
PRIESTER VAN DIENST (3-9jan.'99)
E.H. Van Acker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandemaele (1 jan.) tel. 401560
Dokt. Melis (2-3 jan.) tel. 38.87.55
Veearts Vandenberghe (l jan.) tel. 38.81.60
Veearts Vulsteke (3 jan.) tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Reninge
Apotheek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 CM.Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 5551

NIEUW PAROCHIEBLAD 1999

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, echt-

gte. van Willy Lozie en ook v. Leonie
Truyaert

Maandag 4 januari
8 u. H. mis v. over!. fam. (F.V.)
Dinsdag 5 januari
8 u. H. mis v. over\. echtg. (F.R.)
Woensdag 6 januari
8 u. H. mis v. over\. echtg. (G.L.)
Donderdag 7 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (L.D.)
Vrijdag 8 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 januari
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. v.

Ons
ParochÏeblad
Proven
27e Jaargang Nr. 1 2 jan. 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Marcel Roetynck, vw. bijz. vrienden
(A.G.)

Zondag 10 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hugo Camerlynck,

echtg. v. Lena George en over!. fam.

Driekoningenfeest
zaterdag 9 jan. '99 te 16 u. in St.-Elooi
- geschminkt worden zoals echte koningen
- knutselen, schilderen, kleuren, knippen, ...
- chocoladekoek met chocolademelk of melk
- verrassingact
- geschenk voor de koningen
- koningen mee met de koets
- allerkleinsten mee met de huifkar
Inschijving : 50 fr.
Inschrijven kan voor donderdag 7 jan. bij mees-
ter Frans in de school of bij Johan Malbrancke,
Eekhoute 9 - tel. 057/30 08 96 of bij Danny en
Linda, café St.-Elooi - tel. 057/30 04 83.
- kleuters: geel kroontje
- Ie, 2e en 3e leerjaar: blauw kroontje
- 4e, 5e en 6e laarjaar : rood kroontje

Eekhoutenieuws
Maanden terug waren er de Eekhoutefeesten.
Reeds vergeten ? Wij niet. De uitslag van de
ballon wedstrijd moet nog kenbaar gemaakt
worden. 3 kaartjes kwamen terug.
1. Yelle Maes 95,1 km
2. Frauke Vandromme 73,9 km
3. Tom Overbergh 54,4 km
Van harte proficiat aan de winnaars, die onder-
tussen hun prijs in ontvangst mochten nemen.
De Eekhoutvrienden wensen iedereen ook een
voorspoedig 1999 en op naar 2000.

KAV viert "Driekoningen"
Op woensdag 6 januari viert KA V Proven
Driekoningen in het Cultureel Centrum "De
Croone". Alle leden worden hartelijk uitgeno-
digd. Een gezellig spelletje en een hapje en een
drankje staan op het programma. Voor wie er
vorig jaar bij was, weet dat het weer heel
gezellig en smakelijk wordt. Dus, vlug
inschrijven bij Gilberte Dever vóór Nieuwjaar
en tot 6 januari om 19.30 uur. Aan iedereen
een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar van-
wege het KA V bestuur van Proven.

Provense samenwerking voor de mis op
Kerstavond 24 december te 18 uur.
Ik kan niet nalaten mijn bewondering en dank-
baarheid uit te spreken voor die vredevolle
Provense samenwerking zowel buiten de kerk
als binnen de kerk voor de Kerstavondmis.
Wat heb ik gezien ?
1. De kerstverlichting in onze straten en de

kerststalletjes die hier en daar in straat en
wijk geplaatst werden is het werk van de
mensen van Proven, zonder daartoe te moe-
ten aangesproken worden.

2. De levende kerststal in de kerk, zo gaarne
aanvaard door het gezin: Thomas Vanhee -
Croquette Heidi met hun kindjes Tom en
Fien als kindje Jezus. Met medewerking van
het gezin Franky Veryepe - Croquette
Sabrina met hun kindjes Niels en Laura als
herdertjes. Beide gezinnen uit de
Uilegatstraat.

3. Ik vernoem eveneens de leerlingen en de
leerkrachten van de Vrije BasischooI
Proven. Wat een inzet, wat een voorberei-
ding, wat een magnifieke vertolking in
kerstspel en liederen!

4. De Kon. Harmonie "De Volksvreugd"
steeds aanwezig met sfeervolle kerstrnuziek
en dit gedurende 27 jaar. Waar hebben ze
dat? In Proven !!!

5. De Brandweer zorgde voor het uitschenken
van Glühwein aan een mobiele bar.

6. Ik wil eveneens het Driekoningencomité
vernoemen en de Noomtjes die er bij veel
gelegenheden te Proven bij zijn om de men-
sen een plezier te doen met allerlei activitei-
ten.

7. 't Gaat over Provense samenwerking, ik
vernoem de leden van de Kerkfabriek, en de
leden van de inrichtende macht van de
school die mij met raad en daad bij staan.

8. Mijn naaste medewerkers in de kerk zijn de
kerkbedienden : André Bouw, Alice Brion
en de misdienaars. Daarbij vernoem ik
graag mijn kerkpersoneel Gisèle en Thérèse
die wekelijks zorgen voor de netheid in de
kerk en de winterkapel.

9. Wat hebben we nog in Proven? Al onze
verenigingen, welke naam ze ook dragen. Ik
mag zeggen in Proven leven ze mee met
elkaar, ze doen iets voor elkaar, 't zijn geen
egoïsten, neen 't is zo maar gratis.

Proven is voor mij geen gemeente, Proven is
een Parochie, een parochiegemeenschap, ze
zien elkaar graag.
De pastoor rest alleen te bewonderen en te
bedanken.

De nieuwe winterkapel
U moet daar eens binnengaan en kijken en je
zult zeggen: 't is prachtig, 't is goed meege-
vallen, 't is een stemmige kapel geworden.
Alles is vernieuwd : de vloer, de muren, het
plafond en de vensters. Ik mag u zeggen dat ik
dat werk heb laten uitvoeren in de eerste plaats
ter ere Gods, uit respect voor de eucharistie die
daar dag en nacht aanwezig is. Men kan daar
nu stil, rustig bidden en bezinnen. Ik heb de
vernieuwing ook gedaan voor de mensen die
komen naar de mis in de week te 8 uur 's mor-
gens. het ware wel goed, moesten enkele men-
sen die niet te ver afwonen er eens op peinzen,
soms een beetje tijd kunnen maken om 's mor-
gens tegen 8 uur naar de mis te komen in de
winterkapel. "Mensen, schuift uw zorgen opzij
door naar de goddelijke voorzienigheid door
de voorspraak van Maria ... en komt.



PRIESTER VAN DIENST (10- 16jan. '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (9 -10 jan.) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (10 jan.) 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(Wr-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 0477/225551

Vrijdag 8 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 januari
17 u. Gez. mis v. Marie Goussey, wed. v.

Marcel Roetynck, vwo bijz. vrienden
(A.G.)

Zondag 10 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Hugo Camerlynck,

echtg. v. Lena George en overl. fam.
Maandag 11 januari
8 u. H. mis v. overl. fam. (F.V.)
Dinsdag 12 januari
8 u. H. mis v. overl. fam. (F. R.)
Woensdag 13 januari
8 u. H. mis v. overl. echtg. (G.L.)
Donderdag 14 januari
8 u. H. mis v. over!. moeder vwo buren

(A.D.)
Vrijdag 15 januari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 januari
17 U. Gez. mis V. Anna Deniere, wed. V.

Maurice Gruwez, vwo vr., kenn. en
buren.

Ons
ParochÏe bl'ad
Proven
27e Jaargang Nr. 2 9 jan. 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Zondag 17 januari
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 6de Gez. zeswekenmis V. Yvonne

Godderis, wed. V. Sylveer Maes.

Geboorte
- Tibaut Lobeau, Z. V. Kristof en Saskia

Dewulf (kleuterleidster in onze school),
Prof. Dewulfstraat 149, 8970 Poperinge
(geb. te Poperinge op 30 december 1998).

- Bieke Vandevelde, d.V. Rik en Els
Notebaert, Pezelstraat 77, 8970 Poperinge
(geb. te Poperinge op 3 januari 1999).

In de Heer ontslapen
Gerrnaine Peutevinck, wed. van Marcel
Baillieu, overleden_ te Poperinge op zondag
3 januari 1999, in de leeftijd van 78 jaar en
die op zaterdag 9 januari 1999 om 10 U. te
Proven wordt begraven.

Zaterdag 9 januari 1999 :
Driekoningenfeest om 16 uur
Kerstboomverbranding om 18 uur
Inschrijven voor het driekoningenfeest kan
nog nipt. Jullie zijn het toch nog niet verge-
ten? Een namiddag vol met activiteiten en
's avonds nog een gezellige kerstboomver-
branding, dit jaar opgeluisterd door "de
Wiehelse straatzangers". Wie een kerst-
boom in huis heeft en deze niet meer wil
houden, mag deze aan de voordeur plaatsen.
Het driekoningencomiteit komt deze opha-
len zonder verdere verplichtingen.
Het driekoningencomiteit.

Solden verkoop
Ook bij schoenmaker "Noël" tot 31 januari
1999.

De H. Apollonia
In de kerk van Haringe onder het beeld van
de H. Apollonia staat het volgende te lezen:

Apollonia Gods lieve Maagd
die de wrede tange draagt
waarmee 't beulen volk in schokken
uw gebit heeft uitgetrokken.

Help ons in ons groot verdriet,
wonderfleskes baten niet,
hete doeken of compressen,
toverkruiden, wilde bessen.

Niets beduidt die medicijn.
Wilt Gij ons genadig zijn.
Drijf de pijn uit onze tanden,
zie voor u ons kaarske branden.

1999 - zalig en gelukkig Nieuwjaar
Aan alle gezinnen van Proven en aan alle
mensen die "Ons Parochieblad Proven" ont-
vangen.
Wat moet ik U wensen bij het begin van het
nieuwe jaar 1999 ?
Ik wens U "geluk", een gelukkig
Nieuwjaar, want 't is altijd aangenaam u
gelukkig te voelen, en te kunnen zeggen
van u zelf: "Ik ben een gelukkig mens",
een tevreden mens.
Ik wens u ook voorspoed, welvaart. mocht
ge gezegend worden in het werk van uw
handen en geen tegenslagen kennen in uw
bedrijf. Wees echter geen slaaf van uw
werk. Als de bedoeling is, altijd maar meer,
dan zult ge uzelf pijn doen. Een mens moet
kunnen een grens trekken.
Ik wens u ook een goede gezondheid, dat is
nog het bijzonderste, zeggen de mensen, en
't is waar ook. Daarom, spring zelf niet roe-
keloos om met uw gezondheid. rust op tijd,
want een uitgeslapen mens is er twee
waard.
Geluk, voorspoed, gezondheid !!!
't Is vriendelijk hé, zulke mooie wensen !
Maar of het zo zal uitvallen, dat is wat
anders. Ik kan mijn mooiste wensen voor u
niet garanderen. Sommige mensen voegen
bij hun Nieuwjaarswensen nog "een lang
leven" aantoe. Ik meen dat dit een zinloze
wens is, want in de Schrift staat er te lezen
zwart op wit : "AI uw levensdagen zijn
geteld, nog voordat uw eerste levensdag
was aangebroken."
Het nieuwe jaar 1999 staat voor ons met
een gesloten vuist: wat heb ik in mijn hand
voor u ? We weten het niet. Naarmate de
dagen vorderen, zullen de vingers van die
gesloten vuist opengaan, en zullen we erva-
ren, wat het nieuwe jaar ons brengt.
A.U.B. neem uw toevlucht tot Gods
Voorzienigheid door de voorspraak van
Maria "In Gods zegen immers is alles gele-
gen".
Daarom, keer terug mensen tot:
- een beetje dagelijks gebed.
- en keer terug naar God in een wekelijkse
Eucharistie.
Waarom zou je het niet doen?

Michel Ollivier, pastoor



PRIESTER VAN DIENST (17- 23 jan. '99)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (16-17 jan.) tel. 40.00.20
Veearts Busschaert (17 jan.) 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. Deschreve\ (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.l9.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 5551

Vrijdag 15januari
8 ti. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 januari
l7 u. Gez. mis v. Anna Deniere, wed. v.

Maurice Gruwez, vwo vr., kenn. en
buren.

Zondag 17januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. 6de Gez. zeswekenmis v. Yvonne

Godderis, wed. v. Sylveer Maes
Maandag 18 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (L.D.)
Dinsdag 19 januari
8 u. H. mis v. overl. ouders (V. Th.)
Woensdag 20 januari
8 u. H. mis v. overl. fam. (B.D.)
Donderdag 21 januari - H. Agnes
8 u. H. mis v. over!. schoonouders (H.V.)
Vrijdag 22 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 januari
l7 u. Gez. jmis v. Hektor Deplaecie -

Cornette Paula en voor Georges
Cornette

Zondag 24 januari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Omer Vanrenterghem

wedn. van Margriet Vermeulen vwo
VL, kenn. en buren.

Ons
ParochÏeblad
Proven
27e Jaargang Nr. 3 16 jan. 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Geboorte
Ines Camerlynck, dochter van Rik en KathIeen
Verhille, Montefoulstraat 2 te Proven (geb. te
Poperinge op 7 jan. '99).

Uitslag Hespschatting
Kaarting Obterrestraat
De hesp woog 5.100 kg en werd juist geschat
door 5 personen nl. Maria Desomer, Eliane
Dewippe, Gusta Titteca, Patriek Top, Ingrid
Cools (Poperinge). Een onschuldige hand
bepaalde het lot, Ingrid Cools won.
Dank aan allen die op één of andere wijze de
kaarting hebben gesteund. Volgend jaar een
verrassing!

Tombola Electro Cossey
Het winnende lotje nr 31 roze, werd getrokken
door Nadine Verdonck van de SAKO. Het
reservelotje is nr. 73 blauw. Gelieve zich bei-
den kenbaar te maken vóór zaterdag 30 januari.

K.B.G. Hobby
Alle leden worden hierbij vriendelijk uitgeno-
digd tot onze eerste bijeenkomst op donderdag
LljaITmrrr(nieuw~k welkom).
Programma: kaarten maken.
Benodigdheden : lijm (Pritt) en een schaar.
Verder zorgen wij voor alles. We hopen op een
talrijke aanwezigheid en wensen U allen een
aangename start. Het bestuur

Driekoningenfeest -
Kerstboomverbranding
Zaterdag 9 januari om 16 uur: Buiten valt er
een fikse regenbui. Enkele meisjes van de
speelplein werking, een paar moeders en nog
enkele vrijwilligers hebben hun handen vol in
zaal Sint-Elooi. Liefst meer dan 60 kinderen
zijn opgedaagd voor de verkiezing van de
koningen. Er wordt gekleurd, geknipt, getim-
merd en vooral veel lawaai gemaakt. Maar niet
getreurd, tijdens het eten van de koeken en het
zoeken naar de boon is het stil. Al vlug weten
wij dat Hanne Durnez koning is bij het 4',5' en
6' leerjaar. Bij de anderen blijft het wachten.
De boon wordt niet gevonden. Gelukkig
bestaan er nog kaarten en Charlotte Neuville
bij de kleuters en Klaas Debacker bij het 1', 2'
en 3' leerjaar zijn nu ook de koning te rijk. Het
is nog niet voorbij, Kabouter Plop en zijn tra-
wanten doen hun intrede. Zoals steeds stopt
Kwebbel niet met tateren, is Lui steeds moe en
Klus, ja die moet steeds weer "klussen". De
tijd vliegt snel, de paarden staan ongeduldig te
wachten om de kinderen mee te nemen.
Gelukkig regent het niet meer. De Wichel se
straatzangers laten de kinderen onder vrolijke
deuntjes de koets en huifkar opstappen. De
politie en de brandweer leiden de stoet met
zingende en dansende kinderen veilig door de
straten van Proven. Ondertussen liggen de
kerstbomen rustig te wachten tot het vuur aan-
gestoken wordt. De Glühwein en andere
drankjes brengen iedereen in opperbeste stem-

ming en weldra zingt iedereen uit volle borst
mee met de zangers. 20.30 uur : de muziek
stopt, het was leuk en iedereen keert tevreden
terug naar huis. Alle medewerkers alsook de
basisschool van Proven en alle aanwezigen
nog één woord: allen bedankt.

Het driekoningencomité

Briefje van de pastoor
Gelovige huisliturgie
Waarom laten ouders hun kinderen dopen?
Er is daarop maar één voldoend en goed ant-
woord, en dit is : omdat ze met hun gedoopt
kindje van jongs af de weg naar God willen
gaan, de weg van Jezus willen volgen.
Hoe kan dit gebeuren? Door ze thuis gelovig
te begeleiden beetje per beetje.
Wat herinner ik mij, hoe dat dit in mijn eigen
kinderjaren thuis verliep?
- Moeder had de gewoonte, als we de zaterdag
gewassen werden, over mijn vers ondergoed
een kruis te maken. Zo heb ik het altijd
gezien, en dan maakte je de sluitspeld (met
schapelier van O.L.Vrouw) los om het aan
mijn vers hemd te bevestigen.

- Geen brood werd aangesneden voor dat ons
111öeder-eerst-een--k:ro~"Îeken-mttakte-()Vel'-het~
brood. Vader deed dit met het broodmes, hij
schreepte met het mes een kruis over het
brood en hij zei : 's Vaders, Zoons en H.
Geest. Aan tafel lazen we een gebedje.

- De kinderen bij ons thuis gingen nooit gaan
slapen, vóórdat zij getekend waren door
vader en moeder met een kruisje op het voor-
hoofd: "God zegene en God beware U".

- Vooraf was er nog samen een avondgebed
rond de stoof op ons knieën en vader deed
zijn pet af. 't Gebeurde ook dat moeder er
nog een weesgegroet aan toevoegde voor een
zieke buur. Ook op de medemens werd onze
aandacht getrokken.

- Het 'kruisbeeld hing boven de schouwen op
de schouw stond het beeldje van Maria met
een kaarsje en een bloempje erbij.

- Als het erg donderde, haalde moeder de fles
wijwater te voorschijn, goot wat wijwater in
een glas en ging rond van de een naar de
ander en iedereen kreeg een kruisje met wij-
water, en dan ging moeder rond in alle plaat-
sen van het huis tot op de zoldertrap toe om
wijwater te sprenkelen in de vorm van een
kruis.

- Er hing ook een kader aan de wand in de
woonkamer, met daarin een driehoek en mid-
denin het alziende oog van God. Ik was als
kind een beetje bang van dit alziende oog
van God. Bovenaan stond er geschreven :
"God ziet mij" en onderaan : "Hier vloekt
men niet". Heb ik nooit vergeten van mijn
kinderjaren af : "God ziet mij".

Ik wil maar zeggen dat in mijn opgroeiende
kinderjaren een gelovige huisliturgie zeer
waardevol was. Wat blijft daarvan nog over in
onze gezinnen?
Voor mij zijn de ouders de eerste getuigen en
verkondigers van het geloof voor hun kinde-
ren. De ouders zijn de eerste catechisten.

De pastoor.



PRIESTER VAN DIENST (24 - 30 jan. '99)
E.H. Van Acker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (23-24 jan.) tel. 40.l5.60
Veearts Vandenberghe (24 jan.) tel. 38.81.60
Apotheek Taveirne - W oe sten
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.l9.30
BRÀNDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 22 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 23 januari
17 u. Gez. jmis=v. Hektor Deplaecie -

Cornette Paula en voor Georges
Cörnette

Zondag 24 januari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Omer Vanrenterghem,

wedn. van Margriet Vermeulen vwo
vr., kenn. en buren

Maandag 2S januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (L.D.)
Dinsdag 26 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (H.H.)
Woensdag 27 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot; gene-

zing (D.R.)
Donderdag 28 januari
8 u. H. mis t.e.v. St. Antonius (P.)
Vrijdag 29 januari
8 u. H. mis t.e.v. Ö.L.V. V.d. grorrgev.)
Zaterdag 30 januari .
17 u. ·6ez. mis v. Gerrhaine Peutevinck,

wed. van Marcel Baillieu vwo vr.,
kenn. en buren.

