
en bruine eilandjes

ergens op arm en hand.

Het leven verstilt
in weinig woorden,
wordt zeker weten

en genieten ... samen.

Tot het huis opengaat,
gastvrij,

voor wie komt
met kleine beentjes.
Een arm draagt,
een hand streelt,
een kopje blond,
bruin of zwart.

Hij is nu opa, zij oma,
maar alles

wordt weer als toen,
of gisteren nog, zo druk,

zo veel, zo ...
heerlijk toch?

Liefde is
het verhaal van twee,

een open deur,
twee armen breed,
een kind dat loopt,
geen rimpeltjes telt
op dit vredige eiland,

zo dichtbij.

Is oma de allerliefste,
is opa de allerliefste?

Of Jij, Vader, die bewaart
mijn liefste lievelingen?



PRIESTER VA DIE ST (29 nov. - 5 dec '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIE DE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1l.89
GENEESKUNDIGE ZO DAGDIE ST
Dokt. Vandenberghe (28-29 nov.) tel. 300637
Veearts Goethals (29 nov.) tel. 30.02.67
Apotheek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30".0l.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERI GE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)

-KINESI1'HERAP
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 27 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 november
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden v.d.

Kon. Harmonie "De Volksvreugd" ter gel.
v. hun St.-Ceciliafeest

Zondag 29 november
8 u. Gez. mis v. over!. echtg. en vader
10 u. Gez. mi v. Gabrielle Verlet, wed. v.

Henri Devos, vwo vrienden, kennissen en
buren

Maandag 30 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot V. genezing
Dinsdag 1 december - St. Elooi
8 U. H. mis t.e.v. St. Antonius (A.D.)
Woensdag 2 december
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 3 december - H. Franciscus

Xaverius
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)
Vrijdag 4 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 december
17 U. Fundatiemis voor rechthebbende overle-

denen
Zondag 6 december
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Firmin Labaere-Dever

Agnes en overl. familie.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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In de Heer ontslapen
Anna Deniere, wed. V. Maurice Gruwez, overl.
te Poperinge op zaterdag 21 november '98 in de
leeftijd van 68 j. en die op zaterdag 28 nov. '98
om 10 u. te Proven wordt begraven.

Tot kind Gods gedoopt
- Eline Verstraete, d.v. Kristof en Marijke

Phlypo, Uilegatstraat 2 te Proven (geb. te
Poperinge op 29 aug. '98).

- Phil Verstraete, Z.V. Pa cal en Karlien
Demeulenaere, Wijngaardstraat 1, Roesbrugge
(geb. te Poperinge op 22 aug. '98).

Koninklijke Harmonie "De
Volksvreugd"
CECILIAFEEST ZATERDAG 28 OV. '98
Programma:
* Verzameling aan het lokaal om 14.30 U.

* 14.50 U. : optreden te Poperinge (Keikopwijk)
waar we een serenade brengen voor René
Cappoen, 60 jaar muzikant en uittredende
chef-klaroen.

* 15.10 u. : wandelconcert door de hoofdstraten
van Proven. Onderweg halen we André

-Pareyn;--M:ilo remout en Prarrkie-Yandromme
op. Zij zijn 25 jaar lid van "De Volksvreugd",

* 17 U. : Eucharistieviering: de intrede en de uit-
trede worden gespeeld door de Harmonie met
hoorns en klaroenen. André Boussemaere,
René Cappoen, André Lemahieu en Rik Ryon
leggen na het Ceciliafeest hoorns en klaroens
terzijde. Zij waren gedurende vele jaren trouw
op post bij ontelbare uitstappen en optredens.
De Jeugdharmonie verzorgt het middendeel
van de mis.

* 19 u. : Feestmaal in Gasthof 't Rozenhof.
Het programma wordt tijdig onderbroken of aan-
gevuld ! Er is reden om te fee ten en te danken.
Enkele traktaten, vereremerkingen, toespraken,
foto's, muziek en dans, leute en plezier zullen het
"volk" van de Harmonie "vreugdevol" stemmen!