Zondag .31 januari
8 u. Gez.' mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maria Desomer,

wed. van Marcel Hahn en van Remi
Yde.
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In de Heer ontslapen
Christiane Sohier, echtg. van Ignace Ysaert,
over!. te Gent op 15 januari '99 in de leeftijd
van 53 j. en wordt óp zaterdag 23 januari '99
om 10 u. te Proven begraven.

K.V.L.V. - Agra ,
Dinsdag 26 januari 1999 om 13.30 uur in De
Kring te Poperinge : "Drie weken systeem in
de varkenshouderij" door Johan Boussemaere.

K.V.L. V. - Kookles
De volgende kookles gaat door op dinsdagna-
middag 2 februari a.s. om 13.30 u. in "De
Croone". Gelieve proefgerei mee te brengen.

K.B. Gepensioneerden .
Uitslag van de kaarting van 14 januari : 68
deelnemers, 7 wonnen 3 partijen : Soenen A.
350, Sticker L. 288, Masschelein M. 287,
Busschaert J.'246, Ruyssen A. 233, Degraeve
G. 233, Vandeputte G. 218. Volgende kaarting
op donderdag 28 januari.

Infoavond over volledige zonsverduiste-
ring in het Ontmoetingscantrum De
Croone op zaterdag 30 januari om 20 u.
Op 11 augustus 1999-valtin België een volle-
dige zonsverduistering te zien. Het is al van
1433 geleden dat een totale zons.verduistering
nog waarneembaar was in onze contreien.
De volgende is pas voorzien in 2142. Op 11
augustus 1999 verdwijnt de zon op klaarlichte
dag. Over dit fenomeen organiseert Volksster-
renwacht Urania een gratis infoavond op zater-
dag 30 januari 1999 om 20 u. in het ontmoe-
tingscentrum De Croone te Proven. De aanwe-
zigen krijgen een voorsmaakje van een volledi-
ge zonsverduistering of eclips met ~l1e mog~-
Iijke informatie over de zon, zoneclipsen, vei-
lig waarnemen.
Het hele programma duurt 2 u.
Belangstellenden kunnen voor deze infoavond
gratis toegangskaarten verkrijgen vanaf woens-
dag 20 januari in het gemeentehuis te Proven
tijdens de openingsuren of telefonisch op het
nummer 057/30 05 26.

Electro Cossey
Het winnende lot is gekend. De gelukkig win-
naar is Bart Veniere uit Proven.

Jongeren en drugs- K.A.V. Proven
Op woensdag 3 februari organiseert K.A.V.
Proven in samenwerking met de Rijkswacht
een info-avond over drugs.
Onze kinderen hebben er nu of later wellicht
mee te maken en wij als ouders zijn er dan ook
niet helemaal gerust in.
De Rijkswacht van onze streek beschikt over
een speciale eenheid die zich enkelom jonge-
ren en drugs bekommert en stelt zich deze
avond ter beschikking> om op al uw vragen te
antwoorden.
Afspraak woensdag 3 februari om 19.30 u. bij
Gilberte Dever. Ook niet-leden zijn welkom
mits betaling van 50 fr. Een aanrader voor
iedereen die om onze jeugd bekommerd is.

K.A.V. bestuur

Schaatsen
De Noomtjes gaan opnieuw schaatsen, en dit
op zondag 24 januari aanstaande. Vervoer per
bus kost 100 bef p.p., bus en ingang schaats-
piste samen 250 Bef. Vertrek om 13 uur aan
St.-Elooi, terug omstreeks 18 uur. Graag een
seintje vooraf. Iedereen van harte welkom.

Hutsepot
De jaarlijkse hutsepot van de Noomtjes komt
er weer aan. Op zaterdag 6 februari en zondag-
middag 7 februari kunt u zich opnieuw te goed
doen aan 1 worst, 1 kotelet en hutsepot à
volonté. Dit voor de prijs van 300 Bef. p.p.
Belangrijk : wij komen deze hutsepot bij U
thuis afleveren indien U dit wenst. U kunt
bestellen bij St.-Elooi of op het nummer
057/300483. Alvast smakelijk.

Overlijdens in 1998 te Proven. 1

l)Maria Desomer, wed. van Marcel Hahn en
van Remi Yde, overl te Poperinge op 20
jan. '98, in de leeftijd van 88 j.

2)Angèle Butaye, wed. van MarceI Decrock,
over!. te Proven op 30 jan. '98, in de leef-
tijd van 87 j.

3)Zoë Hommez, echtgte. van Nestor
Nouwynckçover], te Poperinge op 5 febr.
'98, in de leeftijd van 74 j.

4) André Meulenaere, echtg. van Martha
Monkerhey, over!. te Poperinge op 22 febr.
'98, in de leeftijd van 72 j.

5)Suzanne Devynck, wed. van Gaston
Pannekoecke, over!. te Poperinge op 1
maart '98, in de leeftijd van 85 j.

6)Maria Bryon, wed. van Gerard Top, over!.
,te Poperinge op 30 maart '98, in de leeftijd
van 8éj.

7)Omer Rosseeuw, echtg. van Jeanette
Cambier, over!. te Poperinge op 10 april
'98, in de leeftijd van 70 j.

8)Maurice Devos, echtg. van Maria Decrock,
over!. te Poperinge op 27 april '98, in de
leeftijd van 73 j.

9)Gabrielle Verlet, wed. van Henri Devos,
over!. te Poperinge op 8 mei '98, in de
leeftijd van 94 j.

10)Gerard Desmyttere, zoon van wijlen Daniêl
en Bertha Lelieur, over!. te Poperinge op 2
juni '98, in de leeftijd van 67 j.

II)Irma Goudeseune, echtgte. van Sylvain
Cornette, over!. te Kortrijk op 13 juni '98,
in de leeftijd van 81 j.

12)Madeleine D'Hooghe, wed. van Louis
Fauvercq, o'v~rI te Watou op 17 sept. '98,
in de leeftijd van 93 j.

13)Jeanine Vandewynckel, d.V. Firmin en
Yvonne Nollet (t), over!. te Poperinge op
28 sept. '98, in de leeftijd van 50 jaar.

14)Maurice Vandevelde, zoon van wijlen Paul
en Margriet Muyle, over!. te Poperinge op
19 oktober '98, in de leeftijd van 75 jaar.

15)Anna Deniere, wed. van Maurice Gruwez,
over!. te Poperinge op 21 nov. '98, in de
leeftijd 68 j.

16)Gilbert Rappelet, over!. te Poperinge op 4
dec. '98, in de leeftijd van 68 j.

17)Daniël Vanlerberghe, echtg. van Antoinette
Cambier, over!. te Poperinge op 8 dec. '98,
in de leeftijd van 75 j.
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Tot kind Gods gedoopt
Roei Desmyter, z.v. Wout en
Coutigny, Alexisplein 4 te Proven.

Hierbij nodigen we u uit op de eucharistievie-
ring van zaterdag 27 februari om 17 u. waarin
de vormelingen zichzelf aan de parochiege-
meenschap zullen voorstellen en een vormelin-
genkruisje zullen ontvangen. Deze viering
wordt muzikaal omlijst door "Pro Deo", een
groep jonge muzikanten uit de streek.

Benedikt

Missiehulp
Ieder mens heeft recht op kleding! Klim eens
op je zolder of duik eens in je kelder. Wat bij u
in de weg staat, verricht ginds wonderen.
INZAMELING VAN KLEDING, SCHOE-
NEN, DEKENS, LINNEN & DROGE VOE-

PRIESTER VAN DIENST (3l jan. _6 febr.'99) DING van maandag 8 t.e.m. vrijdag 12 febru-
ari '99. Breng de goederen a.u.b. naar de

E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74 school, Alexisplein 15 te Proven. Dank u wel.
, RKBEDIENDE: André Bouw-Brion A. Jongeren en drugs - K.A. V. Proven
_ .exisplein 13, tel. 30.11.89 Kookles K.V.L.V. Op woensdag 3 februari organiseert K.A.V.
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST Op dinsdag 2 februari om 13.30 u. in "De Proven in samenwerking met de Rijkswacht
Dokt. Vandenberghe (30-31 jan.) tel. 300637 Croone", 2' deel "Eenvoudige feestgerechten". een info-avond over drugs.
Veearts Vulsteke (31 jan.) tel. 33.41.17 Proefgerief meebrengen a.U.b. Mogen we Onze kinderen hebben er nu of later wellicht
Apoteek Darras _ Alveringem hopen op een opkomst zoals de vorige keer, mee te maken en wij als ouders zijn er dan ook
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 waarvan iedereen zeer tevreden was. niet helemaal gerust in.

De Rijkswacht van onze streek beschikt over
VERPLEEGKUNDE: Schoolfeest - maaltijd een speciale eenheid die zich enkel om jonge-
PROVEN : tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) Bij het vorige schoolfeest, op zondag 27 sep- ren en drugs bekommert en stelt zich deze
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) tember 1998, werd het traditionele feestmaal avond ter beschikking om op al uw vragen te
POPERINGE :m., 33.31.16 (W.-G. KrJ _ ni~meer in het progra~ma.QP. enom!è,n aangç-_ antwoorden
KINESITHERAPIE: zien dit te druk was voor de organisatie. Toen Afspraak woensdag 3 februari om 19.30 u. bij
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 reeds werd aangekondigd dat de maaltijd ver- Gilberte Dever. Ook niet-leden zijn welkom
P. Deschrevel (ook pedicure) tel. 40.00.11 plaatst werd naar het eerste weekend van de mits betaling van 50 fr. Een aanrader voor
G. Busschaert, tel. 30.19.30 ' krokusvakantie (in plaats van de jaarlijkse iedereen die om onze jeugd bekommerd is.
BRANDWEER Po erin e tel. 333.020 kaarting). . K.A.V. bestuur

p g Op zaterdag 13 en zondag 14 februan aan-
Proven GSM 0477/22 55 51 staande nodigen we dan ook alle sympathisan-

ten uit voor de schoolmaaltijd in zaal Sint-
Jozef. Volgende week geven we meer details
over het menu. Van harte welkom !

Vormsel viering te Proven
Op zondag 16 mei 1999 te 9 uur. De
Vormheer dit jaar is de Eerwaarde Heer R.
Desmedt.

Er is nog goed nieuws ook
Daarover wil ik een woordje schrijven, dat er
nog "Goed Nieuws" bestaat.
Waar goede mensen leven moet er "Goed
Nieuws" zijn. Alhoewel we moeten toegeven
dat er verschrikkelijk veel slecht nieuws ver-
teld en gesproken wordt langs T.V. en dagbla-
den in onze wereld, en ook over onze kerk.
Over onze kerk zegt en schrijft men gemakkelijk:
- Er zijn om zo te zeggen geen priesterroepin-
gen meer.

- En ze herhalen nu graag : "Dat de kerken
leeglopen. "

Ja, leeglopen, dat is op zijn minst fel overdre-
ven. In Proven is er nog een serieuze groep
mensen die trouw blijft aan hun wekelijkse
Eucharistie.
Iemand schreef daarover, lees maar eens:
"Goed Nieuws"
Bij ons zijn velen ontmoedigd door de achter-
uitgang van onze Kerk. Her is echter nuttiger
over het muurtje te kijken, naar de evolutie
elders. Op wereldvlak is het aantal katholieke
priesterkandidaten tussen 1987 en 1997 geste-
gen van 400.000 tot 600.000. De Franse bis-
schoppen noteerden tussen 1992 en 1997 een
stijging met 25 % van het kerkbezoek op zater-
dag en zondag, vooral in de grote steden en
dankzij de jongeren.
In de loop van haar bewogen geschiedenis
heeft de Kerk ergere crisissen gekend dan de
huidige, met als toppunt deze van het arianis-
me die ruim driehonderd jaar duurde, een cri-
sis die de Kerkfataal had moeten zijn. Wat de
gelovigen thans het meest ontbreekt is kennis
van onze kerkgeschiedenis. R.e.

Vrijdag 29 januari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

erdag 30 januari
_/ u. Gez. mis v. Germaine Peutevinck,

wed. van Marcel Baillieu vwo vr.,
kenn. en buren.

Zondag 31 januari
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Maria Desomer, wed.

van Marcel Hahn en van Remi Yde
Maandag 1februari
8 U. H. mis V. overl. ouders (V. Th.)
Dinsdag 2 februari - O.L.V. Lichtmis
8 U. H. mis V. over!. schoonouders (H.V.)
Woensdag 3 februari
8 U. H. mis V. overl. ouders (L.S.)
Donderdag 4 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (L.D.)
Vrijdag 5 februari
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 februari
17 u. Gez. mis voor rechthebbende overle-

denen
Zondag 7 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis V. Maria Couture, wed.

V. Maurice Ridez.

Werkgroep Vormelcathese - Proven 1999
Beste ouders,
Onlangs zijn de voorbereidingen voor het
Vormsel in onze parochie opnieuw gestart. Net
zoals vorige jaren werken we met een groep
volwassen vrijwilligers van onze parochie. Op
deze manier willen we de vormselcatechese
losmaken van de schoolse sfeer van leren, ken-
nen en weten en terugbrengen naar de ervarin-
gen, gevoelens en waarden van de plaatselijke
christen gemeenschap.
Deze werkgroep bestaat uit E.H. M.Ollivier,
Frans Yde, Rita Maes, Martine Noterdaeme,
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 u. tot
18 U. en voor een deelgroep soms op vrijdag
van 15.30 u. tot 17 u. samenkomen meestal ten
huize van de catechistes, en één keer in de zaal
Sint-Jozef om de voorbereidende stappen naar
het vormsel van 16mei te zetten. Daarbij laten
we ons o.a. inspireren door het boek
"Schoorvoeten" : we "schoren voor" onze jon-
gens en meisjes, we willen een schoor, een
steun voor ze zijn en gaan zo voetje voor voet-
je samen op weg.



PRIESTER VAN DIENST (7 - 13febr. '99)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91

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

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (6-7 febr.) tel. 30.06.47
Veearts Goethals (7 febr.) tel. 30.02.67
Apoteek Debruyne - Lo
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 :

__ -DAl-LD.••.e...•..kersgieter, tel 33 32 36 of 30.01.5.8
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 5 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 februari
17 u. Gez. mis voor rechthebbende overle-

denen
ndag 7 februari

..J. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maria Couture, wed.

v. Maurice Ridez
Maandag 8 februari
8 u. H. mis v. overl. grootouders (A.D.)
Dinsdag 9 februari
8 u. H. mis v. overl. oom en tante (A.D.)
Woensdag 10 februari
8 u. H. mis v. overl. ouders (M.E.)
Donderdag 11 februari - O.L.V.v.Lourdes
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (W.M.)
Vrijdag 12 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu -

Degraeve Maria en over!. familie
Zondag 14 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-

broucke, echtg. van Julia Samyn.

Feestmaaltijd op school zo vlug mogelijk
inschrijven a.u.b. (ten laatste op dinsdag
9febr. '99)
Beste ouders en sympathisanten,
Bij ons schoolfeest op zondag 27 september '98
was er (om organisatorische redenen) geen gele-
genheid om deel te nemen aan een feestelijke
maaltijd op school.

Ons
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Toen werd aangekondigd dat het eetfestijn ver-
plaatst werd naar het eerste weekend van de kro-
kusvakantie 1999 (in plaats van de traditionele
kaarting).
Zoals beloofd wordt de zaal Sint-Jozef op zater-
dag 13 en zondag 14 februari feestelijk ingericht
als restaurant waar we u aanbieden:
- Koude visschotel
- Steak champignon
- Vol-au-Vent
- Varkenshammetje
Voor de kinderen van de lagere school:
-Vol-au-Vent 200 fr.
- Worst met appelmoes 200 fr.
Bij iedere keuze worden groenten en frieten gere-
serveerd !!! .
Er is ook keuze tussen enkele soorten aperitieven,
waaronder een kinderaperitief.
U kunt komen aanzitten op volgende tijdstippen:
- zaterdagavond van 19.00 uur en om 20.30 uur
- zondagmiddag om 11.30 uur en om 13.00 uur
Telefonisch bestellen en reserveren kan tijdens de
schooluren op het nummer 300 533.
Wij hopen dat u er ook bent op 13 of 14 februari.
Aan iedereen van harte welkom en smakelijk eten !!!
De opbrengst van deze feestmaaltijd komt langs
"de goede werken" van E.H. Ollivier volledig ten
goede van de school (denk aan tarmac, zaal,
Penterrkloosrer; ...

Vriendelijke groeten, het schoolteam

420 fr.
420 fr.
380 fr.
380 fr.

Slagerij Jacques Vulsteke-Onraet
Bedankt zijn cliënteel voor het jarenlange ver-
trouwen en wensenBart en Ann het allerbeste
toe. De winkel is nog open tot en met dit
weekend en de zaak gaat opnieuw van start op
20 februari.

K.B.-Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 28 januari : 54
deelnemers. 10 wonnen 3 partijen : Knockaert
M. 308, Busschaert P. 308, Dequeker M. 292,
Scharre C. 283, Coene R. 276, Demolder M.
272, Camerlynck A. 259, Declunder M. 226,
Bournaillie I. 203, Vanhoutte G. 201.
Volgende kaarting op donderdag 11 februari.

Vogelpikclub "De Bascule"
Wij gaan terug van start met de maandelijkse
srnijting op 13 februari vanaf 19.00 uur.
Vervolgens iedere 2' zaterdag van de maand.
Inschrijven gebeurt in het lokaal op 13 febru-
ari. Iedereen van harte welkom.

Het bestuur

Hutsepot
De jaarlijkse hutsepot van de Noomtjes komt
er weer aan. Op zaterdag 6 februari en zondag-
middag 7 februari kunt U zich opnieuw te goed
doen aan 1 worst, 1 kotelet en hutsepot à
volonté. Dit voor de prijs van 300 BF per per-
soon. Belangrijk: wij komen deze hutsepot bij
U thuis afleveren indien U dit wenst. U kunt
bestellen bij feestzaal Sint-Elooi of op het
numer 057/30 04 83. Alvast smakelijk.

Fietspad
Na een half jaar ijveren voor een fietspad tus-
sen Proven en Poperinge is er al enig goed
nieuws : minister Stevaert schrijft op 16
december Il. dat het fietspad in de commissie

Ruimtelijke Ordening van het Vlaams
Parlement besproken werd en op het indicatief
meerjarenplan (1999-2000-2001) van Open-
bare Werken geplaatst werd voor uitvoering in
2001 ! In de Poperingse gemeenteraadszitting
van donderdag 28 januari werd een motie una-
niem goedgekeurd voor de aanleg van een
tweerichtingsfietspad langs gewestweg N308,
Poperinge-Proven. Deze motie moet de gewes-
telijke overheid aanzetten tot spoed in heel de
procedure ... Van de Poperingse secundaire
scholen vernemen we dat daar in totaal 182
leerlingen uit Proven, Roesbrugge en Haringe
ingeschreven zijn, waarvan er (slechts) 109
soms met de fiets naar school rijden, Deze jon-
geren zijn de meest intensieve gebruikers van
de fietsverbinding. Ondertussen blijft het
levensgevaarlijk ... We blijven de hoogdrin-
gendheid bij de overheid benadrukken en vra-
gen met aandrang dat alle fietsers zichzelf blij-
ven beschermen door reglementair te fietsen
mét het gebruik van de fietsverlichting en
reflecterend materiaal. Want alleen als ieder-
een meewerkt, komt dit verhaal aan een veilig
einde. Wordt vervolgd.

Om aan te bevelen : de feestmaaltijd
die u aangeboden wordt op zaterdag 13
februari '99 's avonds of zondag 14
februari '99 's middags ...
Want ieder frank die binnengekomen is in 't ver-
leden tot op de dag van vandaag, werd en wordt
gebruikt voor uitbreiding, verbetering en ver-
fraaiing van onze vrije basisschool Proven.

Laat me toch even de werken die in de loop der
jaren uitgevoerd werden opsommen:
1) Een splinternieuwe Sint-Jozefzaal gelegen bij

de school en volledig in functie van onze
schoolgemeenschap (dient als eetzaal - turn-
zaal en verwarmde overdekte speelruimte voor
onze kleutertjes in de winter). In Proven heb-
ben ze dat.

2) Een ruime speelplaats met tarmac belegd
rondom de St.-Jozefzaal, met een grasplein
voorzien van speeltuigen.

3) Nadien hebben we door gebrek aan klasloka-
len het "Peutertje" aangekocht, dat volledig
werd ingericht voor de jongste kleutertjes,
eveneens voorzien van de nodige speelruimte.

4) Acht grote ramen van oudere klasgebouwen
werden vernieuwd door nieuwe ramen met
dubbel glas.

5) Door 't feit dat de zusters weggingen uit
Proven naar Wingene, werd ons als eerste kan-
didaat het kloostergebouw te koop aangebo-
den, wat we dan ook gedaan hebben.

Beste mensen u kunt begrijpen dat het offers
vraagt.
6) En het laatste grote werk aan de school is

gebeurd tijdens de grote vakantie van 1998,
namelijk de heraanleg van de nieuwe speel-
plaats tussen de klasgebouwen, omtrent 1000
vierkante meters ; een groot werk, zware
onkosten.

De school ligt mij nauw aan het hart. Uw steun,
dierbare ouders en beste sympathisanten, heb ik
altijd goed gebruikt.
Mag ik U vragen a.U.b. : Kom smakelijk eten op
zaterdag13 of zondag 14 februari.
Hartelijk welkom.

Michel Ollivier, pastoor



PRIESTER VAN DIENST (14-20 febr. '99)
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 (13-14 febr.) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (14 febr.) 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. KL)
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 11 februari - O.L.V. v. Lourdes
10 u. Pl. begrafenis van Jenny Porreye,

echtgte. van Leopold Verslype
Vrijdag 12 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 februari
17 u. Gez. jaarmis v. Jean Menu -

Degraeve Maria en overl. familie
Zondag 14 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Vanden-

broucke, echtg. van Julia Samyn
Maandag 15 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot uit dank

voor veel hulp
Dinsdag 16 februari
8 u. H. mis v. overl. vader (A.D.)
Woensdag 17 februari - Aswoensdag
8 u. H. mis v. overl. ouders en broers

(V.B.)
Donderdag 18 februari - H. Bernadette
8 u. H. mis v. over!. ouders
Vrijdag 19 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, zoon

van Jacques en Gisèle Goudenhooft

Ons
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Zondag 21 februari
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Jeanine Vandewynckel,

d.V. Firmin en Yvonne Nollet, vwo
kennissen en buren.

Tot Kind Gods gedoopt
Cindy Kesteman, d.V. Johny en Martine
Lefever, Blekerijweg 78 te Proven.

In de Heer ontslapen
Jenny Porreye, echtgenote van Leopold
Verslype, overleden te Poperinge op woensdag
3 februari '99 in de leeftijd van 59 jaar en die
op donderdag 11 februari '99 om 10 u. te
Proven werd begraven.

Aswoendag
Op woensdag 17 februari, aswoensdag, worden
askruisjes gegeven, 's morgens in de mis van 8
u. in de winterkapel. 't Is het begin van de vas-
ten of de veertigdagentijd. "Gedenk 0 mens dat
ge stof zijt en tot stof zult wederkeren."

Brood- en banketbakkerij Stefaan
is met verlof van 17 februari t.e.m. 25 februari.

Herberg Canada
Myleneprodukten
U wordt vriendelijk uitgenodigd op de demon-
stratieavond van MYLENE-produkten. Het
hele cosmeticagamma zal geheel vrijblijvend
gedemonstreerd worden door Mevrouw Anne-
Marie Nachtergaele bij een gratis welkomst-
drankje.
De demonstratie gaat door in Herberg Canada
op woensdag 17 februari om 19.15 uur, tel.
057/334475.

Herberg Canada
Ribbetjes en koteletten
Het bestuur van de CANADAKAARTERS
nodigt U vriendelijk uit op hun RIBBETJES-
EN KOTELETTENFESTIJN, dat doorgaat op
vrijdag 12 en 19 februari
zondag 14 en 21 februari
maandag 15 en 22 februari
telkens vanaf 18 u.
Prijs ribbetjes: 350 fr.
Prij s koteletten (400 gr.) : 300 fr.
Met GRATIS consumptie (45 fr.) inbegrepen.
Het bestuur en de leden danken U voor de
steun. Indien mogelijk, gelieve te reserveren
op tel. 057/33 4475.

Ouderavond KLJ-Proven
Ook dit jaar gaat opnieuw de ouderavond van
KLJ Proven door.
Op zaterdag 13 februari is dit in zaal Sint-
Elooi te Proven en op zondag 14 februari in

het O.c. De Bampoele te Krombeke.
Vanaf 20 u. kunt u genieten van de gekste
sketches, aangevuld met enkele pikante tus-
sendoortjes.
Dus, zeker niet te missen.

Bestaat de mis nog?
Onlangs kreeg Kerk en Leven een brief van
een pastoor (en gewezen aalmoezenier). Hij
bekloeg er zich over dat in onze Kerk nog wei-
nig gesproken wordt over de zondagsrnis. Het
verwondert hem dan ook niet dat de mensen
uit de liturgie wegblijven, ook zij die zeggen te
geloven.
Hun afhaken van de zondagsviering weten de
mensen met allerlei redenen te verontschuldi-
gen, zegt onze briefschrijver. Hij zette voor
ons een aantal van de excuses die hij opving
op een rijtje:
• Ik werk op zaterdag en zondag om wat bij te

verdienen en ben dus te moe om naar de kerk
te gaan.

• Ik ga op zaterdag laat uit en kan dan ook op
zondag niet tegen 10 uur uit bed.

• De eucharistieviering IS altijd netzelfde en
dus niet interessant. Bovendien zijn de tek-
sten dan nog in een onbegrijpelijk
Nederlands.

• Ik durf niet naar de mis gaan. Mijn kennissen
zouden me als een kwezel bestempelen.

• De mis brengt niets op. Integendeel, ze vra-
gen elke keer weer geld uit uw zakken voor
een of ander doel.

• Ik heb mijn ouders nooit naar de mis weten
gaan of ze zijn er ook mee gestopt. Waarom
zou ik dan gaan ?

Is hierop een goed antwoord te geven, vraagt
de pastoor ons. Moeten wij niet meer spreken
over de zin van de zondagsviering? Waarom
is het belangrijk dat de christen op de eerste
dag van de week ter kerke gaat ? Wie kan
daarop antwoorden?

Schoolmaaltijd
(in zaal Sint-Jozef)
zaterdag 13februari
zondag 14februari
Vergeten in te schrijven?
Het kan nog indien je vandaag donderdag nog
een seintje geeft naar school (tel. 30 05 33) of
naar Frans Yde (tel. 300837).
Mogelijkheden : zaterdag om 19.00 uur of
20.30 uur, zondag om 11.30 uur of 13.00 uur.
Op het menu staat: visschotel (420 fr.), steak
champignons (420 fr.), vol-au-vent (380 fr.),
varkenshammetje (380 fr.) en voor de kinderen
vol-au-vent (200 fr.) of worst (200 fr.).
Ook de aperitief en de wijn hebben we niet
vergeten!
Hartelijk welkom!

Het schoolteam



PRIESTER VAN DIENST (21-27 febr.'99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (20-21 febr.) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (21 febr.) tel. 38.81.60
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
----r-:-rrescbrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11

G. Busschaert, tel. 30.l9.30
BRANDWEER Poperinge te!. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 19 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 20 februari
17 u. Gez. jaarmis v. David Lefevere, zoon

van Jacques en Gisèle Goudenhooft
Zondag 21 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Jeanine Vandewynckel,

d.v. Firmin en Yvonne Nollet, vwo
kennissen en buren

Maandag 22 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, uit dank

voor veel hulp
Dinsdag 23 februari
8 u. H. mis v. over!. ouders en broers (V.B.)
Woensdag 24 februari
8 u. H. mis v. overl. vader en familie (A.S.)
Donderdag 2S februari
8 u. H. mis t.e.v. St.-Antonius (P.)
Vrijdag 26 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 februari
17 u. Gez. mis met voorstelling v.d. vor-

melingen 1999
Zondag 28 februari
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniel Descamps -

Deweerdt Paula en voor Cyriel
Descamps - Ghesquière Irma.

In de Heer ontslapen
Johanna Dewaele, weduwe van Kamiel Mares,
overleden te Poperinge op zondag 14 februari
'99 in de leeftijd van 90 jaar en die op zaterdag

Ons
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20 februari '99 om 10 u. te Haringe wordt
begraven.

Beenhouwerij Bart en Ann
(vroeger Vulsteke - Onraet)
opent opnieuw zijn deuren op zaterdag 20
februari vanaf 8 u. Iedereen is van harte wel-
kom. Voor iedereen is er een verrassing voor-
zien. Ann en Bart

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 11 februari : 60
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen: Camerlynck
A. 341, Vandaele L. 331, Busschaert J.297,'
Bostoen R. 293, Memhout M. 271, Noninck
M.176.
Volgende kaarting op donderdag 25 februari.

Herberg Canada
Ribbetjes en koteletten
Het bestuur van de CANADAKAARTERS
nodigt U vriendelijk uit op hun RIBBETJES-
EN KOTELETTENFESTIJN, dat doorgaat op
vrijdag 19 februari
zondag 21 februari
maandag 22 februari
telkens vanaf 18 u.
lTIjs_rjbbetjes . 350 fr
Prijs koteletten (400 gr.) : 300 fr.
Met GRATIS consumptie (45 fr.) inbegrepen.
Het bestuur en de leden danken U voor de
steun. Indien mogelijk, gelieve te reserveren
op tel. 057/33 44 75.

K.V.L.V.
Donderdag 25 februari om 13.30 u. in "De
Croone", algemene vergadering met Hilde
Lemaire met als thema "reuma, die onbeken-
de". Reuma treft zeer veel mensen. In deze les
wordt aan de hand van een diareeks informatie
gegeven over : onderscheid tussen artritis,
artrose, weke-delenreuma.
Een kort overzicht van de behandelingsmetho-
den. Aangezien er zoveel mensen te kampen
hebben met dit probleem, hoopt het bestuur op
een talrijke aanwezigheid en zorgt ook voor
het nodige traktaat, tot dan!

Gisteren woensdag 17 februari: Aswoensdag
"Gedenk 0 mens dat ge stof zijt en tot stof zult
wederkeren." 't Kan wel nuttig zijn daarover
eens na te denken. Met aswoensdag begint ook
de veertigdagentijd of de vasten, zoals wij het
altijd genoemd hebben. We mogen wel eens de
vraag stellen: wat ga ik doen voor mijn vasten?
Kan ik mij nog iets ontzeggen, of profiteer ik
maar van alles en nog wat?
Laten we eens denken aan de zovele mensen
en zoveel kinderen die alles moeten ontberen.
Mochten we voor hen iets uitsparen, iets opzij
leggen om het graag te geven aan "Broederlijk
Delen". 't Is altijd nog beter te geven, dan te
moeten krijgen. Je bent de goede weg op als je
wilt geven.

2Sjaar Verbroedering Proven-Obterre
1972-1997
Op zaterdag 6 maart 1999, ter gelegenheid van
"Jamben d'Obterre" in het O.e. "De Croone"
te Proven, wordt een video voorgesteld over
het ontstaan en de vele evenementen die er

geweest zijn in de 25-jarige verbroedering, en
dit aan de hand van oud en nieuw film- en
fotomateriaal.
De film start met de stoet in Proven in 1972 en
eindigt met een montage over onze laatste reis
naar Obterre (futuroscope) in juli 1998.
Tussendoor ziet u allerhande voorstellingen
over o.a. de hopcultuur, sfeerbeelden over
Proven en Obterre, de hoppestoet, de oorkon-
de, ons verbroederingslied, enz ... Elke recht-
geaarde Proven aar vindt zichzelf 1 of meer-
maals terug in de veelheid van beelden.
Deze video is werkelijk uniek, en zal voorge-
steld worden die avond in het O.e. Wie wil
intekenen (= betalen) kan dit vanaf nu en ten
laatste op 6 maart in de zaal zelf bij Rudy
Demaeght, Eekhoute 28 te Proven (tel. 057/30.
1l.71).
De kostprijs bedraagt 500 bef. per cassette,
waarbij het verbroederingscomité hoopt een
deel van de gedane kosten te recupereren.
Na 6 maart wordt de kwaliteitcassette zo snel
mogelijk bij u thuis afgeleverd!!!
Het is in elk geval een mooie herinnering voor
elke verbroederaar.
Gouden tip : de hele tekstverwerking in de
video is zowel in het Nederlands als in het
Frans. Wil je in september jouw gastgezin
of -vrienden.c.verrassen meLeen origineel
cadeau?? Geef hen een video cadeau.
Let wel: na 6 maart is nabestellen onmogelijk.
Elk zegge het voort.

Basisschool Proven
Hartelijk dank !
Tijdens het voorbije weekend mochten we een
massa volk verwelkomen in de zaal Sint-Jozef.
De zaal was feestelijk ingericht ter gelegen-
heid van Valentijn. Dit was het werk van alle
klassen, zowal kleuter als lager. Zo werd de
schoolrnaaltijd een voltreffer.
Wij danken allen die met een etentje een deel
van de kosten helpen dragen die gemaakt wer-
den voor de infrastructuur van de school (zaal,
Peuter, klooster, tarmac (2 x), ...).

Basisschool Proven
Gelukkige winnaars!
Vorig jaar nam de derde klas deel aan de
Samson & Gert-wedstrijd en behaalde de
tweede prijs. Dit jaar deed de klas van juf-
frouw Hilde een tweede poging in de hoop het
even goed te doen.
Het resultaat was deze keer nog beter. De eer-
ste prijs werd in de wacht gesleept! !!
Als beloning mocht de ganse klas op dinsdag
16 februari voor een ganse dag op reis naar
Antwerpen. Waarde van de prijs: 935 fr. per
persoon. Daarin was inbegrepen een treinreis,
bezoek aan de Zoo en het bijwonen van de
Samson & Gert Kerstshow in de Koningin
Elisabethzaal.
De gelukkige winnaars : Benny Borra,
Bastiaan Cambron, Jeroen Clauw, Sarah
Debeer, Michael Deleu, Athina Demaeght,
Leen Descamps, Jasper Desmadryl, Alvaro
Dever, Lies Devos, Jordan Guhel, Amo Hiele,
Steffy Huyghe, Miguel Lanoye, Jeleesa Lozie,
Glenn Maerten, Sam Missiaen, Miguel
Pannekoecke, Lies Pareyn, Eline Vanthour-
nout, Liesbeth Verhaeghe en Willem Viane.
Proficiat!! !



PRIESTER VAN DIENST (28febr.-6mrt. '99)
E.H. OJlivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandemaele (27-28 febr.) tel. 40 1560
Veearts Goethals (28 febr.) tel. 30.02.67
Apoteek Darras - Alveringem
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. KL)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel 33.32:36 uf3tt:tli58-
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 25 februari
10 u. Pl. begrafenis v. Louis Hauspie,

echtg. van Godelieve Coeckelberghs
Vrijdag 26 februari
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 februari
17 u. Gez. mis met voorstelling V.d. vor-

melingen 1999
Zondag 28 februari - 2e zon. v.d. vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniel Descamps -

Deweerdt Paula en voor Cyriel
Descamps - Ghesquière Irma

Maandag 1 maart
8 u. H. mis v. bijz. over!.vwohobbyclub (A.D.)
Dinsdag 2 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. (e.V.)
Woensdag 3 maart
8 u. H. mis v. bijz. overl. vw hobbyclub (I.P.)
Donderdag 4 maart
8 u. H. mis voor overl. zuster
Vrijdag 5 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Desmarey-

Gruwez Maria
Zondag 7 maart - 3e zon. v.d. vasten
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof -

Verhille Adrienne en overl. familie.

Tot kind Gods gedoopt
Ines Camerlynck, d.V. Rik en Kathleen
Verhille, Montefoulstraat 2 te Proven.

Ons
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In de Heer ontslapen
- Gilbert Cuffez, levengezel van Mariette

Vercruysse, over!. te Poperinge op woensdag
l7 februari 1999 in de leeftijd van 61 j. en
die op maandag 22 februari 1999 te Westlede
wordt begraven.

- Louis Hauspie, echtg. van Godelieve
Coeckelberghs, over!. te Poperinge op don-
derdag 18 februari 1999 in de leeftijd van
71 j. en die op donderdag 25 februari 1999
om 10 u. te Proven wordt begraven.

- Raphaël Goussey, wedn. van Simonne
Vanlaeres, overl. op vrijdag 19 februari 1999
in de leeftijd van 91 j. en die op zaterdag 27
februari 1999 om 10 u. te Krombeke wordt
begraven.

Bakkerij W. Rubben
Gesloten van 1 maart tot en met 9 maart. Dank
u voor uw begrip.

K.V.L.V.
Donderdag 25 februari om 13.30 u. in "De
Croone", algemene vergadering met Hilde
Lemaire met als thema "Reuma, die onbeken-
de". Reuma treft zeer veel mensen. In deze les
wordt aan de hand van een diareeks informatie
gegeven over öndefSël1el ussen I IS, artro-
se, weke-delenreuma.
Een kort overzicht van de behandelingsmetho-
den. Aangezien er zoveel mensen te kampen
hebben met dit probleem, hoopt het bestuur op
een talrijke aanwezigheid en zorgt ook voor
het nodige traktaat, tot dan!

K.V.L.V.
Agra
"Biotechnologie" door Sabine Bosteels op dins-
dag 2 maart 1999 om 19.30 uur in De Kring te
Poperinge.

K.V.L.V. en Landelijke Gilde en K.L.J.
Het bestuur van de Arrondissementsraad Ieper
nodigt alle leden uit op de Algemene
Vergadering. Gastspreker: Stefaan De Clercq,
volkvertegenwoordiger.
Thema : Hervormingen in justitie : is het octo-
pus-akkoord een oplossing voor al onze proble-
men ? Op maandag I maart 1999 om 20 u. in
Westhoek Expo, Industrielaan te Ieper.

Zaterdag aanstaande 27 februari in de
avondmis te 17 u. voorstelling van de
vormelingen 1999.
Wanneer je ergens je naam opgeeft, dan zeg je :
"Ik doe mee, op mij kan je rekenen, ik ben er
voor jou." Je naam opgeven voor het vormsel
betekent dat je aan Christus en de kerk zegt :
"Hier ben ik, ik wil volledig tot de kerkgemeen-
schap behoren, op mij kan je voortaan rekenen.
Ik zal trachten een "goed christen te zijn". Op
zaterdag 27 februari zullen opnieuw 17 kandi-
daat-vormelingen hun naam opgeven in onze
parochie. Zij doen dat in een aangepaste viering
waarvan ze zelf een aantal gebeden en liederen
zullen verzorgen en die muzikaal omlijst wor-
den door "Pro Deo". Deze viering is een
belangrijke stap naar het vormsel van zondag
16 mei. Ouders, familie, vrienden en kennissen
zijn van harte uitgenodigd.

De Vormelingen:
1. Camerlynck Dirk
2. Declerck Jeroen

de leider
in woord
en daad
steeds hoger op
streven naar
de kroon
kind van God
de vriendelijke
onvervaard
de standvastige
de edelmoedige
ter ere Gods
de verstandige
de voornaamste
tot strijd bereid
ter ere Gods
in Gods Naam
de overwinnaar
ik ben er
twee waard

3. Gheldof Stefanie
4. Gheldof Steven

5. Lesage Wannes
6. Notebaert Ann
7. Overbergh Tina
8. Ryckeboer Pepijn
9. Sanders Bert
10. Soenen Elke
11. Vandenbroucke Sophie
12. Vandromme Frauke
13. Vandromme Giljan
14. Velghe Liesbeth
15. Veniere Annelies
16. Verhille Klaas
17. YdeTom

Er zijn nog mensen die vasten en die
in de vastentijd zich iets kunnen ont-
zeggen.
Het vasten dat ik wens, zegt de Heer is :
- uw brood delen met de hongerigen
- de dorstigen laven
- de naakten kleden
- de vreemdelingen herbergen
Kunnen wij voor hen, ons iets ontzeggen en
"Broeder1ijk Delen"?