Ledenlijst "De Volksvreugd" Proven

Aernout Milo
Bauw Marijke
Bonduelle Peter
Boussemaere André
Bouton Freddy
Bouton Nico
Busschaert Bart
Busschaert Geert
Busschaert Greet
Buysschaert Anique
Cappoen Bruno
Cap poen Dirk
Cappoen René
Claeys Ignace
Claeys Nancy
Cordenier Kurt
David Els
De Crock Philippe
Debaeke Guy
Debergh Marc
Debergh Natalie

Decae Dirk
DehondtJohnny
Dehondt Robby
Dehouck Tom
Deturck Johan
Deturck Stefan
Devooght Els
Devooght Inge
Devooght Wim
Devos Dirk
Devos Elie
Devos Rik
Dewickere Maurice
Fioen Sandra
Flamey Belinda
Flamey Melisa
Gantois Michel
Geldhof Steven
George Isabelle
Halfmaerten David
Herpelinck Katrien

Hespeel Bernadette
lndevuyst Bart
Jacques Norbert
Lefevere Tony
Lemahieu André
Lemahieu Dany
Lesschaeve Edwin
Lesschaeve Marieke
Maerten Danny
Markey Frank
Menu Jan
Messiaen Thijs
Metzger Joris
Metzger Marieke
Metzger Tilde
Monkerhey Charlotte
Monkerhey Ciska
Pareyn André
Parret Emanuel
Peperstraete Evelyne
Ryon Floris
Ryon Rik
Saint-Machin Franky
Sanders Bert
Schacht Andy
Schoonaert lne

choomrertties
Sergie Philip
Soenen Gerard

Soenen Hans
Soenen Marc
Soenen Roselien
Syssau Melanie
Top Ivan
Top Josfien
Top Tine
Top Wim
Vanbiesbroeck Francine
Vandenbroucke Nele
Vandromme Aike
Vandromme Dany
Vandromme Franky
Vandromme Gerard
Vandromme Giljan
Vandromme Kesia
Vandromme Leopold
Vandromme Marnix
Vandromme Wily
Vanhee Berten
Vanhee Lander
Vanhee Wim
Veniere Frans
Yde Ann
Yde Bart
Yde Carmen
Yde FldIlS

Yde Ilse
Yde Jurgen

Uitslag tombola voorverkoopkaarten Bart
Blanckaert
16 20 27 33 35 42
64 65 76 109 113 130
158 163 175 176 178 179
206 221 232 246 260 265
304 308 311 316 321 346
368 395 399 424 434 439
466 467 470 488 502 503
561 563 568 578 584 610
680 690 696 716 746 781
818 820 830 846 904 907
962 965 989 1014 1027 1048
1153 1213 1262 1307 1396 1431
1575 1611 1612 1640
Oe nummers eindigend op
84 68 55 79
Prijzen af te halen vóór 21 december in herberg
"Canada" te Proven. De hesp op vrijdag woog
5,415 kg en werd gewonnen door Debergh. De
hesp op zaterdag woog 5,145 kg en werd gewon-
nen door Freddy Colpaert.
Bart Blanckaert en het bestuur van supporters-
club "De Kleine "Man" dankt iedereen voor de
steun.

45 56
136 147
186 193
284 302
349 359
440 459
530 560
615 634
783 786
919 956

1106 1133
1553 1572

K.A. V. Kookdemonstratie : voorafjes in
brik- en filodeeg
Op woensdag 2 december om 19.30 U. is er in het
Cultureel Centrum de Croone een kookdernon-
stratie. Met de feestdagen voor de deur maken we
borrelhapjes, voorgerechten en nog andere lekke-
re dingen klaar met brik- of filodeeg : loempia's,
flapjes, schuitjes ... zijn de mee t gebruikte vor-
men van dat deeg. We gaan natuurlijk weer alles
proeven. Vergeet je bord, bestek en servet niet.
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PRIESTER VAN DIENST (6 - 12dec. '98)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (5-6 dec.) tel. 40.15.60
Veearts Busschaert (6 dec.) tel. 44.53.63
Apotheek Taveirne - Woesten
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. Dekeregieter teL33..32.36 000..0.2.58
P. Deschreve\ (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 5551

Vrijdag 4 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Zaterdag 5 december
17 u. Fundatiemis voor rechthebbende overle-

denen
Zondag 6 december
8 u. Gez. mis V.d.Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Firmin Labaere-Dever

Agnes en over\. familie
Maandag 7 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, genezing
Dinsdag 8 december - Maria Onbevl. Ontv.
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, dank (M.)
Woensdag 9 december
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.St.)
Donderdag 10 december
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Vzheid. en O.L.V. (V.

St.) .
Vrijdag 11 december
16 u. P\. Huw. mis v. Tony Lefevere en

Wivine Decoster
Zaterdag 12 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.

Christiane Leys
Zondag 13 december
8 u. Gez. mis V.d.Parochianen
10 u. Gez. mis V.d. leden en over\. leden V.h.

vrijwillig brandweerkorps Proven ter ge\.
v. hun St. Barbara-feest.

Geboorte
Margot Dequidt, d.V. Bruno en Carla
Neuville, Canadaweg 12, Proven (geb. te
Poperinge op 24 november 1998).

Ons
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Geboorte (verontschuldiging voor het
laattijdig opnemen in het Parochieblad)
- Thomas Gokelaere, z.v. Danny en

Krista Gruwez, Couthoflaan 18, Proven
(geb. te Poperinge op 6 nov. '98).
Cindy Kesteman, d.V. Johny en Martine
Lefever, Blekerijweg 78, Proven (geb.
te Poperinge op 20 aug. '98).

Demonstratie
BLOEMSCHIKKEN VOOR DE KERST-
TIJD in tuincenter "Au Petit Jardin" bij
Gilbert en Bea lndevuyst, Couthoflaan 32,
Proven, op zaterdag 5 december en zon-
dag 6 december van 14 u. tot 16 u.
Iedereen van harte welkom. Toegang gra-
tis.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 26 november.
66 deelnemers, 7 wonnen 3 partijen
Vanbeveren J. 401; Bournaillie I. 321 ;
Vanexem M. 294 ; Lecomte J.224 ;
Bocket M.215 ; Delporte M. 211 ;
Vanacker C. 190. Op donderdag 10
decem er ampioenenvienng.

Een jarenlange traditie in Proven
Reeds enkele jaren is het een traditie dat
het Driekoningencomité een kerstboom
zomaar aan huis aflevert en deze zomaar
komt afhalen. Een echte kerstboom bin-
nen of buiten geeft toch altijd wat meer
gezelligheid. De problemen van het zelf
afhalen en het zelf wegvoeren : de tijd, de
koffer te klein, de koffer vuil, vader die de
verkeerde boom meebrengt en moeder
niet welgezind... bestaan niet meer.
EUREKA! Op zaterdag 12 december is
het weer zover, de kerstbomen worden
thuis gebracht. Wie echt aandringt, kan
deze eventueel nog op 5 december thuis
bezorgd krijgen. Maar hou er rekening
mee dat de kerstbomen pas afgehaald
worden op zaterdag 9 januari 1999 als de
kerstboomverbranding plaats heeft. Voor
meer inlichtingen : Johan Malbrancke,
Eekhoute 9, 8972 Proven tel. 057/3008
96. Of Bij Danny en Linda, café Sint
Elooi tel. 057/30 04 83.

De pest van de moderne tijd. Sterkte
zonder voorzichtigheid is ruw geweld.
Het menselijk verkeer, het technisch men-
selijk verkeren is van een ongenaakbare
hardheid en afgrijselijkheid. Het eist per
Pinkster-, Paas- of zomerweekend even-
veel doden over een jaar gezien als een
pestepidemie in vroegere eeuwen.
De vooruitgang van de mens om uit de
jungle van het moderne verkeer te komen
tot een menswaardig verkeren met elkaar
ook op autosnelwegen, voorrangswegen

en rotondes kan alleen tot stand komen
door de mentaliteit van de individuele
mens. Alleen doordat iedere weggebrui-
ker, iedere automobilist rekening wil hou-
den met het feit dat hij niet alleen op de
weg is en dat VOORZICHTIGHEID de
meest verantwoordelijke en enige juiste
vorm van naastenliefde is, alleen door
deze mentaliteit aan te kweken, kan de
pest van de moderne tijd overwonnen
worden.