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 godsspraak
van de Heer!

Over "Broederlijk Delen"
zou ik wiJlen 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 willen
zeggen: "Wel ja, eet en drink maar, maar
vergeet niet te geven".

Een gezellige bowlingavond met K.A.V.
Proven
Alle K.A.V. leden worden vriendelijk uitgeno-
digd voor een gezellige bowlingavond in Ieper
op dinsdag 9 maart. We vertrekken om 19.30 u.
stipt bij Gilberte met eigen auto's. Wie wil rij-
den, kan haar naam bij Gilberte opgeven.
Wil allezins inschrijven voor 1 maart. Wij bena-
drukken nogmaals dat inschrijvingen na I maart
niet meer kunnen aanvaard worden, want we
moeten op 1 maart ten laatste het exacte aantal
deelnemers opgeven. De prijs is 150 fr., dus
daarvoor moet je het zeker niet laten. Schrijf je
nog vlug in en wees erbij op 9 maart. Je zult het
je zeker niet beklagen.
P.S. : Deze activiteit is voorbehouden voor
leden van K.A.V. Proven. Tot 9 maart!

Het K.A.V. bestuur Proven

Jambon d'Obterre
Zie ommezijde.



Jambon d'Obterre

U las het vorige week in het Parochieblad : de video over 25 jaar
Verbroedering Obterre - Proven is af en wordt op zaterdag 6 maart
e.k. in première voorgesteld!
Tijdens de montage van deze kroniek in beelden kregen we de
onaangename bevestiging dat onze verbroedering in de toekomst
niet meer in aanmerking komt voor Europese subsidies ... Willen we
in 1999 onze vrienden uit Obterre even feestelijk ontvangen, dan zal
onze verbroederingskas anders moeten worden gespijzigd.
Daarom ons jaarlijks souper: na de "poulet" in 1997, de "moules"
in 1998, dit jaar de "jambon" d'Obterre. Terwijl we onze gasten op
zaterdag 6 maart tussen 19 en 21 uur in het Ontmoetingscentrum DE
CROONE verwelkomen met gratis aperitief - door onze huisbrou-
wer ambachtelijk gemixt - laat "Knor" haar hete hammetjes keuste-
ren boven het spit van onze gerenommeerde traiteur. Dit lekkers
wordt opgediend met een warm aardappeltje, een koud groente-
buffet en overgoten met sausjes allerlei. Een heerlijke combinatie
van warm en koud met gratis consumptie bovenop !
En voor de gasten met grote appetijt : er is volop repasse voorzien.
Nadien kunnen we flitsen van de video - en misschien onszelf -
bekijken én speelt Discobar Dobbiaco ten dans.
Kaarten in voorverkoop aan de democratische prijs van 450 fr. te
verkrijgen bij de bestuursleden Guido Berten, Kris Rosseeuw, Frans
Goethals, Johan Deturck, Danny Maerten, Rudy Demaeght, Ignace
Ysaert, Bart Degraeve, Wemer Claeys, Jeannot Colpaert of Eddy
Cayzeele.



PRIESTER VAN DIENST (7 - 13maart'99)
E.H. Van Acker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (6-7 maart) teI.30.00.72
Veearts Vulsteke (7 maart) tel. 33.41.17
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 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 5 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Desmarey-

Gruwez Maria
Zondag 7 maart - 3e zon. v.d. vasten
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Gheldof -

Verhille Adrienne en overl. familie
Maandag 8 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (B.)
Dinsdag 9 maart
8 u. H. mis v. overl. familie (V.)
Woensdag 10 maart
8 u. H. mis v. overl. familie (R.)
Donderdag 11 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (M.)
Vrijdag 12 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jacqueline

Meersseman, echtgenote van Gilbert
Vanrenterghem

Zondag 14 maart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Gabrielle Verlet, wed.

van Henri Devos vwo vr., kenn. en
buren.

Ter overweging in de vasten
Jezus zei tot zijn leerlingen en ook tot ons zegt
Hij : "Weest barmhartig, zoals uw Vader

Ons
ParochÏeblad
Proven
27e Jaargang Nr. 10 6 maart 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

barmhartig is."
"Oordeelt niet, veroordeelt niet, dan zult ge
niet geoordeeld en veroordeeld worden."
"Spreek vrij en ge zult vrijgesproken worden."
"Geeft en u zal gegeven worden een goede,
gestampte, geschudde en overlopende maat,
zal men u in de schoot storten."
"De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u
gebruiken."

Op het herinneringsprentje van
een Eerste Communicant van 1998,

staat er geschreven:

"Als ik deel met groot en klein
zal ik pas gelukkig zijn"

1.000 fr. in één jaar geven aan
Broederlijk Delen.
En niemand zal daardoor moeten honger lij-
den. En ge zult u daarbij gelukkig voelen
dat je gegeven hebt aan hen die schreien om
eten. Ik wens je een lang leven om ieder
jaar te kunnen 1.000 fr. geven aan
"Broedenijk Delen' .

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 februari : 58
deelnemers, 5 wonnen 3 partijen : Sticker L.
327, Busschaert J. 288, Soenen A. 278,
Cordenier P. 255, Scharre C. 212.
Volgende kaarting op donderdag 11 maart.

Jambon d'Obterre
De kaarten voor onze "Ham aan het spit" op
zaterdag 6 maart a.s. gaan zeer vlot van de
hand. Het ziet er naar uit dat we het aantal
deelnemers van vorig jaar - 264 - zullen over-
stijgen, waaronder een delegatie uit Obterre
o.l.v. Burgemeester Marc Chartier. Late beslis-
sers worden verzocht zich onverwijld een
kaartje van 450 fr. aan te schaffen, zodat we
onze traiteur kunnen melden hoeveel hespen
hij aan zijn spit moet draaien. Afspraak zater-
dag a.s. in het Ontmoetingscentrum "De
Croone".
P.S. Ook niet-eters zijn van harte welkom
vanaf 22 uur in het OC De Croone om mee te
feesten op de muziek van disco Dobbiaco.
Inkom gratis.

Ware verhalen over wonderlijke plan-
ten en kruiden
Anny Vanbranterghem is de geschikte vrouw
om ons daarover in begrijpende taal te vertellen
en samen met ons één en ander uit te proberen:
- maken van welriekende oliën en tincturen
- mengen van zachte crèmes en zalven
- praktische tips voor de kruidentuin (of bal-

konnetje) uitwisselen.
- ruimte om samen te experimenteren onder

deskundige begeleiding.
- een zinvol antwoord vinden op 101 vragen

over het praktisch en nuttig gebruik van krui-
den.

Iedere deelnemer wordt verwend met een lek-
ker én gezond kruidendrankje (met recept).
Bovendien wordt de nieuwsgierigheid gestild
met heel wat verhalen en legenden over de
kruiden en planten van onze eigen streek, ver-
teld door An Michiels.
Data: telkens op donderdagnamiddag op 18
maart en I - 22 - 29 april om 14 uur.
Prijs: 150 fr. per namiddag
Plaats: Vertel zolder "De Vlinderboom" (rand
Bardelenbos), Barlebuizestraat 6 te Krombeke.
Inschrijving bij An Michiels, tel.zfax 057/30
09 19, Dirk Waeyaert, tel. 057/40 02 56.

Er kwam een jongen bij mij
Negen jaar oud en hij zei : "Ik loop voor
Broederlijk Delen - Hoeveel geef je mij per
kilometer ?" En ik antwoordde hem: "10
fr. per kilometer". De jongen liep 15 kilo-
meter. Ik moest hem dus 15 maal 10 fr. uit-
betalen. Hij zag er zo gelukkig uit.

Lessenreeks in Body-Fit
K.A.v. Proven gaat op 5 dinsdagen vanaf 16
maan naar Body-Fit een lessenreeks "Cal-
lanetics" volgen. Dit zijn turnoefeningen voor
de buik en de billen op muziek. Oefenen op de
toestellen kan ook. Afspraak bij Gilberte om
19 u. stipt. We rijden met eigen auto's. Wie
wil meerijden kan dit bij inschrijving meede-
len. Inschrijven doe je ook bij Gilberte vóór 9
maart (of op onze bowlingavond). Prijs: 120
fr. per les. Deze 5 sportavonden zijn exclusief
voor de K.A.V.-Ieden. Het K.A.V. Bestuur.

B.J.G.J.
In januari kregen alle leden van de Bond
Proven de kans om hun voorkeur voor nieuwe
bestuursleden duidelijk te maken.
Bijna de helft van de kieslijsten kwam terug
binnen. Hartelijk dank hiervoor ! Ondertussen
werden een aantal mensen aangesproken en 5
onder hen waren bereid om bestuurslid te wor-
den: Katrien Tack, Frans Monkerhey, Rudi
Viane, Koen D'hondt, Benedikt Coutigny.
We hopen dat we samen met deze mensen de
Bond weer nieuw leven kunnen inblazen!

Muzikaal optreden en ambiance met Jo
Vally in Gasthof 't Rozenhof
Emile en Maria Notebaert - Saint-Germain
nodigen u graag uit op zaterdag 27 maart voor
een gezellig etentje met optreden van Jo Vally
en muzikale ambiance tot in de late uurtjes.
Menu : Aperitief van het huis met een uitge-
breide aperitiefschotel, daarna warm buffet met
vlees en vis met aangepaste groentjes, sausjes
en aardappelbereidingen. Buffet van allerlei
mini-gebakjes, koffie en zoetigheden.
Prijs 1.700 fr. per persoon, wijnen tijdens de
maaltijd incl.
Reserveer tijdig op tel. 057/300335.
Voorschot: 700 fr.



PRIESTER VAN DIENST (14- 20maart'99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (13-14 maart) tel. 30.03.38
Veearts Busschaert (14 maart) 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. 33.3l.l6 (W.-G. Kr.)

--hJNBS.HHER.APlE :
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
ProvenGSM 0477/22 5551

Donderdag 11 maart - Begin van lste
omhaling van Broederlijk Delen
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (M.)
Vrijdag 12 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot uit dank

voor genezing (R.L.)
Zaterdag 13 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jacqueline

Meersseman, echtgenote van Gilbert
Vanrenterghem

Zondag 14 maart - 4de zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Gabrielle Verlet, wed.

van Henri Devos vwo vr., kenn, en
buren

Maandag 15 maart
8 u. H. mis v. over\. ouders (M.E.)
Dinsdag 16 maart
8 u. H. mis v. overl. ouders (V.Th.)
Woensdag 17 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en familie (A.S.)
Donderdag 18 maart
8 u. H. mis v. overl echtg. en vader (A.A.)
Vrijdag 19 maart - St. Jozef
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot en St.

Jozef (gev.)
Zaterdag 20 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Huyghe, echtg.

van Eliane Ryckeboer en over\. familie

Ons
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Zondag 21 maart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Desseyne,

echtg. van Margriet Cardinae\.

Geboorte
Marilyn Delporte, d.V. Frans en Ingrid
Vanlerberghe, Reningestraat 3 te Proven (geb.
te Poperinge op 2 maart '99).

Tot kind Gods gedoopt
- Thibaut Lobeau, z.v. Kristof en Saskia

Dewulf, Prof. Dewulfstraat 149 te Poperinge.
- Alana Dequidt, d.v. Gino en Sandra

Vanexem, Canadaweg 34 te Proven.

Vanaf vandaag donderdag 11 maart
t.e.m. donderdag 19 maart

omhaling ten huize voor
Broederlijk Delen

Ik leg mezelf vrijwillig een penitentie op
umaat 11< eten en dnn en neb teeere dag.
Vandaag dit en morgen iets anders, en ik
heb kledij en heb het wann genoeg.
God zij gedankt.
Daarom leg ik mezelf vrijwillig een peni-
tentie op : "Ik zal geven".

M.Ollivier

Phil Bosmans schrijft
"Een mens lanceren in de ruimte is schijnbaar
gemakkelijker dan levensruimte scheppen op
aarde voor gewone mensen."
"Wat betekenen vliegende ruimtelabs, als we
geen kommetje vol eten kunnen voorzetten aan
een van honger stervende medemens T" (ook
wij geven veel uit als 't voor onszelf is - laten
we dan ook eens mild zijn voor de armen).

Callanetics bij Body Fit
voor K.A.V.-leden
Alle sportievelingen die K.A.V.-lid zijn kun-
nen nog altijd inschrijven voor de S-delige les-
senreeks "Callanetics" bij Body Fit in
Poperinge. Prijs : 120 fr. per les. Afspraak
voor de 1ste les op dinsdag 16 maart om 19 u.
stipt bij Gilberte. Wie wil rijden, graag
Gilberte inlichten a.u.b. Sportieve kledij is
noodzakelijk.
S avondjes sporten is goed voor de lijn en voor
het humeur. Doen!! Tot dinsdag.

Het K.A.V. bestuur.

K.V.L.V.
Op dinsdag 16 maart om 13.30 u. in "De
Croone" gaat onze 3de kookles door: "Koken
met stoom" terug door Evelyne Veyer. We
hopen op een opkomst zoals vorige keer. Wil
proefgerief meebrengen a.u.b.

Café Tramstatie
Nodigt u uit iedere 2de vrijdag van de maand
om te fuifen met Disco Baby Star. Inkom gra-
tis. Om 01.00 u. Happy Hour!!!

Proven in concert !!!
Het lenteconcert van de Provense Koninklijke
Harmonie valt dit jaar op zaterdag 10 april om
19.00 u. Alvast een datum om in je agenda te
noteren! Het wordt een avond vol meesterlijke
muziek in een swingende show met zalige
zang. Spreek af met familie, vrienden en ken-
nissen. Toegangskaarten kunnen nu al besteld
worden bij de muzikanten van de "Volks-
vreugd".

Plak uw omslag voor "Broederlijk
Delen" toe.
Dat hebben de omhalers ten huize het
liefst, uw omslag toeplakken en dan afge-
ven. Of zelf in de bus van de pastorie ste-
ken. Dank.

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.

MichelOllivier

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 lven
Ik doe niet mee aan
"Broederlijk Delen"

want dat zou je je eerstdaags
bitter kunnen beklagen.



PRIESTER VAN DIENST (21 - 27 maart '99)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1l.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (20-21 maart) tel. 38.87.55
Veearts Goethals (21 maart) 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)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
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 55 51

Vrijdag 19 maart - St. Jozef
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot en St.

Jozef (gev.)
Zaterdag 20 maart
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Huyghe, echtg.

van Eliane Ryckeboer en overl. familie
Zondag 21 maart - Se zondag v.d. vasten
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Marcel Desseyn,

echtg. van Margriet Cardinael
Maandag 22 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot v. genezing (Br.)
Dinsdag 23 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, genezing (M.)
Woensdag 24 maart
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 25 maart
8 u. H. mis t.e.v. St-Jozef
Vrijdag 26 maart
8 u. H. mis t.e.v, O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 maart
17 u. Gez. mis v. Germaine Peutevinck,

wed. v. Marcel Ballyn vwo vrienden,
kennissen en buren

Zondag 28 maart
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Emiel Soenen -

Verhaeghe Madeleine.

Ons
ParochÏeblad
Proven
27e Jaargang Nr. 12 20 maart 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

De eerste omhaling ten huize van
"Broederlijk Delen" is voorbij
De eerste omhaling ten huize is zo goed als
voorbij (er moeten echter nog enkele grote
omslagen van de omhalers binnengebracht
worden). Dank aan alle medewerkers die ten
huize gingen om te bedelen, niet voor zichzelf,
maar voor de armen. Dank ook aan alle men-
sen die gegeven hebben. 't Is beter te kunnen
geven dan te moeten krijgen. De opbrengst van
deze eerste omhaling is nog niet volledig
geteld, maar ik stel nu al vast dat het goed zal
zijn. Wordt dan ook volledig meegedeeld in
het volgende parochieblad.
Er zijn ook mensen die hun gift onder omslag
afgaven in de bus van de pastorie. Ook aan die
mensen oprechte dank.

comedie gaat door op vrijdag 9 april in het CC
Haringe om 20 uur. Kaarten te bekomen in
Sint-Elooi op tel. 057/3004 83.

BGJG
Op Paasmaandag 5 april 1999 organiseert
BGJG Proven voor de eerste keer een paasei-
erenraap voor alle schoolgaande kinderen tot
het 6e leerjaar. Deze activiteit is ook toeganke-
lijk voor niet-leden. De paashaas en de
bestuursleden verwachten de kinderen in aan-
gepaste kledij om 11.00 uur op de speelplaats
van de school voor de paaseierenraap.
's Middags krijgen de kinderen een spaghetti-
schotel geserveerd. Om 13.30 U. loopt de acti-
viteit ten einde en kunnen de ouders hun kin-
deren terug ophalen. De prijs voor deze activi-

Bericht aan de inwoners van Eekhoute teit bedraagt 100 fr. per kind van leden en 180
fr. per kind van niet-leden.

Op 20 maart 1999 organiseert AC Hoppeland Inschrijven kam op school, bij Rita Maes
Poperinge een terugkomdag. Naar aanleiding (Eekhoute 8) of bij Katrien Herpelinck
van een loopwedstrijd zullen de straten van (Provenplein 26) ten laatste op vrijdag 26
Eekhoute van 14.00 U. tot 16.00 U. afgesloten maart '99. Gelieve te betalen bij inschrijving.
zijn. Dank bij voorbaat. AC Hoppeland. We hopen op stralend weer en op een talrijke

--------~o~p~om~~

Verbroederingscomité dankt
Het verbroederingscomité Proven-Obterre
houdt eraan alle aanwezigen op hun Jambon
d'Obterre te danken. O.a. dank zij de opbreng-
sten van deze avond zullen wij in het weekend
van 17, 18 en 19 september onze Franse vrien-
den goed kunnen ontvangen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 11 maart: 61 deel-
nemers, 8 wonnen 3 partijen : Looten I. 364,
Mille R. 336, Botteearre A. 312, Looten A.
311, Verhelst A. 274, Vandepitte G. 237,
Lecomte J. 234, Cappoen B. 193. Volgende
kaarting op donderdag 25 maart.

Sako
Reuze afslag Playtex wegens stopzetting van
dit product. Nadine en Kris

K.B. Gepensioneerden
Beste leden,
Graag nodigen wij u uit op onze jaarlijkse
bezinningsnamiddag, die doorgaat op dinsdag
23 maart om 14 U. in zaal St.-Elooi.
Dagorde : Welkom, gebed, bezinning "God,
Vader en Moeder? God van Leven", gebracht
door E.H. Dereu uit Beselare. Daarna pauze
met koffie. Iedereen is natuurlijk van harte
welkom en we hopen op een talrijke opkomst.

Toneel
De Provense Noomtjes hebben de eer toneel-
kring "In Deugd en Vreugd" Vlamertinge te
kunnen voorstellen. Zij brengen het stuk "Er
valt een traan op de tompoes". Deze tragi-

Niet te missen !!!
Lenteconcert van de Koninklijke Harmonie De
Volksvreugd op zaterdag 10 april om 19 uur.

Vrije basisschool
In het kader van de actie Broederlijk Delen
zijn we op school bezig met de uitwerking
van een project rond Afrika. Er worden ver-
schillende activiteiten gepland.
Eén van de activiteiten vindt plaats buiten de
schooluren. Op vrijdag 26 maart hebben we
wereldfietser Bart Castelein uitgenodigd. Van
19 tot 21 uur komt hij met een audio-visuele
diashow naar onze school. In 1991 heeft hij
namelijk met de fiets een tocht gemaakt van
Istanbul (Turkije) tot in Kaapstad (Zuid-
Afrika).
Bart Castelein reisde via Irak, Libanon en o.a.
Congo en Rwanda. Hij maakte kennis met
diverse bevolkingsgroepen, de natuur, het leven
in Afrika, maar ook met pech en tegenslag,
malaria, salmonella, de papegaaienziekte ...
Het boeiende relaas van deze reis brengt hij
op vrijdag 26 maart om 19 uur in zaal Sint-
Jozef.
We nodigen hierbij alle ouders, maar ook
andere geïnteresseerden uit om op een "ande-
re" manier kennis te maken met Afrika en
onze blik wat te verruimen.
We vragen een inkomgeld van 100 fr., met een
maximum van 300 fr. per gezin. De opbrengst
ervan gaat integraal naar de actie die we op
school houden in het kader van Broederlijk
Delen.