Nieuwjaarsactie bij Electro Cossey
Jaarlijkse tombola met dit jaar naar keuze
een prachtige GSM-telefoon of een
microgolfoven te winnen! 1 lotje per aan-
koop van 1.000 fr. vanaf nu.

Harmonie De Volksvreugd
Bericht aan de muzikanten in verband met
de repetitie van vrijdag 4 december:
- Voor de jeugd is er GEEN repetitie!
- Voor de volwassenen is er WEL repeti-

tie, en dit onder leiding van Bart
Indevu st. Ho eli'k kunnen weop veel
muzikanten rekenen om de stukken
voor de mis op 24 december in te oefe-
nen. Ook enkele partituren voor het
aanstaande lenteconcert worden door-
genomen.

Vleeskrokettenkaarting t.V.V. TSC
Proven
Op vrijdag 4 december 1998 vanaf 19 u.,
op zaterdag 5 december 1998 vanaf 19 u.,
op zondag 6 december 1998 van 10 u. tot
13 u. en vanaf 17 u. vindt de jaarlijkse
vleeskrokettenkaarting plaats ten voordele
van TSC Proven. Plaats van gebeuren :
Sint-Elooi te Proven. 1 kaart kost 40 fr., 3
kaarten 100 fr. Maat naar keuze. Iedereen
van harte welkom.

Tupperware-demonstratie
Op woensdag 9 december om 19.30 u. in
Herberg Canada door Annie Desmytter
uit Stavele. Iedereen van harte welkom.

Abonnement op "Ons Parochieblad
Proven"
Moeten nog bezocht worden : een groot
deel van Eekhoute, de Hoepelsnijders-
straat, de Bromstraat, het Alexisplein en
de Reningestraat. Al de overige straten
zijn bezocht. Enkelen waren niet thuis.
Mag ik vragen dat die mensen hun abon-
nement op het parochieblad overschrijven
op nr. 000-0523888-88 van Michel
Olliver, Alexisplein 16, Proven of afge-
ven in de bus van de pastorie met uw
naam en adres op de omslag.

Dank. M. Ollivier



PRIESTER VAN DIENST (13-19 dec. '98)
E.H. Van Acker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (12-13 dec.) tel. 38.82.71
Veearts Vandenberghe (13 dec.) tel. 38.81.60
Apotheek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
-PÖPEltlNGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kt.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Donderdag 10 december
10 u. Pl. begrafenis van Gilbert Rappelet
Vrijdag 11 december
16 u. Pl. Huw. mis v. Tony Lefevere en

Wivine Decoster
Zaterdag 12 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.

Christiane Leys
Zondag 13 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. hun St. Barbara-feest

Maandag 14 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank v.

genezing
Dinsdag 15 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot om genezing

(B.R.)
Woensdag 16 december
8 u. H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid (M.)
Donderdag 17 december
8 u. H. mis v. overl. fam. (G.)
Vrijdag 18 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Ons
ParochÏeblad
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Zaterdag 19 december
17 u. Gez. mis v. E.H. Miehiel De Geeter,

Arnold Dewitte en Joris Dewulf
Zondag 20 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nancy Vandenbroucke,

d.V. Jozef en Annie Vanhulle.

In de Heer ontslapen
- Gilbert Rappelet, over!. te Poperinge op vrijdag 4
december 1998 in de leeftijd van 68 j. en die op
donderdag 10 december 1998 om 10 uur te Proven
wordt begraven.

- Daniël Vanlerberghe, echtg. van Antoinette
Cam bier, over!. te Poperinge op dinsdag 8 decem-
ber 1998 in de leeftijd van 75 j. en die op zaterdag
12 december 1998 om 10 uur te Proven wordt
begraven.

Tentoonstellingsdagen
Keramiek en kopersculpturen op zaterdag 12 en
zondag 13 december van 10 tot 19 uur bij Rik Ryon,
Blok;,eg 2 te Proven-- -

Bokado·
Vanaf heden is onze winkel ook open op woensdag.
Grote keuze in geschenken naar ieders smaak, naar
ieders beurs, zelfs geschenkjes vanaf 40 fr. !
Geschenken voor groot en klein, daarom moet u bij
Bokado zijn!

K.V.L.V. Proven
Dit jaar gaat het kerstfeest door op donderdag 17
december om 13.30 uur in zaal "De Croone".
Brigitte Druwé komt er praten over verstandig
omgaan met emoties. Nadien koffietafel en tombola.
Inkom: 120 fr,

Verkoopactie "Winkelen in het dorp"
De N.C.M.V.-afdeling "Ilzerbode" is op zaterdag 5
december 1998 opnieuw gestart met hun jaarlijkse
verkoopactie en deze actie loopt tot en met zondag 3
januari 1999. Men wil onze dorpsmensen stimuleren
hun inkopen te doen in het dorp. Bij al de aankopen
bij de deelnemende handelszaken ontvangt u gratis
loten. De totale prijzenpot bedraagt minstens
170.Qoo fr. De hoofdprijs bedraagt 30.000 fr.
Verder zijn er prijzen van 10.000 fr. , 5.000 fr.,
1.000 IT., 500 fr. en 250 fr.
De trekking vindt plaats op zaterdag 9 januari 1999
om 20 UUl in café "De Kikker" te Watou. Er is ook
opnieuw ee~ kinderactie gepland. De kinderen ver-
zamelen de kustboomstrookjes en brengen die naar
schoo!. De groe gekleurde kerstboom hangt u eerst
zichtbaar op aan het venster thuis. Zo hebt u nog
kans om een aamoopbon van 250 fr. te winnen.
Daama brengt u die ook naar school. Voor de kin-
deractie zijn eveneens 42.500 fr. prijzen voorzien,
een bedrag dat ten goedekomt aan de dorpsscholen.

Het wordt dus een interessante periode om uw inko-
pen te doen bij de deelnemende handelaars die je
kunt herkennen aan de grote affiche of aan de rode
strook "Deelnemer verkoopactie".

Het Vrijwillige Brandweerkorps Proven
viert feest ter gelegenheid van St.-Barbara. Dit feest
wordt ingezet met een eucharistieviering op zondag
13 december 1998 om 10 uur.
Hier volgen de namen van de leden van ons brand-
weerkorps:
- Lt. Top Ivan
- O. Lt. Bal Hubert
- Adj. Vermeulen Hugo
- le Sgt. Lemahieu Marnix
- Sgt Top Pieter
- Kp!. Vandromme Marnix
- Kp!. Top Wim
- Sergie Joseph
- Ryckeboer Eduard
- Regheere Geert
- Desmyter Wout
- Desmyttere Chris
- Devooght Wim
- Devos Eric
- Devos Dirk
- Leeuwerek Yves
- Devos Hugo
- Sticker Hendriek
- Vanbeveren Bart
- Dekervel Bart
- Devos Rik
- Lelieur Bart
- Vanderhaeghe Henk

STAGAIRS
- Vanbeselaere Kris
- Pannekoecke Luc
- Roelstraete Dina
- Devooght Martine
- Demeester Adinda

ERE-BRANDWEER
- O. Lt. Pareyn A.
- le Sgt. Maj. Ryon Gerard
- 1e Sgt. Declerck Frans
- Sgt. Lemahieu André
- Sgt. Dever Denis
- Sgt. Devos Elie
- Sgt. Berquin Jacques
- Kpl. Vandromme Gerard
- Kp!. Verbrigghe Lucien
- Kp!. Devos Martin
- Kp!. Vandenbussche Jozef
- Kp!. Cossey Marcel
- Cornette Willy
- Top Pierre
- Parret Frans



PRIESTER VAN DIENST (20-26 dec. '98)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, te!. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, te!. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (19-20 dec.) te!. 42.27.91
Veearts Goethals (20 dec.) tel. 30.02.67
Apotheek Regheere - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: te!. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Dekersgieter;-tet.--33::3236 ofJO.09.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

ryJBRANDWEER Poperinge tel. 333.020
\...0 Proven GSM 0477/22 55 51

..Q Vrijdag 18 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 december
17 u. Gez. mis v. E.H. Miehiel De Geeter,