Het schoolteam.



PRIESTER VAN DIENST (28 mrt. - 3 april '99)
E.H. Vanacker, pastoor Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (27-28 maart) tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (28 mrt.) tel. 38.81.60
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 :

__ --'-'~~l.Q.si>l"l""'"'-'''"'"''---. 333.2.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.l9.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 55 51

Vrijdag 26 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 maart
17 u. Gez. mis v. Germaine Peutevinck,

wed. v. Marcel Ballieu vwo vrienden,
kennissen en buren

Zondag 28 maart - Palmzondag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Emiel Soenen -

Verhaeghe Madeleine
Maandag 29 maart
8 u. H. mis voor bijz. overl. (A.T.)
Dinsdag 30 maart
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot, genezing (A.R.)
Woensdag 31 maart
8 u. H. mis v. over!. vader (M.M.)
Donderdag 1 april - Witte Donderdag
8.45 u. Eucharistieviering verzorgd door de

school
18 u. Biecht (met I biechtvader) en aanbidding

van het uitgesteld H. Sacrament tot 19 u.
Vrijdag 2 april - Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg
18 u. Biecht (met 1 biechtvader)
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en

Kruisverering met bloempje
Zaterdag 3 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water aan de kerkdeur
18 u. Biecht (met 2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering met H. mis en

Paascommunie.
Zondag 4 april - Pasen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille -

Demolder Ida.
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Eerste omhaling van Broederlijk Delen
Wordt vermeld in volgende Parochieblad.

Palmzondag 28 maart vóór de Hoogmis
Palmwijding

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

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

Michel Ollivier

ALS IK ER NIET MEER TOE KOM
MIJN ZONDEN PERSOONLIJK

TE BELIJDEN IN DE BIECHTSTOEL,
LAATME DANTOCH
TEN MINSTE GRIJPEN

NAARDE VERZOENINGSVIERING
DIE TELT ALS BIECHT

Een uitgestoken hand
...Dnze..hi.echt.viering of yerzoeningsviering cl"
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

Sluiting KBC bankkantoor
Ter gelegenheid van Pasen is KBC Bank gesloten
vanaf vrijdagavond 2 april tot en met maandag 5
april.

Ons Pasen houden
Hoe gaan we dat doen ?
"Ons Pasen houden" Waarin bestaat dat? Dat
bestond vroeger, volgens de oude Catehismus in
ten eerste biecht minstens ééns per jaar uw zon-
den en ten tweede nut rond Pasen het Brood des
Heren. Dus één keer per jaar te biecht gaan en te
communie gaan.
Ja, dat was toch niet te veel gevraagd. En de men-
sen schoven aan (jaren geleden) in lange rijen aan
de biechtstoelen. En er was zelfs op ieder
parochie een vreemde biechtvader uitgenodigd
om eveneens biecht te horen.
Toen ik onderpastoor was op St.-Bertinus te
Poperinge, dan hoorden wij de zaterdag voor pasen
met vier biechtvaders biecht. Dit was de zaterdag-
namiddag van 2 tot 9 u. 's avonds. Ja, de mensen
kwamen om hun biechtvader te spreken. Ik alleen
al had meer dan 1000 biechtelingen ontvangen.
Er waren daar wel enkele biechten bij die niet
zeer zinvol waren : om een voorbeeld te geven :
iemand die zegt ik heb wel 50 keren godverdom-
me gezegd en 'k heb nog enige keren een paar
pinten gedronken en 't is al.
Ja, zo'n belijdenis is niet zo zinvol.
Maar ik moet zeggen dat de meeste mensen een
serieuze belijdenis uitspraken. En deze kwamen
bevrijd uit de biechtstoel, opgelucht tevreden en
gerustgesteld.
Zulke mensen moeten niet naar psychiaters lopen
met hun zorgen en problemen, wat velen nu wel

doen en ze moeten veel betalen en maar pillen
slikken, zonder baat.
Een ding vind ik spijtig, dat de gewone mens de
priesters nooit hebben zien te biecht gaan.
't Ware beter geweest dat wij priesters ook af en
toe in de rij zaten.
Ik heb eens in de grote St.-Maartenskathedraal
van Ieper, een bezinning gevolgd over de her-
waardering van de biechtpraktijk voor een zeer
grote aanwezigheid van gelovigenen, er was daar
ook een gewetensonderzoek. Ik heb dan in open
kathedraal voor iedereen goed zichtbaar, knielend
op de grond mijn biecht uitgesproken bij een
ander welbekend priester. Ik werd bekeken.

De biechtpraktijk langs de biechtstoel is
weggevallen, wat nu ?
Ik stel de vraag: Is de zonde bij de mensen weg-
gevallen, neen, ik denk hierbij aan mezelf. Ik
moet niet verder kijken dan mezelf, om te weten
dat er nog zonde bestaat. En 't is daarom dat ik
nog af en toe te biecht ga en mijn fouten belijd.
Ik heb er deugd van. Willen doorgaan als een hei-
lige is niet goed. Bekennen dat ik een zondaar
ben, dat is beter.

Tegen Pasen ga ik te biecht en ga ik ook
naar de verzoeningsviering in onze kerk
tip zaterdagaznnd voor Pasen
Als je niet meer persoonlijk te biecht gaat, grijp
dan tenminste naar die verzoeningsviering die telt
als biecht. Sedert 1987 bestaat in Proven die ver-
zoeningsviering en vele mensen, zowel jongeren
als volwassen wonen ze bij, omdat ze kunnen
aanvaarden, dat ze zinvol is. Moest je, dierbare
mensen niet willen komen, dan zou ik zeggen: 't
is niet wel! MichelOllivier

Basisschool Proven
In het kader van de actie Broederlijk Delen zijn
we op school bezig met de uitwerking van een
project rond Afrika.
Wereldfietser Bart Castelein werd op school uit-
genodigd om met een audio-visuele diashow te
vertellen over zijn fietstocht door Afrika.
Op vrijdag 26 maart van 19 tot 21 uur, kan je
Bart Castelein aan het woord horen in de zaal
Sint-Jozef (bij de school).
Leerlingen van de school betalen 50 fr., anderen
(ook volwassenen) betalen 100 fr. als bijdrage
voor Broederlijk Delen.

Harmonie De Volksvreugd
Midden de paasvakantie krijgen alle Provenaars
de kans om een ontspannende avond door te
brengen in zaal De Croone. De Koninklijke
Harmonie De Volksvreugd brengt er haar jaar-
lijks lenteconcert.
Wie er de vorige jaren bij was, weet dat dirigent
Frank Markey en zijn muzikanten zorgen voor
een onvergetelijke sfeer!
Ook dit jaar zorgen ze voor hoogstaande muziek,
ambiance en speciale acts met zang (o.a. een
reeks Tura-liederen), circusnummers, accordeon,
samenzang, ...
Niet te missen: zaterdag 10 april om 19 uur !!!
Toegangsprijs: 150 fr.

Opendeurdag van "Francine"
Op zaterdag 27, zondag 28 en maandag 29 maart
1999 in de winkel, Provenplein 49 te Proven.
Maak kans op een kledingcheque ter waarde van
5.000 bef.



PRIESTER VAN DIENST (4 - 10 april '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel. 30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (3-4 april) teI.40.01.92
Dokt. Provoost (5 april) tel. 40.00.20
Veearts Vulsteke (4 april) tel. 33.41.17
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.)

--AINESITHERAI>IE: -
A. Dekersgieter, te!. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, te!. 30.19.30

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

Donderdag 1 april - Witte Donderdag
8.45 u. Eucharistieviering verzorgd door de

school
18 u. Biecht (met 1 biechtvader) en aanbidding

van het uitgesteld H. Sacrament tot 19 u.
Vrijdag 2 april - Goede Vrijdag
15 u. Kruisweg
18 u. Biecht (met 1 biechtvader)
19 u. Dienst van Goede Vrijdag en

Kruisverering met bloempje
Zaterdag 3 april - Paaszaterdag
8.30 u. Gewijd water aan de kerkdeur
18 u. Biecht (met 2 biechtvaders)
19 u. Verzoeningsviering met H. mis en

Paascommunie.
Zondag 4 april - Pasen
8 u. Gez. mis V.d.Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Robert Verhille -

Demolder Ida
Maandag 5 april
10 u. Gez. jaarmis van Sylvain Lefebvre en

over!. familie
Dinsdag 6 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, genezing

(A.R.)
Woensdag 7 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Donderdag 8 april
8 u. H. mis v. over!. familie
Vrijdag 9 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d.grot (gev.)
Zaterdag 10 april
14.30 u. PI. Huwelijksmis van Jo Delange

en Sarah Joos.

Ons
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17 u. Gez. mis v. Jenny Porreye, echtgte. v.
Leopold Verslype, vwo VL, kenn. en
buren

Zondag 11 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels -

Decaesteker Maria.

Het mooiste Paasgeschenk
is vergiffenis krijgen
en vergitfenis ge, en.

Uw aandacht
Aanstaande zaterdag, dus Paaszaterdag is er
geen avondrnis te 17 u. Elders zijn er ook geen
voorafgaande avondrnissen. Te Proven is de
verzoeningsviering te 19 u. met H. Mis en
Paascommunie. Voor iedereen gemakkelijk.

In de Goede Week en na Pasen
wordt de H. Communie thuis gedragen naar zie-
ken en bejaarden.

De vormelingen - PI. 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 verzoeningsviering

om 19 u.
- in de missen op Pasen. M. Ollivier, pastoor

In het weekend van Pasen op 3 en 4 april
zijn er te Proven 3 H. missen:
- op zaterdagavond 3 april de verzoeningsviering

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

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 maart: 56 deelne-
mers, 4 wonnen 3 partijen : Scharre C. 286,
Loones M. 270, Indevuyst M. 247, Vermeersch
C. 199. Volgende kaarting op donderdag 8 april.

Bokado 4 jaar jong
Samen met u heffen wij het glas tijdens onze
opendeurdagen van vrijdag 2 april t.e.m. zondag
11 april. Voor iedereen is een kleine attentie
voorzien. Tijdens deze dagen tellen alle aankopen
dubbelop de klantenkaart. Tuinbeelden en fontei-
nen - 10 %.

Opendeurdagen in het tuincenter
"Au Petit Jardin"
Vanaf paaszaterdag 3 april tot en met zondag 11
april. Langs deze weg willen we alle Provenaars
uitnodigen om te wandelen en te genieten van de
allermooiste bloemen en planten. Wij geven een

extra korting van - 10 % op alle artikelen in voor-
raad. Bij een aankoop boven de 500 fr, wordt u
een klein geschenkje aangeboden. Tijdens het
paasweekend is er iedere namiddag een accor-
deonspeler alsook demonstratie van onze
Provense pottenbakker Rik Ryon.
Heel speciaal voor de kinderen is er zondag en
maandagnamiddag een clown of goochelaar. Het
loont vast de moeite om even langs te komen.
Gilbert, Bea, Wim en Bart

Sluiting KBC bankkantoor (rechtzetting)
Ter gelegenheid van Pasen is de KBC bank geslo-
ten vanaf vrijdag 2 april t.e.m. maandag 5 april.

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

U krijgt tijdens de Goede Week een paar omsla-
gen in uw bus voor "Broederlijk Delen". Breng
deze met uw gift mee naar de kerk voor de
omhaling.

Op Witte Donderdag worden de ouders en ook
andere volwassenen uitgenodigd naar de eucha-
ristieviering te 8.45 u. verzorgd door de school-
kinderen. Uw aanwezigheid zal voor de leerlin-
gen en voor mij een steun zijn.

MichelOllivier

Machtsoverdracht Brandweer Proven
Op zaterdag 3 april 1999 om 16.15 u. wordt bin-
nen het Brandweerkorps Proven het bevel overge-
dragen van Lt. Ivan Top naar O. Lt. Hugo
Vermeulen tijdens de plechtigheid op het plein
voor het gemeentehuis en onder begeleiding van
"De Volksvreugd", Brandweer Groot-Poperinge
en de Kon. Verbroedering Brandweerkorpsen
Westhoek.

Toneel
De Proven se Noomtjes hebben de eer toneelkring
"In Deugd en vreugd" Vlamertinge te kunnen
voorstellen met het stuk "Er valt een traan op de
tompoes", dit op vrijdag 9 april in het CC
Haringe om 20 uur. Kaarten in Sint-Elooi op tel.
057/300483.

Lenteconcert Harmonie op 10 april om 19 u.
Programma zie volgend Parochieblad

Om te onthouden in de Goede Week
1) Op Witte Donderdag om 8.45 u. Eucharistie-

viering verzorgd door de schoolkinderen.
2) Op Goede vrijdag - Kruisweg te 15 u.
3) Gewijd water op Paaszaterdag te 8.30 u.
4) De verzoeningsviering op Paaszaterdag te 19

u., telt als biecht, terzelfdertijd H. mis en
Paascommunie.

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

6) Er worden Paasgeschenken uitgedeeld aan al
de kinderen.

Zalig Paasfeest
1% hulp is meer dan 100 % medelijden.



PRIESTER VAN DIENST (11 - 17 april '99)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91

,RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
•.•.iexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (10-11 april) tel. 30.06.37
Veearts Busschaert (11 april) tel. 44.53.63
Apoteek Deman - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)

---iP:>fO"'P61ER"RfN6E:î:el."33.3-l. 1-6 (W.=(T.--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 april
. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

~.tterdag 10 april
14.30 u. Pl. Huwelijksmis van Jo Delange

en Sarah Joos
17 u. Gez. mis v. Jenny Porreye, echtgte.

v. Leopold Verslype, vwo vr., kenn. en
buren

Zondag 11 april - Beloken Pasen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Albert Wyffels -

Decaesteker Maria
Maandag 12 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot v. gene-

zing (A.R.)
Dinsdag 13 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot voor

volledig herstel (J.D.)
Woensdag 14 april
8 u. H. mis v. over\. ouders (D.S.)
Donderdag 15 april
8 u. H. mis v. over\. ouders en broer

(A.M.A.)

Vrijdag 16 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Ons
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Zaterdag 17 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.

van Maria Deberdt
Zondag 18 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis van Frans Dehondt,

echtg. v. Monica Beghein.

Proven in concert
De Volksvreugd brengt haar klassiek lentecon-
cert op zaterdag 10 april om 19 uur. Het op-
treden gaat door in het ontmoetingscentrum De
Croone te Proven. De jeugdband opent deze
muzikale avond met o.a. "Mission Impossible"
en "I wil! survive" onder de leiding van diri-
gent Frank Markey.
Vervolgens komt de Koninklijke Harmonie
eveneens onder leiding van Frank Markey, aan
de beurt. Er werd hard gerepeteerd voor "A
day at the circus"; klassieke circuspersonages
(clown, leeuwentemmer, ...) komen hierbij de
harmonie ter hulp. Milo Aernout regisseert
deze en andere.acrs ..Andere muzikale compo-
sities zijn : "Rock train" en "A Gershwin
Recital". Ook dit jaar wordt er gezongen.
Zangeres Suzy Regheere uit Haringe is de
soliste voor het bekende "Bodygard". Samen
met Peter Patteeuw zingt zij "La Spagnola".
Peter neemt dan weer een "Tura"-medley voor
zijn rekening.
Speciale aandacht dit jaar voor het instrument
accordeon. Patricia Georges en Philipe Thuriot
zijn de gastsolisten in de nummers "Derrick"
en "Biscaya".
De Koninklijke Harmonie "De Volksvreugd"
nodigt iedereen van harte uit op dit muzikale
evenement. Wie er vorige jaren bij was, weet
dat het de moeite loont. Toegang : 150 fr.
(kaarten kunnen gekocht bij de muzikanten),
kinderen (- 12 jaar) luisteren gratis.

Verslag van de omhaling voor Broeder-
lijk Delen
De eerste omhaling ten huize bracht de grote
som op van 77.320 fr, dat is slechts 2.000 fr.
minder dan vorig jaar. Toch moeten we zeggen:
prachtig voor Proven, ik ben er fier op. De
tweede omhaling in de kerk met Pasen bracht
de schone som op van 30.700 fr. en dat is van-
wege de kerkgangers een serieuze bijdrage en
zelf 4.400 fr. meer dan vorig jaar. In totaal de
twee omhalingen samen komen we aan een
bedrag van 108.000 fr. Ik dank alle gevers en
in 't bijzonder ook de omhalers ten huize.

Michel Ollivier, pastoor

Zeer lovenswaardig
Ik had eerst gedacht, omdat er nog een ander
feest was te Proven de zaterdagavond voor

Pasen, dat er in de Verzoeningsviering in de
kerk er minder mensen zouden aanwezig zijn.
Maar ik kwam bedrogen uit in mijn voordeel.
Er was omtrent evenveel volk als vorig jaar.
(misschien slechts enkele eenheden minder
dan vorige jaren) Ik was dus heel tevreden
over de zeer talrijke opkomst. Wat wil dat zeg-
gen ? Dat wil zeggen dat de mensen van
Proven zowel jongeren als volwassenen, zo'n
verzoeningsviering aanvaarden, omdat ze oor-
delen dat het serieus en zinvol is. Ik wens dan
ook aan allen die afgekomen zijn proficiat. Ja,
zo'n grote deelname, dat zegt wat.

Café Tramstatie
Vanaf 6 april is café "Tramstatie" iedere dag
open van 18.00 u. en gesloten op maandag.
Kathy dankt iedereen voor de steun tijdens de
lentefeeverkiezing.

Sinksenkermis
De winter is voorbij en de lente is in 't land,
dan wordt het stilaan tijd om te denken aan
Sinkseekermis-dit-jaar-in-het weekend van 22-
23-24 mei. Het feestcomité is reeds bezig met
het opstellen van het programma en het uit-
werken van de activiteiten (zoals o.m. de 3'
kartingwedstrijd). De verenigingen, café's of
particulieren die een activiteit wensen te orga-
niseren tijdens deze kermisperiode, kunnen dit
steeds kenbaar maken bij Patriek Top,
Provenplein 40A of bij Jürgen Lahoutte,
Blekerijweg 100.
P.S. : Mensen die willen meewerken aan het
inrichten van de activiteiten en aan de uitbouw
van het feestcomité zijn van harte welkom om
onze ploeg te versterken. Het Feestcomité

Opendeurweekend op 9-10 en 11 april
bvba Axel Claeys - opvolger Bart Yde
Drink een glas met ons mee ter gelegenheid
van de opendeurdagen. Er zijn promoties op
grasmaaiers en hogedrukreinigers Kranzle. In
de veeshop : alles voor varkens en rundvee.
Bij ons vindt je scheerapparaten, kettingzagen,
bosmaaiers, ... Eigen herstel- en slijpdienst.
NIEUW !!! Fietsen Bart Yde : hybrides, clas-
sic, sport, mountainbikes en kinderfietsen.
Speciale actie op de fietsen. Speciale voor-
waarden voor communicanten.
Voor kwaliteit met de beste service moet je bij
Bart Yde zijn in de Diksmuidseweg 109 te
Ieper - Tel. 057/20 54 71.

Bokado 4 jaar jong
Samen met u heffen wij het glas tijdens onze
opendeurdagen van vrijdag 2 april t.e.m. zondag
11 april. Voor iedereen is een kleine attentie
voorzien. Tijdens deze dagen tellen alle aankopen
dubbelop de klantenkaart. Tuinbeelden en fontei-
nen - 10%.
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Tot kind Gods gedoopt
- Bieke Vandevelde, d. v. Rik en Els
Notebaert, Pezelstraat 77 te Poperinge.

- Margot Dequidt, d.v. Bruno en Carla
Neuville, Canadaweg 12 te Proven.