Amold Dewitte en Joris Dewulf
Zondag 20 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Nancy Vandenbroucke,

d.v. Jozef en Annie Vanhulle
Maandag 21 december
8 u. H. mis v. over!. ouders en broers (G.L.V.)
Dinsdag 22 december
8 u. H. mis t.e.v. Goddelijke Voorzienigheid

en O.L.V., genezing
Woensdag 23 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot v. genezing

(Br.)
Donderdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis te Proven verzorgd door

de schoolkinderen en opgeluisterd door de
Kon. Harmonie "De Volksvreugd"

Vrijdag 25 december - Kerstdag
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echtgte.

van Charles Vermeersch
Zaterdag 26 december - H. Stefaan
17 u. Gez. mis voor de over!. Parochianen van

het voorbije jaar 1998
Zondag 27 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. Familiemis v. Charles Soenen, kin-

deren, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren.

Ons
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Geboorte
- lana Vandenbussche, d.v. Dirk en Inge Devooght,

Moenaardestraat 40 te Watou (geb. te Poperinge
op 9 december '98)

- Joran Sergie, z.v. Filip en Sylvie D'Hooghe,
Hoepelsnijdersstraat 3 te Proven (geb. te Pope-
ringe op 11 december '98).

Abonnement op "Ons Parochieblad Proven"
Alle bewoners van iedere straat zijn bezocht, enke-
len zelfs tweemaal. Sommigen vond ik niet thuis en
dat is wel door omstandigheden zeer begrijpelijk.
Op 22 december aanstaande draag ik de lijst binnen
in de post, dus voor het komende jaar 1999.
Wie nog niet vereffend heeft, kan zijn bijdrage ste-
ken in de bus van de pastorie, ofwel storten op 000-
0523888-88, Miehiel Ollivier, Alexisplein 16 te
Proven. Dank U wel

Pastoor Proven

Café De Tramstatie
Wij zijn open tijdens het kerstverlof vanaf dinsdag
22 december elke dag vanaf 10.00 uur.
Oudejaarsavond gesloten. Franky & Kathy

Kerstvakantie herberg Canada
Herberg Canada is gesloten van 24 december tot en

-met S januari. WIJ zijn open op oudejaarsavond en
bieden U volgend menu aan:
• Eindejaarsaperitief met fijne hapjes
• Gevulde zalmpakjes met witte wijnmayonaise
• St.-Jacobssoepje met witloof
• Medaillons van tongfilet met zalm in citroensausje
• Gegrilde magret van eend in wintertooi
• Frambozensausje en amandelkroketjes
• Geflambeerd saffraan peert je, citroensorbet

en sinaasappelsausje met Grand-Marnier
• Sprankelende toast op 1999
Witte en rode wijn inbegrepen
Muziek en dans
Prijs: 1.850 fr.
Aanvang 19.00 uur - Reservatie verplicht
Wij wensen U prettige feestdagen!

Electro Cossey
Vanaf heden tot Nieuwjaar is onze winkel ook open
op woensdagnamiddag. Vergeet ook onze tombola
niet ! Er is een GSM-toestel met desktop lader te
winnen of een microgolfoven naar keuze. We wen-
sen allen nog een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig
Nieuwjaar!

Zuivelhandel Inge Devooght
Graag tijdige bestelling van uw kaasplanken voor
Kerst en Nieuwjaar. Alle prijsklassen.

Sako
Zoals u reeds weet loopt 1998 ten einde. Ook UW

abonnement op "Het Wekelijks Nieuws" loopt ten
einde ! Wie wil kan zijn jaarabonnement op deze
weekkrant hernieuwen. Uw abonnement op "Het
Wekelijk Nieuws" voor het jaar 1999 bedraagt
2.850,- fr. (i.p.v. 3.000,- fr.)
Je kunt dit bedrag bij ons in de winkel betalen,
ofwel aan Kris. En dit uiterlijk tot 15 januari 1999.
Wij wensen jullie alvast prettige eindejaarsfeesten
en een voorspoedig 1999.