In de Heer ontslapen
Henri Quaghebeur, echtg. van Agnes Ridez,
overl. te Poperinge op vrijdag 9 april '99 in de
leeftijd van 67 j. en die op zaterdag 17 april
'99 om 10.30 u. te Proven wordt begraven.PRIESTER VAN DIENST (18 - 24 april '99)

E.H. Vanacker, past Haringe, tel. 30.06.09 Bedevaart naar O.L.V. van Oostakker
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. met terugreis over Dadizele op donder-
Alexisplein 13, te!. 30.11.89 dag 20 mei
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST Programma:
Dokt. Vandercruysse (17 -18 april) tel. 30.06.47 08.00 u. Afreis uit Poperinge
Veearts Vandenberghe (18 april) tel. 38.81.60 op de grote Markt
Apotheek Vandewalle - Oostvleteren 07.30 u. Aan de kerk in de andere gemeenten
TANDHEELKUNDE: te!. 30.01.54 08.30 u. Verzameling van alle autocars
VERPLEEGKUNDE: aan de oprit van de A 19
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) 10.00 u. Geconcelebreerde Eucharistieviering
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) 14.00 u. Groet aan de grot en rozenkrans

14.30 u. Vertrek uit Oostakker naar DadizelePOPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) 1600 PI h' L f
. u. ec ti 0

KINESJT-HERAPIE : ----'1:-::8~.1'="5 =u.-Afreis uit Dadizele
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of30.07.58 19.00 u. Thuiskomst
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.l1 Prijs: 360 Bef. p.p., fooi chauffeur inbegrepen.
G. Busschaert, tel. 30.l9.30 Inschrijving bij Mevr. Francine Struye

~BRANDWEER Poperinge te!. 333.020 Uiterste datum van inschrijving : maandag-
Proven GSM 0477/22 55 51 voormiddag 17 mei!

Vrijdag 16 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 april
17 u. Gez. mis v. E.H. M. De Geeter,

A. Dewitte en Joris Dewulf
Zondag 18 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Frans Dehondt,

echtg. v. Monica Beghein
Maandag 19 april
8 u. H. mis v. over!. vader (M.M.)
Dinsdag 20 april
8 u. H. mis v. over!. grootouders (M.B.)
Woensdag 21 april
8 u. H. mis v. overl. ouders en fam. (B.B.)
Donderdag 22 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank

(St.)
Vrijdag 23 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.

v. Maria Deberdt
Zondag 25 april
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis V.d. familie v. Charles

Soenen, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 april: 68 deelne-
mers, 9 wonnen 3 partijen : Dever D. 320,
Boeket M. 305, Cockelaere M. 301, Froyman
M. 293, Cappoen B. 244, Vandromme A. 240,
Gantois A. 234, Deweerdt M. 224, Verhelst A.
199. Volgende kaarting op donderdag 22 april.

De lentekriebels van het jeugdmuzieka-
telier
Op zondag 18 april 1999 stelt het
Jeugdmuziekatelier Poperinge haar muzikale
"Lentekriebels" voor. We brengen een samen-
vatting van wat het JMA de leden gedurende
een jaar heeft bijgebracht.
Alle ateliers, zowel de kleuters als de adoles-
centen, nemen deel. Kortom, een luchtig
samenspel van dans, zang, gitaar-, blokfluit- en
pianomuziek. We starten de namiddag om
14.30 u. in zaal Oud- Vlaenderen, Grote Markt
te Poperinge. De opvoering duurt ongeveer
twee uur, pauze inbegrepen.
Kaarten te verkrijgen via de leden: vvk : 120
Bef. - gezinskaart: 300 Bef. - add : 150 Bef.
Info en kaarten Benedikte Coutigny,
tel. 057/30 18 45.

Opendeurdag
Alle parochianen zijn van harte welkom op de
opendeurdag van het Vormingsinstituut voor
KMO (St.-Idesbaldusstraat 2 te 8630 Veurne)

op zondag 9 mei 1999 van 11 tot 18 uur. Ter
gelegenheid van deze mooiste dag van het jaar
(Moederdag) ontvangen alle moeders een
attentie!

Word verzorgende in de thuiszorg
• Een korte boeiende opleiding van familiezorg
West- Vlaanderen
• Vanaf 13 september te Brugge
• Een officieel brevet
•Werk in thuiszorg-kraamzorg-instellingen
Steeds welkom in opleidingscentrum
Familiezorg West-Vlaanderen, Biskajersplein
3, 8000 Brugge - tel. 050/33 02 70 of in het
secretariaat van de regio: Familiezorg West-
Vlaanderen, Deken Debrouwerstraat 4, 8900
Ieper - tel. 057/20 12 14.
Contactavond te Ieper op woensdag 21 april
om 19.30 u.

Demonstratie sausen maken het
gerecht
KAV Proven nodigt haar leden uit op een
kookdemonstratie "Sausen maken het
gerecht" op dinsdag 20 april in De Croone om
19.30 u. We leren de lekkerste sausen klaar-
maken om elk gerecht perfect af te werken.
Proeven doen we natuurlijk ook. Vergeet je
bord en bestek niet. Tot dinsdag!! Het bestuur

Inschrijven op de ontbijtservice t.v.v.
Kom op tegen Kanker
Op moederdag 9 mei 1999 organiseert de
werkgroep Kom op tegen Kanker voor Groot-
Poperinge een ontbijtservice.
Wil jij ook je moeder, je vrouw, je vriendin, je
buur, ... verrassen met een ontbijtpakker aan
de prijs van 200 Bef. per stuk?
De opbrengst gaat volledig naar het goede
doel. Door het inschrijvzen voor één of meer-
dere ontbijtpakketten kan weer wat kwaliteit
gegeven worden aan het leven van ernstig
zieke mensen. Deze week krijg je de kans om
in te schrijven bij de huis aan huis ophaalactie
door medewerkers uit Proven zelf ! Leg je
omslag met het inschrijvingsformulier en het
juiste bedrag klaar. Nu zaterdag 17 april
komen ze die ophalen ! Je kan ze herkennen
aan de badge met ons attestnummer op ver-
meld.
Nadien kan je je inschrijvingsformulier nog
stoppen in de ontbijtbox bij de deelnemende
bakker tot 25 april of kan je een omslag mee-
geven met de kinderen uit de lagere school tot
23 april.
Op 9 mei worden de ontbijtpakketten door de
brandweer van Proven aan huis gebracht. We
danken bij voorbaat iedereen die inschrijft op
de ontbijtservice, en niet in het minst de men-
sen die zorgen voor de ophaling en de bede-
ling ervan! Info: Stefaan Lobelle, tel. 057/33
6719.
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wedn. v. Margriet Venneulen, vwo
vrienden, kennissen en buren.

Geboorte
Arno Deblock, z.v. Jan en Kathleen Demonie,
geb. te Poperinge op 20 april 1999,
Switspapendreef 3 te Proven.

Tot Kind Gods gedoopt
Joran Sergie, z.v. Philip en Sylvie D'Hooghe,
Hoepelsnijdersstraat 3 te Proven.PRIESTER VAN DIENST (25 april - 1 mei '99)

E.H. Larnote, past. Roesbrugge, teI.30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. K.V.L.V.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89 Het bestuur van de afdeling Oostvleteren
GENEESKUNDIGE ZONDAG DIENST nodigt alle collega's leden van K.VLV.
Dokt. Verhoeve (24-25 april) tel. 38.82.71 Gewest Poperinge uit naar een boeiende uit-
Veearts Busschaert (25 april) tel. 44.53.63 eenzetting over "DE EURO, GELD(T) VOOR
Apotheek Leroy - Watou IEDEREEN". De Heer Jos Callens, beleg-
TANDHEELKUNDE : tel. 30.01.54 gingsadviseur bij KBC Kortrijk, houdt deze
VERPLEEGKUNDE: informatieavond op maandag 26 april om 20

uur in 't Zaaltje, Kasteelweg te Oostvleteren.
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) Wij zijn ervan overtuigd dat deze praktische
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) uiteenzetting iedereen zal aanspreken. Vanaf 1

~OPERIN.GE ~tel. 33.11..1.6 (W·=.G...Kr·)--ta· nuari---l,9-99-i onze vertroswde=Belgisehe
KINESITHERAPIE: frartk en een hele reeks andere munten opgeno-
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 men in de nieuwe Europese éénheidsmunt "De
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 Euro". Dit is zeker een unieke gebeurtenis in
G. Busschaert, tel. 30.19.30 onze financiële wereld.
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020 Wij rekenen op uw talrijke aanwezigheid en

Proven GSM 0477/22 55 51 heten u hartelijk welkom.

Vrijdag 23 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 24 april
17 u. Gez. jaarmis v. Jozef Dewulf, echtg.

v. Maria Deberdt
Zondag 25 april
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis V.d. familie v. Charles

Soenen, kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Maandag 26 april
8 u. H. mis v. overl. familie (V.)
Dinsdag 27 april
8 u. H. mis v. overl. familie (R.)
Woensdag 28 april
8 u. H. mis v. overl. schoonzuster (P.B.)
Donderdag 29 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)
Vrijdag 30 april
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 mei
17 u. Gez. mis v. Christiane Sohier, echt-

gte. van Ignace Isaert
Zondag 2 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Omer Vanrenterghem,

Nog amper een maand ...
Kennismaken met jezelf en anderen in een
kleine groep, de gastvrijheid van mensen erva-
ren, met weinig middelen iets moois maken,
genieten van een pauzemoment met een spelle-
tje tafelvoetbal, je inzetten om met gebed, zang
en muziek, uitbeelding of offers toet een eucha-
ristieviering op te fleuren, een wedstrijd spelen
die niemand winnen kan, je inleven in de rol
van een landbouwer uit een derdewereldland
en al je oogst zien verloren gaan door een
natuurramp, het leven van en de liefde voor de
bewoners van het rusthuis leren kennen, de
belangeloze inzet van vrijwilligers in Zieken-
zorg, de Wervel en de Wereldwinkel waarde-
ren, je ogen openen voor jongeren met minder
kansen in de Walhoeve en de Lovie, tegen een
beukende wind- en hagelbui in proberen te
fietsen en dan warme wafels smullen, uit de
staart van de groep een duwtje in de rug krij-
gen om terug mee te zijn, leren kiezen tussen
goed en kwaad, en verlangen naar die dag, die
viering, die cadeaus, dat feest, die wensen, die
mensen ... dat is vormselcatechese anno 1999.

55 jaar priester
De pastoor van Proven Michel Ollivier mocht
zich verheugen en meteen God danken om zijn
55 jaar priesterschap.

Dit gebeurde vrijdaglaatst 16 april '99. Ik
werd priester gewijd te Brugge door Mgr.
Lamiroy, bisschop op 16 april 1944. Dus van
16 april 1944 tot 16 april 1999, dat is 55 jaar.
Ik moet God dartkbaar zijn. Van' die 55 jaar
priester ben ik nu in juli aanstaande 28 jaar
pastoor te Proven, en dat telt ook al.
Ter herinnering laat ik hier ook het prentje van
mijn priesterwijding te Brugge, en van mijn
eerste H. mis te Bulskamp afdrukken.

TOT DANKBAAR AANDENKEN AAN MIJNE HEILI-

GE PRIESTERWIJDING EN AAN MIJN PIti:CHTIGE

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 le-
ven. (H. Aug.)

En toch, ik vreesde en mijn hart
was met angst bevangen, oHeer,
toen ik uw stem hoorde: « Gij zijt
Priester in eeuwigheid.» (Ps. 109)

Heer, uw stern verstond ik en ik
sidderde ... Last dragen en krank
zijn, hoog verheven en nietig zijn,
in waardigheid enonwaardigzijn!

(H. Leo de Gr.)

De zegen van den Almachtigen God dale neder
over mijn geliefde Ouders, zusters en familieleden,
over mijn dorpsgenooten, over mijn dierbare stu-
denten en over allen die mij eenig goed hebben
gedaan.

rmc het ot t ivi en

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

Laten we bidden voor roepingen. Kard.
Danneels schreef: "We krijgen alleen nieuwe
bijzondere roepingen als we beter gedoopten
krijgen."

VOOR KOSOVO
We zien erbarmelijke beelden
van vluchtelingen via onze TV

Wie serieus wil steunen
kan zijn gift

in een gesloten omslag
van thuis uit afgeven

aan mij of steken in de bus
van de pastorie.
pastoor Michel Ollivier



PRIESTER VAN DIENST (2 - 8 mei '99)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91

RKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
r.lexisplein l3, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (l mei) tel. 42.27.91
Dokt. Vandemaele (2 mei) tel. 401560
Veearts Goethals (1 mei) tel. 30.02.67
Veearts Vulsteke (2 mei) tel. 33.41.17
Apotheek Vanacker - Leisele

-yrANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
J 6 VERPLEEGKUNDE:

PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
XROMBEKE: te1:-30.04.31 (M. Desêhuttere)
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

ijdag 30 april
. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)

Zaterdag 1 mei
17 u. Gez. mis v. Christiane Sohier, echt-

gte. van Ignace Isaert
Zondag 2 mei
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Omer Vanrenterghem,

wedn. v. Margriet Vermeulen, vwo
vrienden, kennissen en buren

Maandag 3 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (Br.)
Dinsdag 4 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank

(St.)
Woensdag 5 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders (A.D.)
Donderdag 6 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot; bijz.

int. (M.)
Vrijdag 7 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 8 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve -

Devos Rachel en zoon Raphaël

Q-ns
'C:
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Zondag 9 mei ~
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Gabrielle Verlet, wed. v.

Henri Devos vwo vrienden, kennissen
en buren.

Tot kind Gods gedoopt
Thomas Goockelaere, z.v. Danny en Krista
Gruwez, Couthoflaan 18 te Proven.

In de Heer ontslapen
Hilaire Hardeman, echtg. van Jeanne
Brysbaert, overleden te Poperinge op maandag
26 april '99 in de leeftijd van 70 j. en die op
zaterdag 1 mei '99 om 10 u. te Proven wordt
begraven.

Hier volgen de namen van onze Eerste
communicantjes 1999 - Eerste Com-
munie op donderdag, O.L.H. Hemel-
vaart 13 mei 1999 te 10.30 uur.
1. Brysbaert An-Sofie, Eekhoute 91 te Proven
2. Couttouw Lore, Eekhoute 99 te Proven
3.-Uebacker Klaas, EeIilioute 58 teProven
4. Debacker Sander, Eekhoute 58 te Proven
5. Debeer Ine, Couthoflaan 25 te Proven
6. Demuynck Matthias, Uilegatstraat 10 te Proven
7. Desmadryl Miet, VIeterstraat 6 te Poperinge
8. Dever Malvina, Blekerijweg 54 te Proven
9. Devos Kevin, Reningestraat 4 te Proven
10. Guhel John, Eekhoute 3 te Proven
11. Lozie Kenny, Obterrestraat 53 te Proven
12. Orbie Vicky, Obterrestraat 17 te Proven
13. PeperstraeteMatthias,Molendreef 12te Proven
14. Porteman Emma, Obterrestraat 13a te Proven
15. Ryckeboer Iris, Couthoflaan 22 te Proven
16. Scharre Rhani, Blekerijweg 11 te Proven
17. Vanbecelaere Thijs, Obterrestraat la te Proven
18. Verdonck Florian, Couthoflaan 14-16

te Proven
19. Vulsteke Simon, Roesbruggestraat 6 te Proven

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 22 april: 66 deel-
nemers, 5 wonnen 3 partijen : Masschelein M.
299, Lecomte J. 289, Declunder M. 265,
Lemahieu M. 246, Ganne M. 226. Opgelet 1
Volgende kaarting op vrijdag 14 mei.

Opendeurdag Rustoord H. Hart Proven
op 23 mei '99 (Pinksteren - Proven-kermis).
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd voor
een gezellige babbel bij een tas koffie en een
pannenkoek.

K.A.V. nieuws
- Er is op woensdagavond 5 mei een gespreks-
avond bij Gilberte met als titel: "Vriendjes
maken". Ouders en grootouders van kinderen
tot 12 jaar zijn de doelgroep. Vragen als :
moet je als ouder tussenkomen in kinderru-

zies, waarom speelt mijn dochter liever met
jongens, heeft een enig kind meer behoefte
aan vriendjes, enz ... komen aan bod.
Heel interessant voor veel leden. Hartelijk
welkom bij Gilberte om 19.30 u.

- Op 11 mei starten we opnieuw met onze
fietstochten. Eerste trip gaat traditioneel naar
de Paters. Vertrek om 19.30 u. stipt op het
Provenplein. Iedere deelnemer is verzekerd.
Per uitstap vragen we een bijdrage van 20 fr.
voor de leden, niet-leden 50 fr. In onder-
staand kadertje nog even de spelregels.

K.A.V. richt de fietstochten in. DE KERN
bepaalt waar er naartoe gereden wordt. Wie
niet akkoord gaat of suggesties heeft, kan
zich altijd tot DE KERN wenden. De
bedoeling van onze fietstochten is FIET-
SEN. We houden elke keer een halte van ±
30 min. III

- Noteer in je agenda: vrijdag 21 mei: K.A.V.
dropping. Meer nieuws daarover volgt nog.

Tot op één van onze activiteiten.
KemK.A.V.

Tien geboden voor een geslaagde oude
dag
1. Spreek niet te veel over uw gezondheid en
ongemakken. Alleen uw dokter is daarin geïn-
teresseerd.

2. Denk goed na alvorens iets te doen. Anders
zou uw onderbewuste u wel eens vreemde din-
gen laten uitvoeren, zoals uw bril in de koel-
kast leggen of een lepel halen om de deur te
sluiten.

3. Vertel niet te vaak over uw prestaties in het
verleden. Mensen zijn meer geïnteresseerd in
de toekomst.

4. Verzorg uw uiterlijk. Fris gewassen en keurig
gekleed voelt de mens zich zelfzekerder en
dwingt hij respect af.

5. Onthecht u geleidelijk van mensen en dingen.
dat is het geheim om een wijs mens te worden
en om goed te sterven.

6. Leer "alleen" te zijn en uw tijd niet te veliezen
aan wat waardeloos is. Stilte en eenzaamheid
zetten aan tot nadenken en zijn ook de voe-
dingsbodem voor gebed, meditatie en ontwik-
keling op allerlei gebied.

7. Hou een dagboek bij met belangrijke gebeurte-
nissen en treffende gedachten. Dit zal u helpen
uzelf en de anderen beter te kennen en te
begrijpen.

8. Wees matig in eten en drinken en blijf in
beweging. Uw lichaam zal er wel bij varen en
het zal ook uw geest wakker houden.

9. Toon belangstelling voor de mensen die u ont-
moet. Help hen zoveel mogelijk, maar ver-
wacht geen dankbaarheid.

10. Denk aan de dood in alle rust en sereniteit,
maar spreek er niet altijd over. Gedenk dat
anderen toch vroeg of laat uw dood verwach-
ten en er in bepaalde gevallen zelfs naar uit-
zien.



PRIESTERVANDIENST (9 - 15mei '99)
E.H. Vanacker, past Haringe, tel. 30.06.09
"RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
.xisplein 13, tel. 30.11.89

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (8-9 mei) teI.30.00.72
Dokt. Goudeseune (13 mei) te1.40.01.92
Veearts Vandenberghe (9 mei) tel. 38.81.60
Veearts Vulsteke (13 mei) tel. 33.41.17
Apoteek Dubaere - Reninge
Apotheek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54

/7 VERPLEEGKUNDE:
,0 PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)

KROMBEKE: tel. 300431 CM. 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 7 mei
. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

~terdag 8 mei
17 u. Gez. jaarmis v. André Degraeve -

Devos Rachel en zoon Raphaël
Zondag 9 mei
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Gabrielle Verlet, wed. v.

Henri Devos vwo vrienden, kennissen
en buren

Maandag 10 mei - 1ste Kruisdag
8 U. H. mis V.overl. nonkel en tante (A.D.)
Dinsdag 11 mei - 2de Kruisdag
8 U. H. mis V.overl. ouders en broers (V.R.)
Woensdag 12 mei - 3de Kruisdag
17 U. Gelezen mis V.d. vruchten der aarde

en het werk van uw handen.
Donderdag 13 mei - O.L.H. Hemelvaart
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10.30 U. Eerste Communie van de klein-

tjes samen met hun vader, moeder en
familie.

Vrijdag 14 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 mei
17 U. Gez. mis V. Anna Deniere, wed. V.

Maurice Gruwez vwo vrienden, kennis-
sen en buren.

Zondag 16 mei
8 U. Gelezen mis V.d. Parochianen

Qns,
ParochÏeblad,
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"9 U. Plechtige Cemmunie met H. Vormsel
voor de vormelingen met hun ouders,
peters, meters en familie.

Hier volgen de namen van onze Eerste
communicantjes 1999 - Eerste Com-
munie op donderdag, O.L.H. Hemel-
vaart 13 mei 1999 te 10.30 uur.
1. Brysbaert An-Sofie, Eekhoute 91 te Proven
2. Couttouw Lore, Eekhoute 99 te Proven
3. Debacker Klaas, Eekhoute 58 te Proven
4. Debacker Sander, Eekhoute 58 te Proven
5. Debeer Ine, Couthoflaan 25 te Proven
6. Demuynck Matthias, Uilegatstraat 10 te Proven
7. Desmadryl Miet, Vleterstraat 6 te Poperinge
8. Dever Malvina, Blekerijweg 54 te Proven
9. Devos Kevin, Reningestraat 4 te Proven
10. Guhel John, Eekhoute 3 te Proven
11. Lozie Kenny, Obterrestraat 53 te Proven
12. Orbie Vicky, Obterrestraat 17 te Proven
13. PeperstraeteMatthias,Molendreef 12te Proven
14. Porteman Emma, Obterrestraat 13a te Proven
15. Ryckeboer Iris, Couthoflaan 22 te Proven
16. Scharre Rhani, Blekerijweg 11 te Proven
17. Vanbecelaere Thijs, Obterrestraat 10te Proven
18. Verdonck Florian, Couthoflaan 14-16

te Proven
19. VHIst@ke SilOOfl-;-Reesl3fu.ggestraat-6-teProven

Worden uitgenodigd samen met hun
ouders en familie tot de Eerste
Communie op O.L.H. Hemelvaartdag
13 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 KBC bank
Het KBC-bankkantoor is met Hemelvaart
gesloten op donderdag 13, vrijdag 14 en zater-
dag 15 mei 1999.

Opendeurdag Rustoord H. Hart Proven
Op 23 mei '99 (Pinksteren - Proven-kermis).
Iedereen wordt vriendelijk uitgenodigd voor
een gezellige babbel bij een tas koffie en een
pannenkoek.

In de Meimaand
is er 's avonds om 18.45 U. paternoster aan de
grot van O.L.Vrouw voor uw intenties.
Misschien kan u daarvoor een beetje tijd vrij-
maken.

Fietstochten
- Op 11 mei starten we opnieuw met onze
fietstochten. Eerste trip gaat traditioneel naar
de Paters. Vertrek om 19.30 U. stipt op het
Provenplein. Iedere deelnemer is verzekerd.

Per uitstap vragen we een bijdrage van 20 fr.
voor de leden, niet-leden 50 fr. In onder-
staand kadertje nog even de spelregels.

K.A. V. richt de fietstochten in. DE KERN
bepaalt waar er naartoe gereden wordt. Wie
niet akkoord gaat of suggesties heeft, kan
zich altijd tot DE KERN wenden. De
bedoeling van onze fietstochten is FIET-
SEN. We houden elke keer een halte van ±
30 min. !!!

- Noteer in je agenda: vrijdag 21 mei: K.A.V.
dropping. Meer nieuws daarover volgt nog.

Tot op één van onze activiteiten.
Kern K.A.V.

Vormelingen zondag 16 mei '99 om 9 u.
1. Dirk Camerlynck, Douvieweg 93,
Sint-J an-ter- Biezen
gedoopt 29/06/86
peter: Jozef George

2. Jeroen Declerck, Obterrestraat 49 E
gedoopt 29/08/87
peter: Frans Declerck

3. Stefanie Gheldof, Uilegatstraat 6
gedoopt 27/12/87
meter: Agnes Devos

4. Steven Gheldof, Uilegatstraat 6
gedoopt 29106/86
peter: Germain Gheldof

5. Wan nes Lesage, Dikkebusseweg 107,
8900 Ieper
gedoopt april '87
peter: Jo Claeys

6. Ann Notebaert, Obterrestraat 73
gedoopt: 10/08/87
peter: Peter Notebaert

7. Tina Overbergh, Eekhoute 97
gedoopt: 30/05/87
meter: Christel Pacco

8. Ryckeboer Pepijn, Viooltjesveld 12,
Westouter
gedoopt: 24/05/87
peter: Christiaan Ryckeboer

9. Bert Sanders, Provenplein 30
gedoopt: 08/03/87
peter: Germain Gheldof

10. Elke Soenen, Blokstraat 23
gedoopt: 09/08/87
meter: Martine d 'Hondt

11. Sophie Vandenbroucke, Roesbruggestraat 2
gedoopt: 05/04/87
meter: Johanna Vandenbroucke

12. Frauke Vandromme, Eekhoute 103
gedoopt: 17/05/87
meter: Anuscka Vernieuwe

13. Giljan Vandromme, Blekerijweg 12
gedoopt: 10/01/88
peter: Danny Parret

14. Liesbeth Velghe, Barlebuizestraat 6
gedoopt: 30/08/87
peter: Frederik Vanlaer

15. Armelies Veniere, Provenplein 22
gedoopt: 20/12/87
meter: Yvonne Veniere

16. Klaas Verhille, Uilegatstraat 11
gedoopt: 18/10/87
peter: Roger Verhille

17. Tom Yde, Blasiusstraat 63
gedoopt: 05/04/87
peter: Frans Vandenbroucke



PRIESTER VAN DIENST (16-22 mei '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, teI.30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (15-16 mei) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (16 mei) tel. 44.53.63
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.Dekersgieter tel 33 32 36 of 3007.5.8 _
P. Deschreve1 (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 5551

Woensdag 12 mei - 3de Kruisdag
17 u. Gelezen mis voor de vruchten der

aarde
Donderdag 13 mei - O.L.H. Hemelvaart
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10.30 u. Eerste Communie van de klein-

tjes samen met hun vader, moeder en
familie

Vrijdag 14 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 15 mei
17 u. Gez. mis v. Anna Deniere, wed. v.

Maurice Gruwez vwo vrienden, kennis-
sen en buren

Zondag 16 mei
8 u. Gelezen mis V.d. Parochianen
9 u. Plechtige Communie met H. Vormsel

voor de vormelingen met hun ouders,
peters, meters en familie

Maandag 17 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Dinsdag 18 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.

int. (M.)
Woensdag 19 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (A.M.)
Donderdag 20 mei
8 u. H. mis v. overl. ouders (L.A.)
Vrijdag 21 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Camiel Boury -

Bulteel Maria

Ons
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Proven
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Zondag 23 mei - Sinksen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u.

Worden uitgenodigd samen met hun
ouders en familie tot de Eerste
Communie op O.L.H. Hemelvaartdag
13 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.

Op zondag 16 mei '99 om 9 u. Plechtige
Communie en H. Vormsel
Beste ouders van de Vormelingen,

-Eén-van de-mooiste dagen in-het leven van-uw
kind staat voor de deur. Op zondag 16 mei om
9 u. wordt uw zoon/dochter gevormd tijdens de
eucharistieviering die wordt voorgegaan door
E.H. R. Desmedt.
Uw zoon/dochter werd naar dit hoogtepunt in
zijn/haar jonge leven begeleid door onze vrij-
willige vormseJcatechisten tijdens een reeks
bijeenkomsten en bezoeken in de maanden
februari, maart, april en mei.
Voor de vormelingen is het einde van de voor-
bereidingperiode in zicht ... U hebt wellicht van
uw zoon/dochter vernomen welke activiteiten
hierbij gebruikt werden. De inhoud ervan heeft
u ongetwijfeld doen nadenken over de beteke-
nis van het vormsel voor uw kind.
Het vormsel wordt toegediend tijdens een zin-
volle en plechtige eucharistieviering waaraan u
zult kunnen deelnemen. We voorzien voor allen
een keurige brochure om alle onderdelen van de
viering goed tot hun recht te laten komen.
Daarom willen we graag nog enkele afspraken
maken. Mogen we met aandrang vragen alle
richtlijnen te volgen? Dank bij voorbaat!
Gelieve voor de vormselplechtigheid ruim OP
TIJD te komen, vooral de familieleden die een
goede plaats in de kerk wensen. Voor de vor-
melingen, de ouders en de vormselmeter of
-peter zijn er PLAATSEN VOORBEHOUDEN
in de kerk.
Zoals vorige jaren hebben we gezorgd voor een
FOTOGRAAF en een VIDEO-OPERATEUR
die de belangrijkste momenten van de eucharis-
tieviering op beeld zullen vas:leggen. Achteraf
is elk gezin vrij om foto's of video-opnamen te
bestellen. Op deze manier, ur.ner; we de ouders
geruststellen : deze mooi dn , in het leven van
uw kind zal "vereeuwig. ' \I orden en niemand
hoeft zich zenuwachtig te maken tijdens de
plechtigheid. We vragen dus niet zelf te foto-
graferen of te filmen, zodat de plechtigheid rus-

tig kan verlopen. Dank voor uw begrip!
Alle vormelingen worden met hun ouders en
met hun vormselmeter of -peter uitgenodigd op
de RECEPTIE die door Mijnheer Pastoor aan-
geboden wordt in de zaal Sint-Jozef, onmiddel-
lijk na de mis.
Iedereen is volledig vrij om te vertrekken wan-
neer hij het wenst.
Meteen wordt in de zaal ook een GROEPSFO-
TO genomen.
We wensen alle ouders en vormelingen een
fijne dag op 16 mei.

Wie wordt uitgenodigd op de receptie
in zaal St-Jozef op zondag 16 mei na de
Vormselplechtigheid ?
De vormelingen, de catechisten, de ouders,
peter of meter van de vormeling, de muzikan-
ten, de leerkrachten, het schooJcomité, het
schoolpersoneel, de kerkfabriek, de kerk be-
dienden, de burgemeester, de gemeenteraads-
leden van Proven, de vormheer en de pastoor.

Bakkerij Stefaan
Door het afsluiten van de weg op
Sinksenzondag 23 mei werken we zoals vorig
jaar uitsluitend op bestelling. Alles is te ver-
krijgen op bestelling. Wij zijn gesloten om II
u. Dank u voor uw begrip. Stefaan en Bea

Dropping K.A.V.
Op vrijdag 21 mei is er voor de vierde keer de
dropping van K.A.V. Afspraak om 20.30 u. bij
Gilberte. Daar worden we weggebracht en
moeten we de weg naar Proven terugvinden.
We worden in groepjes van 4 à 5 personen
verdeeld. Bij aankomst wacht ons lekkere soep
en een belegd broodje. Deelnameprijs is 120
fr. voor de leden, 240 fr. voor de niet-leden.
Wil vóór 17 mei inschrijven bij Gilberte.
Breng een blinddoek (sjaaltje), een zaklamp en
je goed humeur mee. Tot dan. Kern K.A.V.

B.G.J.G. Proven
Op zondag 30 mei 1999 organiseert B.G.J.G.
Proven een gezinsfietstocht langs landelijke
wegen. We starten om 14 u. bij het ontmoe-
tingscentrum "De Croone" voor een tocht van
ongeveer 30 km. Onderweg is er een halte
voorzien waar alle leden van een gratis drankje
kunnen genieten.
P.S. : een datum om te noteren: B.G.J.G.-dag-
uitstap op zondag 22 augustus '99.

Kermiszondag 23 mei
Karting- wedstrij d
Zoals u al weet richten wij voor de 3de maal
een karting-wedstrijd in op kermiszondag. Net
zoals bij de vorige edities is het centrum van
Proven verkeersvrij tussen 11 en 19.30 u. Dit
voor de volgende stukken: Provenplein (markt
tot aan Gemeentehuis), Blokweg, B.
Mazemanlaan, Terenburgseweg, Obterrestraat
(van hoek Terenburgseweg tot de markt),
Alexisplein. Langs deze straten is er parkeer-
verbod vanaf 8 u. Wijdanken u voor uw begrip
en hopen op een goede kermis.
P.S. : voor de liefhebbers, er kunnen nog enke-
le teams ingeschreven worden.

Het feestcomité
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Zondag 23 mei - Sinksenzondag
10-19 u. OPEN ATELIER : tentoonstelling van

keramiek- en kopersculpturen bij Rik
\ _ Ryon, Blokweg 2.

G~~ND PRIX van PROVEN - KARTING
PI~enwedstrijd op parkoers door Proven cen-
trum. (verkeersvrij !)
11.00 u. briefing. - 12.30 - 13.30 u. training +
chrono's. - 14.00-19.00 u. wedstrijd. Inlichtin-
gen en inschrijvingen : tel. 057/30 14 84 & fax
057/30 15 14.Gratis toegang.

Doorlopend: Opendeurdag in het Rusthuis "Heilig
Hart" Proven, Provenplein 28.

20.00 u. Kermisbal in OC De Croone.
Maandag 24 mei
9.00 u. Vinkenzetting bij lokaal 't Rozenhof.
14.00 u. Minivoetbaltomooi op terrein Eekhoute.
15-17 u. Ballonwedstrijd met naturaprijzen in

café De Zwaan.
18.00 u. Grandioze barbecue in Gasthof 't Ro-

zenhof. Hesp aan 't spit, groentjes en
verse aardappelen à volonté.

Dinsdag 25 mei
14.00 u. Koekentafel met ontspanning, spreek-

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

19.00 u. Kermiskaarting in café De Bascule.
.Dondexdag 27 me'
19.00 u. Kermiskaarting in café 't Rozenhof.
Zaterdag 29 mei
20.00 u. Summer of '99-fuif. Pop 70's, Rock

80's. OC De Croone.
(wordt vervolgd)

In de Heer ontslapen
Marie Devos, wed. van Gerard Delbaere, echt-
gte. van Sylvère Lemahieu, overl. te Poperinge
op 13 mei '99 in de leeftijd van 81 j. en die op
zaterdag 22 mei '99 om 10.30 u. in de Sint-
Amatuskerk te Oostvleteren wordt begraven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 14 mei: 57 deel-
nemers, 11 wonnen 3 partijen: Boeket M. 367,
Indevuyst A. 351, Descamps M. 329,
Vandewynckel F. 315, Vereyck C. 300,
Masschelein M. 295, Coene R. 291, Bostoen
R. 272, Deschilder A. 262, Soenerr D. 256,
Froyman M. 253. Volgende kaarting, kermis-
kaarting op donderdag 27 mei.

PRIESTER VAN DIENST (23-29 mei '99)
E.H. Ollivier, past Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1l.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Goudeseune (22-23 mei) te!.40.0l.92
Dokt. Provoost (24 mei) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (23 mei) te!. 38.8l.60
Apotheek Vandewalle - Oostvleteren
TANDHEELKUNDE: te!. 30.0l.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: te!. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: te!. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE: Videocassette Communie
A. Dekersgieter, te!. 33-:TI.36 of 30.07.58 --në-EersWCOmmunie en net Hel~lg Vormsel-
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 werden met de grootste zorg op Video vastge-
G. Busschaert te!. 30.19.30 legd. De cassettes kunnen bestel~ worden aan

'. 750 bef. tot en met zondag 23 met. De opname
BRANDWEER Popennge te!. 333.020 is ook op deze datum te bezichtigen in de win-

Proven GSM 0477/22 5551 keI vanaf 9.00 u. Nogmaals van harte proficiat
aan de Communicanten. Elektro Cossey,
Obterre-straat 1 te Proven - Tel. 057/30 06 46.

K.V.L.V. Proven
Op dinsdag 25 mei om 14 u. bezinningsnamid-
dag voor alle leden, in de kapel V.d. Sint-
Sixtusabdij te Westvleteren o.l.v. Geert
Dedecker.
Op vrijdag 28 mei om 20 u. gaat de jaarlijkse
meibedevaart door in de kapel van de abdij,
daarna kaarsjesprocessie naar de grot.

Ik hoorde een zendingswoord voorlezen
op het feest van het H. Vormsel, door
een vader.
Als je elf of twaalf jaar bent,
kan je veel als je in je rug
een veilige steun voelt van een goede thuis.
En daarom moeten wij,
volwassenen, ons altijd herinneren:
als wij vertragen, zal het kind stoppen,
als wij verzwakken, zal het mislukken,
als wij twijfelen, zullen zij wanhopen,
als wij kritiek uitbrengen,
zullen deze jonge mensen stukken maken.
Maar als wij voorgaan,
zullen zij ons voorbijsteken,
als wij lachen, .
zullen zij wonderen doen,
als wij de hand geven,
zullen zij hun leven inzetten,
als wij bidden,
zullen deze jonge mensen leren geloven.
Zij zullen ervoor zorgen dat het hier,
thuis en overal goed wordt,
dank zij Jezus Christus,
voor wie ze kiezen.

Vrijdag 21 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 22 mei
17 u. Gez. jaarmis v. Camiel Boury -

Bulteel Maria
Zondag 23 mei - Sinksenkermis
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. over!. Parochianen van

1999 vwo de pastoor
Maandag 24 mei - Sinksenmaandag
9 U. Dienst V. over!. oudstrijders van beide

wereldoorlogen
Dinsdag 25 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, voor

genezing (B.R.)
Woensdag 26 mei
8 U. H. mis v.over!. zuster en broer (R.M.)
Donderdag 27 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (S.D.)
Vrijdag 28 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gevers)
Zaterdag 29 mei
17 U. Gez. mis V. Christiane Sohier, echg-

te. van Ignace Isaert, vwo vrienden,
kennissen en buren

Zondag 30 mei
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Frans Devos, echtg.

van Christiane Bouton.

Bakkerij Stefaan
Door het afsluiten van de weg op
Sinksenzondag 23 mei werken we zoals vorig
jaar uitsluitend op bestelling. De winkel is
gesloten om 11 uur. Dank voor uw begrip
Stefaan & Bea

Kermiszondag 23 mei
Karting -wedstrij d
Net zoals bij de vorige edities is het centrum
van Proven verkeersvrij tussen 11 en 19.30 U.

Dit voor de volgende stukken : Provenplein
(markt tot aan Gemeentehuis), Blokweg, B.
Mazemanlaan, Terenburgseweg, Obterrestraat
(van hoek Terenburgseweg tot de markt),
Alexisplein. Langs deze straten is er parkeer-
verbod vanaf 8 U. Wij danken u voor uw
begrip en hopen op een goede kermis.

Sinksenkermis
Donderdag 20 mei
14.00 U. Kermiskaarting gepensioneerden in zaal

St.-Elooi. Inr. KBG.
Vrijdag 21 mei
20.00 U. Receptie GP van Provense Karting in

zaal St.-Elooi.
20.00 U. Kermisbal in café De Tramstatie.
Zaterdag 22 mei
17.00 u. Wandelconcert door de Kon. Harmonie

De Volksvreugd.
20.00 u. Reuze familie Bingo-avond. 30.000 Bef

prijzen! Zaal St.-Elooi.
20.00 U. Kerrnistomooi TAFELVOETBAL in

café De Tramstatie.

Wat niet in de Bijbel staat
- dat we mogen roddelen
- dat we mogen liegen
- dat we mogen kwaadspreken en lastertaal
verkopen

- dat we mogen oordelen en veroordelen
- dat we negatieve kritiek geven
En als we dat toch altijd doen, waar zijn we
dan toch mee bezig, mensen!

Geboorte
Matthias Vanrenterghern, Z.V. Geert en Isabel
Cools, Canonstraat 2 te Proven. (geb. te
Poperinge op 12 mei 1999).



PRIESTERVAN DIENST (30 mei - 5 juni '99)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (29-30 mei) tel. 40.15.60
Veearts Goethals (30 mei) tel. 30.02.67
Apoteek Darras - Alveringem
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.)

-KlNE5I'fH:Eib<\P:lE-:-
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 28 mei
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gevers)
Zaterdag 29 mei
17 u. Gez. mis v. Christiane Sohier, echt-

gte. van Ignace Isaert, vwo vrienden,
kennissen en buren

Zondag 30 mei
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Frans Devos, echtg.

van Christiane Bouton
Maandag 31 mei
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (Br.)
Dinsdag 1 juni
8 U. H. mis V. overl. fam. (V.)
Woensdag 2 juni
8 U. H. mis V.overl. fam. (R.)
Donderdag 3 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (P.B.)
Vrijdag 4 juni
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 juni
17 U. Gez. mis V. Jenny Porreye, echtgte.

van Leopold Verslype vwo vrienden,
kennissen en buren

Zondag 6 juni
8 U. Gez mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Gerard Desmytter,

Z.V.wijlen Daniël en Bertha Lelieur.