Nadine en Kris - Sako, Proven

Proven se samenwerking voor de mis op
Kerstavond
- Alle leerlingen van de Basisschool verzorgen
samen de eucharistieviering.
- De Koninklijke Harmonie "De Volksvreugd"
luistert de kerstmis op met sfeervolle kerstmuziek.
- De brandweer zorgt voor het uitschenken van
Glühwein aan een mobiele bar. De Noomtjes en
het Driekoningencomité maken het gezellig met
gloeiende kolen in brasero' s.

Voor de leerlingen van de lagere afdeling:
We houden tijdens de vakantie een bijkomende
repetitie. Afspraak: woensdag 23 december van 10
tot 11 u. in de kerk!

Mis op Kerstavond, donderdag 24 decem-
ber om 18 uur
"Geen plaats voor hem"
Vooraf.' Kerstliederen door koor van 3' en 4' Ij.

begeleid door muzikanten van 5' en 6' Ij.
Intredelied .' "Stille Nacht" door Harmonie
Schuldbelijdenis.' 5' Ij.
Kerstspel.' teksten door 5' en 6' Ij., liederen door

3' en 4' Ij., muzikale begeleiding door muzi-
kanten van S' en 6' Ij. en de engeltjes met licht-
'es door l' li,

Levende Kerststal.' "Jesu, mein freude"
door Harmonie.

Voorbeden.' 6' Ij.
Offerande Omhaling H. Kindsheid door leerlin-

gen, "Little drummer boy" door Harmonie.
Communie .' "Christmas swing" door Harmonie,

"Two carols" door Harmonie
Aandenken uitdelen.' 2e Ij., Harmonie speelt "Merry

Christmas"
Kerstgeschenk door E.H. Pastoor.' wafels voor de

kinderen, Glühwein voor de volwassenen.

Rolverdeling bij het kerstspel
Keizer Augustus: Pepijn Ryckeboer
Bediende I : Jeroen Declerck
Bediende 2: Giljan Vandromme
Persoon 1 : Stefanie Gheldof
Persoon 2 : Nydia Maerten
Persoon 3: Laura Vanbrabant
Jozef: Thijs Parrein
Maria: Ann Notebaert
Herbergiers: Klaas Verhille, Frieke Debeer, Freya
Demaeght, Steven Gheldof
Herders: Jonathan Dever, Matthijs Demaeght, Nico
Pareyn, Nathalie Billiau, Bram Verhille
Wijzen : Ellen Debeer, Hanne Durnez, Sarah
Mahieu
Heraut: Tom Yde
Engelen: Tina Overbergh, Eline Verdonck
Musicerende engelen : Pieter Vulsteke, Joris
Metzger, Lydie Vanthournout, Sophie Vanden-
broucke, Elke Soenen, Frauke Vandromme
Engelen: 1e Ij.

De levende Kerststal dit jaar 1998
Uitgebeeld door het gezin Thomas Vanhee en
Croquette Heidi, Uilegatstraat 1 met hun kindjes
tom en Fien, als kindje Jezus en ook nog als her-
dertjes Niels en Laura van het gezin Franky
Veryepe - Croquette Sabrina, Uilegatstraat 3.



PRIESTER VAN DIENST (27dec.'98 - 2jan. '99)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (25 dec.) teI.40.01.92
Dokt. Bal (26-27 dec.) teJ.30.00.72
Veearts Busschaert (25 dec.) tel. 44.53.63
Veearts Vulsteke (27 dec.) tel. 33.41.17
Apotheek Vandewalle (25 dec.) - Oostvleteren
Apoteek Darras (27 dec.) - 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
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 5551

Donderdag 24 december
18 u. Kerstnachtmis te Proven verzorgd

door de schoolkinderen en opgeluis-
terd door de Kon. Harmonie
"De Volksvreugd"

Vrijdag 25 december - Kerstdag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Martha Metsu, echt-

gte. van Charles Vermeersch
Zaterdag 26 december
17 u. Gez. mis voor de overl. Parochianen

van het voorbije jaar 1998
Zondag 27 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Jeanine Vandewynckel,

d. v. Firmin Vandewynckel vwo vrien-
den, kennissen en buren

Maandag 28 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (Br.)
Dinsdag 29 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)

Ons
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Woensdag 30 december
8 U.H. mis V.overl. echtg. (G.L.)
Donderdag 31 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
VRIJDAG 1 JANUARI 1999
NIEUWJAAR
9 U.H. mis t.e.v. de Godd. Voorzienigheid

en O.L.V. V.d. grot V.d. Parochianen
Zaterdag 2 januari
17 U. Gez. mis t.e.v. O.L.V. voor 't wel-

zijn V.d. Parochianen in 1999
Zondag 3 januari - Driekoningen
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis v. Bertha Durant,

echtg. van Willy Lozie en ook v.
Leonie Truyaert.

Tot kind Gods gedoopt
- Amelia Scherpereel, d.v. Pascal en Caroline

Pecqueux, Mazemanlaan 27 te Proven.
- Naomi Scherpereel, d.v. Pascal en Caroline

Pecqueux, Maremanlaan 27-te-P1'even.
- Emma Dever, d.v. Geert en Annick Gekiere,

Eekhoute 60 te Proven.

Electro Cossey
Vanaf heden tot Nieuwjaar is onze winkel ook
open op woensdagnamiddag. Vergeet ook onze
tombola niet! Er is naar keuze een GSM-toe-
stel met desktoplader te winnen of een micro-
golfoven. We wensen allen nog een Zalig
Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!

Mis op Kerstavond, donderdag 24
december om 18 uur
"Geen plaats voor hem"
Vooraf: Kerstliederen door koor van 3' en 4'

Ij. begeleid door muzikanten van 5' en 6' Ij.
Intredelied : "Stille Nacht" door Harmonie
Schuldbelijdenis: 5' Ij.
Kerstspel : teksten door 5' en 6' Ij., liederen

door 3' en 4' Ij., muzikale begeleiding door
muzikanten van 5' en 6' Ij. en de engeltjes
met lichtjes door t- Ij.

Levende kerststal: "Jesu, mein freude"
door Harmonie.

Voorbeden: 6' Ij.
Offerande: Omhaling H. Kindsheid door leer-

lingen, "Little drummer boy" door
Harmonie.

Communie "Christmas swing" door
Harmonie, "Two carols" door Harmonie

Aandenken uitdelen : 2e Ij., Harmonie speelt
"Merry Christmas"

Kerstgeschenk door EH. Pastoor : wafels
voor de kinderen, Glühwein voor de volwas-
senen.

Bokado
In de periode van Kerst en Nieuwjaar is onze
winkel open op woensdag. We wensen ieder-
een een Zalig Kerstfeest en een Gelukkig
Nieuwjaar.

De levende Kerststal dit jaar 1998
Uitgebeeld door het gezin Thomas Vanhee en
Croquette Heidi, Uilegatstraat 1 met hun kind-
jes Tom en Fien, als kindje Jezus en ook nog
als herdertjes Niels en Laura van het gezin
Franky Veryepe Croquette Sabrina,
Uilegatstraat 3.

Proven se samenwerking voor de mis op
Kerstavond
- Alle leerlingen van de Basisschool verzor-

gen samen de eucharistieviering.
- De Koninklijke Harmonie "De Volks-

vreugd" luistert de kerstmis op met sfeervol-
le kerstmuziek.

- De brandweer zorgt voor het uitschenken
van Glühwein aan een mobiele bar. De
Noomtjes en het Driekoningencomité maken
het gezellig met gloeiende kolen in
brasero's.

Er is een Kerstgeschenk
Na de Kerstnachtmis voor alle kinderen en ook
voor de volwassenen. Smakelijk en santé.

"Ik ben op de wereld
om mensen gelukkig

te maken"

Breng iets mee van thuis
voor de omhaling in de kerk

"voor de armen".
Als 't kan a.U.b.

de waarde van een brood!
"MOGE GOD HET U LONEN"

Laten wij ook geven
aan wie?

Kinderen zullen deze dagen
veel kerstcadeautjes ontvangen.

Laten we ook geven aan kinderen
die huilen van de honger.

Daarom de omhaling in de kerk.