Ons
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Vervolg van Kermisprogramma
Donderdag 27 mei
19.00 U. Kermiskaarting in café 't Rozenhof.
Zaterdag 29 mei
20.00 U. Summer of '99 fuif. Pop 70's - Rock

80's in O.C. De Croone.
Zondag 27 juni
WIELERWEDSTRIJD VOOR ASPIRAN-
TEN-WIELRENNERS, Proven-centrum
14.00 U. Start 12-jarigen : 15 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- Provenen WielerclubHaringeSportief.

3e Grand Prix van Proven - Karting
Uitslag van 23 mei 1999

1 Total Sport
2 SJ.A. Racing
3 Kingdragon Racing Team
4 ComeBack
5 Top Gun Racing Team
6 Nobody
"1 yfferoen Trading
8 Kathy's Racing Team
9 R.C. Bolle

10 O.V.I. Racing Team
11 Team Electro Bruneel
12 Poco Loco
13 St.-Elooi
Snelste ronde: R.C. Bolle: 1'Ol "367'"

B.G.J.G. kinderoppasdienst
Als u er eens een avondje uit wilt en u doet
een beroep op de B.GJ.G. kinderoppas-
dienst, dan moet u zich voortaan wenden tot
Katrien Vulsteke- Tack, Roesbruggestraat 6,
057/30 05 96. Jongeren vanaf 15 jaar die
graag kinderoppas willen worden, kunnen
ook bij Katrien terecht. Ook jongens zijn
welkom!

Ballonwedstrijd
Het feestcomité dankt alle deelnemers van
harte voor hun deelname. Volgende kinde-
ren kunnen nog hun prijs afhalen bij
Gilberte : Menu Siska, Menu Marie en
Ollevier Noa.

B.G.J.G. fietst erop uit!
Op zondag 30 mei 1999 organiseert
B.G.J.G. Proven een gezinsfietstocht langs
landelijke wegen. We starten om 14 U. bij
het ontmoetingscentrum "De Croone" voor
een tocht van ongeveer 30 km. Onderweg is
er een halte voorzien waar alle leden van een
gratis drankje kunnen genieten. Tot dan !

Alsje wilt bidden voor de vrede, bid dan:
- Voor alle slachtoffers in Kosovo,

voor de slachtoffers van elke oorlog,

voor de vluchtelingen en ontheemden,
dat zij niet aan hun lot worden overgelaten.
Laat ons bidden ...
wij bidden, U verhoor ons Heer.

- Voor de vrede bij alle volkeren,
dat er een einde komt aan elke oorlog
waar die ook gevoerd wordt.
Laat ons bidden ...
wij bidden, U verhoor ons Heer.

- Voor hen die de wereld regeren,
dat zij het samenwonen van alle mensen,
volkeren
en rassen mogelijk maken en bevorderen.
Laat ons bidden ...
wij bidden, U verhoor ons Heer.

- En bidden wij ook voor onze Provense
gemeenschap, dat wij steeds meer met elkan-
der leven in éénsgezindheid, vrede en liefde.
Laat ons bidden ...
wij bidden, U verhoor ons Heer.

Heer onze God,
Gij wilt het welzijn en niet de vernietiging
van de mensen. Geef eeuwig leven bij U aan

- hee-veer wie-wij tot U bidden- Neem weg
uit ons midden alle geweld. Doof de haat in
alle harten.
Beteugel de drift waarmee merisen elkander
naar het leven staan. En dat er vrede mag
zijn op aarde, hier en overal voor alle men-
sen. Dat vragen wij U door Jezus Christus,
onze Heer. Amen.

Als ik een huis op de parochie binnen-
ga, dan zeg ik altijd stilletjes bij mezelf:
"Vrede zij dit huis en alle goeds voor de
bewoners" Oe kunt geen aangenamer bin-
nenkomen hebben).

Om "Ons Parochieblad Proven" nog
aantrekkelijker te maken, wordt
samenwerking verwacht.
Daarom is het zeer lovenswaardig dat men-
sen van Proven en verenigingen in het bij-
zonder gebruik maken van "Ons
Parochieblad" om allerlei berichten door te
geven. Alles wordt gratis in Ons
Parochieblad opgenomen.
Er zijn mensen genoeg die kunnen schrijven
over 't één en 't ander. Als U meent dat uw
artikel de moeite waard is om te lezen (uw
gedacht over iets, of uw opmerkingen over
situaties) steek het maar in de bus van de
pastorie. Het zal wel verschijnen in het
Parochieblad. Het maakt aldus ons "blaadje"
nog interessanter. Samenwerking is van
groot belang, ook om een Parochieblad
samen te stellen. Dank voor alle medewer-
king.

Pastoor van Proven.



PRIESTER VAN DIENST (6 - 12 juni '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, teI.30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (5-6 juni) tel. 300637
Veearts Vulsteke (6 juni) 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. 33.32.36 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 4 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 5 juni
17 u. Gez. mis v. Jenny Porreye, echtgte.

van Leopold Verslype vwo vrienden,
kennissen en buren

Zondag 6 juni
8 u. Gez mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Gerard Desmytter,

z.v. wijlen Daniël en Bertha Lelieur
Maandag 7 juni
8 u. H. mis v. overl. familie (V.)
Dinsdag 8 juni
8 u. H. mis v. overl. familie (R.)
Woensdag 9 juni
8 u. H. mis t.e.v. H. Rita, bijz. int. (M.)
Donderdag 10 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, gene-

zing (Br.)
Vrijdag 11 juni - H. Hart van Jezus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 juni
17 u. Gez. mis v. Anna Deniere, wed. van

Maurice Gruwez vwo vrienden, kennis-
sen en buren

Zondag 13 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Jeannine Vandewynckel,

d.V. Firrnin en Yvonne Nollet vwo
vrienden, kennissen en buren.

In de Heer ontslapen
- Maurice Rappelet overleden te Andenne op

21 mei '99 in de leeftijd van 81 j. en die op
donderdag 27 mei '99 om 10 u. te Andenne
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werd begraven.
- Yvonne Bille, moeder van bakker Wilfried

Rubben, overleden op 26 mei '99 in de leef-
tijd van 85 j. en die op zaterdag 5 juni om
11.15 u. te Westvleteren wordt begraven
(met dienst van 10 u.).

Secretariaat Gemeentehuis
Openingsuren Proven:
Maandag en woensdag van 8.00 tot 10.00 u.
Vrijdag van 10.30 u. tot 12.00 u.
Zaterdag van 10.30 u. tot 12.00 u.
Openingsuren Krombeke :
Maandag en woensdag van 10.30 tot 12.00 u.

Jaarlijkse reis KVLV en Landelijke Gilde.
Onze reis gaat dit jaar door op donderdag 8
juli. Dit keer bezoeken we Durbuy en omstre-
ken. Inschrijven kan bij Maria Vancaeyzeele
(30.07.49) of Johan Brysbaert (30.07.86). Vlug
inschrijven is de boodschap, de plaatsen zijn
beperkt.

Bewoners van het Rustoor te Proven.
I) MalbranckeMaurice
2) BoutezNestor
3) GoudenhooftGennain
4} RousseeuwMichaël
5) RousseeuwAnna
6) DeprezSimonne
7) DeroyeGennaine
8) HeughebaertMaria
9) VerbekeCecile

10) D'HondtGeorgette
11) DennekinAndré
12) DepuydtGerard
13) ThulliezPaula
14) MaertenGodelieve
IS) DelannoyMagdalena
16) VandenbusscheRoger
17) SimoenMaria
18) VanheeMaria
19) DeschuytterGaston

02/09/20
22/06/17
24/09/13
QWlL13
08/08/15
02/04/12
26/09/03
13/02/20
17/04/13
26/03/04
24/06/14
24/11/06
24/08/22
05/05/10
24/06/00
05/02/19
21/06/14
16/09/14
25/05/11

Proven
Poperinge
Proven
Oostvleteren
Krombeke
Watou
Proven
Poperinge
Proven
Roesbrugge
Haringe
Oostende
Proven
Roesbrugge
Reningelst
Proven
Proven
Poperinge
Poperinge

Personeelsleden van het Rustoord.
I) MoniqueDavid Poperinge
2) CarinePattyn Poperinge
3) KatrienLemoyne Poperinge
4) RegineVanbeselaere Poperinge
5) ChristaVerslype Proven
6) CarolineCarlé Proven
7) AnnDerycke Proven
8) KristineDerycke Proven
9) ChristineDekervel Proven

10) LieveBatteu Krombeke
11) CarolinePannekoecke Watou
12) HildeHuys Watou
13) NicoleVanoost Roesbrugge
14) AnnDenuwelaere Langemark

K.B.G. Proven
Trekking steunkaarten van 25 mei 1999
De volgende nummers geven recht op een prijs,
die kan afgehaald worden bij Gerard Ryon,
Obterrestraat 48 te Proven in de voormiddag of
de zaterdag heel de dag tot 26 juni 1999.
8 - 12 - 19 - 24 - 56 - 58 - 81 - 85 - 95 - 141 -
156 - 161 - 166 - 167 - 173 - 188 - 190 - 191 -
198 - 209 - 215 - 315 - 320 - 327 - 344 - 353 -
354 - 378 - 381 - 390 - 445 - 457 - 462 - 466 -
468 - 490 - 491 - 500 - 524 - 530 - 541 - 543 -
570 - 631- 640 - 656 - 694 -772 -781 -784-

793 - 801 - 891 - 893 - 894 - 908 - 914 - 918 -
948 - 951 - 958 - 976 - 987 - 996 - 997 - 1003-
1010 - 1014 - 1016 - 1019 - 1032 - 1037 -
1046 - 1058 - 1062 - 1077 - 1090 - 1116 -
1117 - 1123 - 1145 - 1148 - 1150 - 1157 -
1190 - 1194 - 1203 - 1216 - 1226 - 1258 -
1274 - 1285 - 1390 - 1405 - 1411 - 1419 -
1431 - 1437 - 1440 - 1450 - 1480 - 1533 -
1568 - 1577 - 1588 - 1591 - 1597 - 1616 -
1619 - 1621 - 1632 - 1645 - 1646 - 1825 -
1840 - 1863 - 1868 - 1869 - 1870 - 1893 -
1911 - 1920 - 1936 - 1939 - 1944 - 1946 -
1955 - 1958 - 1984

Het Bestuur dankt iedere koper harte-
lijk voor de steun.

K.B.G. Kaarting
Uitslag van de kaarting van 27 mei. Er waren
63 deelnemers. 11 van hen wonnen 3 partijen:
Looten A1ida 365, Depuydt Yvonne 356,
Vandewynckel Firmin 307, Rommens
Simonne 295, Vienne Alice 289, Indevuyst
Maria 283, Verhelst André 282, Noninck
Maurice 242, Bostoen Raymonde 238, Coene
Robert 211, Knockaert Maria 183.
De volgende kaarting is op donderdag 10 juni.

K.Y.L.Y.in samenwerkingmet Roesbrugge
We nodigen jullie uit op onze jaarlijkse studie-
reis naar Durbuy op donderdag 8 juli. Vertrek
om 6.30 uur op het Provenplein te Proven.
Koffiestop te Spy. We bezoekeri een potten-
bakkerij in Barvaux. We nemen een kijkje bij
de leefgemeenschap Radhadesh Hare Krishna.
De hongerige magen worden om 13 uur
gevuld in Le Charalais in Somme-Leuze.
Om 14.30 u. geleide wandeling doorheen
Durbuy. Om 16 u. bezoek aan het grootste
Topiairy Park, 10.000 m' vormsnoeituin van
buxusvormen. Avondstop in Wevelgem.
Prijs 1.250 Bef voor leden van K.V.L.V. - L.G.

1.350 Bef niet-leden
In de prijs begrepen: busreis, koffiestop, alle
inkomgelden, de gids, middagmaal zonder
drank.
Vlug inschrijven bij Simonne Deprey, tel. 33
4322 of Maria Vancaeyzeele, tel. 300749.

K.A.V. bezoekt een kruidentuin
Op woensdag 9 juni bezoekt K.A.V. Proven
een kruidentuin in Diksmuide. Onder leiding
van een gids krijgen we allerlei informatie
over diverse kruiden. Er is ook een kruiden-
winkel en we krijgen er gratis een kruidenthee
en cake. We vertrekken bij Gilberte om 18.45
u. stipt. We rijden met eigen auto's.
Inschrijven bij Gilberte vóór het komende
weekend, prijs 100 Bef. Dit is een must voor
elke kruidenliefhebber. Tot dan.

K.A.V. Bestuur.

Welk Evangelie lezen de mensen nog?
"Het enige Evangelie dat de meeste mensen
thans nog lezen, is het leven van de christenen."
Zo klinkt er nu voordurend in mijn oren een
paar zinnen uit een lied van de eigentijdse
jeugd geschreven door Paul Van Praet :
"Niet wat je zegt, maar wat je doet zegt wie je
bent. Niet aan je woord, maar aan je daad
bemerkt men wie je bent. Niet wat je zegt,
maar wat je doet, zegt wie je bent. Laat ieder
woord langs hoofd en hart in daden overgaan."



PRIESTER VAN DIENST (13 - 19 juni '99)
E.H. Ollivier, past. Proven, te!. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (12-13 juni) tel. 30.06.47
Veearts Goethals (13 juni) 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.)
KINESITHERAPIE :
A.Dekersgleter, tel. 31.32$ of 30.07::5
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 11 juni - H. Hart van Jezus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 12 juni
17 u. Gez. mis v. Anna Deniere, wed. van

Maurice Gruwez vwo vrienden, kennis-
sen en buren

Zondag 13 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Jeanine Vandewynckel,

d.v. Firmin en Yvonne Nollet vwo
vrienden, kennissen en buren

Maandag 14 juni
8 u. H. mis v. overl. familie (V.)
Dinsdag 15 juni
8 u. H. mis v. overl. familie (R.)
Woensdag 16 juni
8 u. H. mis t.e.v. H. Hart (P.B.)
Donderdag 17 juni
8 u. H. mis v. over!. ouders en fam. (G.O.)
Vrijdag 18 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 juni
17 u. Gez. mis v. E.H. De Geeter, E.H.

Dewitte en E.H. Dewulf
Zondag 20 juni
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,

echtg. van Germaine Deroye.

K.V.G.
Omhaling aan de kerkdeur op zaterdag 12 en
zondag 13 juni.
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Ongeoorloofd en oneerbiedig aan de
grot van O.L.Vrouw te Proven.
Het interieur van onze grot van Maria komt nu
op zijn mooist te staan met zijn bomen en zijn
struiken, zijn planten en zijn bloemen. Echt een
mooi plekje van stilte, van bezinning en gebed.
Zeer spijtig echter dat we zondagavond laatst-
leden hebben moeten vaststellen dat er in de
grot zeer oneerbiedig, om niet te zeggen balda-
dig te werk werd gegaan door kinderen, jon-
gens en meisjes, grotere en kleinere. We kun-
nen het zien aan de afdrukken van de voetstap-
pen. Er zijn er die daar hun frieten komen op-
eten en drinken en kwistig zijn met mayonaise.
Ze lopen op de banken en al de kaarsen die in
voorraad zijn steken ze allemaal aan, zomaar.
Zondagavond stonden 63 kaarsen te branden.
Ze breken ook kaarsjes en gooien ze weg
onder de struiken. Misschien wel zijn er geen
kinderen bij van Proven.
In alle geval, het doet mij pijn zulke dingen
aan de grot te moeten vaststellen. We zullen
zeker proberen de zondagnamiddag een oogje
in het zeil te houden.
O.L.Vrouw in de grot te Proven, bid voor ons.

-Ik-wi ook een beeije--goed -nieuws
opsommen uit onze eigen Parochie-
gemeenschap.
- We hebben een hele serie leerkrachten die

zich met ijver en toewijding inzetten voor het
onderwijs en de opvoeding van onze kinderen.

- We hebben opvoeders en opvoedsters die
zich dagelijks inspannen voor de begeleiding
van de jongens in de Lovie.

- We hebben een rustoord met zorg voor de
bejaarden

- We hebben een K.W.B., een K.A.V., een
Bond van Gepensioneerden, Kaartersvereni-
gingen, onze Landelijke Gilden, mannen en
vrouwen, we hebben een sterke jeugdbewe-
ging de K.L.J. We hebben de Noomtjes in
dienst ook van de medemens en nog vele
andere Proven se verenigingen en clubs die
we in waarde niet mogen onderschatten.

- We hebben een harmonie "De Volksvreugd",
we hebben een jongerengroep muzikanten,
we hebben "Pro Deo", we hebben een
muziekacademie en een tekenacademie.

- We hebben sprtverenigingen lopen en fietsen
en we hebben een voetbalclub.

- We hebben een geneeskundige dienst in
Proven voor mens en dier.

- We hebben eveneens een ziekenzorgwerking.
- We hebben een Bond van Oudstrijders, we

hebben zoveel mensen die hand in hand
samenwerken voor 't welzijn van de wijk.

- We hebben de mannen van de vuilniskar, we
hebben boden die onze gazet thuisbrengen en
andere correspondentie.

- Niet te vergeten hebben we meerdere werk-
gelegenheden in Proven, we hebben café's,
zalen en restaurants, we hebben bloemen-
kwekers, een antiek-galerij, cadeauverkopers,
we hebben winkeliers en landbouwbedrijven.

- We hebben nog zoveel andere goede diensten
in Proven, waarop we altijd kunnen beroep
doen en dat is ons "vrijwillig brandweer-

korps" wiens hulp we altijd mogen vragen
als 't brandt en ook als 't niet brandt.

- We hebben goede mensen in Proven die uit-
blinken door bekwaamheid, echte vakmen-
sen, stielmannen, zowel in hout als in ijzer
en lederwaren en die bovenal nog edelmoe-
dig zijn in hun inzet voor de medemens. We
hebben bovendien ook nog fijne techniekers,
vaardig in elektriciteit en in alles wat ermee
gepaard gaat.

Laat me wat weten, moest ik iemand vergeten
te vernoemen hebben. Tenslotte wil ik toch
even vermelden: in Proven hebben ze ook nog
een pastoor die nog niet helemaal versleten is.
Laten we daarom oog en oor hebben voor het
goede nieuws van bij ons.

Zing je ding in het Jeugdmuziekatelier
Op woensdag 16 juni gooit het muziekatelier
haar deuren open en is iedereen welkom van
13.30 u. tot 16 u. om actief mee te zingen, te
dansen en te musiceren met één van onze
werkgroepen. Het JMA staat klaar om u alle
informatie aan te bieden en er zijn uiteraard
ook inschrijvingen.
Op woensdag 23 juni is er een gewone info- en
inschrijvingsnamiddag van 13.30 tot 16.30 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, keyboard en dwarsfluit (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.

Wat je allemaal met geld kunt doen
In het boekje van Phil Bosmans "In liefde
weer mens worden" heb ik gelezen wat je alle-
maal met geld kunt doen.
Met geld kun je
een mooi huis kopen,
maar geen warme gezelligheid!
Met geld kun je
een zacht bed kopen,
maar geen slaap!
Met geld kun je
relaties kopen,
maar geen vriendschap!
Met geld doe je
alle deuren open,
maar open je nooit
de deur van het hart !

GELUK komt niet
via de bankrekening.
GELUK komt niet
van de lopende band.
GELUK wordt niet
geboren in een laboratorium.
GELUK is nooit
het resultaat van een technische ingreep
of van een druk op de knop.



PRIESTER VAN DIENST (20 - 26 juni '99)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (19-20 juni) tel. 38.82.71
Veearts Busschaert (20 juni) tel. 44.53.63
Apotheek Leroy - Watou
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A. Bekersgieter,tel:-33":TI-:1&uf30. trr.-5
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 18 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 19 juni
17 u. Gez. mis v. E.H. De Geeter, E.H.

Dewitte en E.H. Dewulf
Zondag 20 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Achiel Indevuyst,

echtg. van Germaine Deroye
Maandag 21 juni
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.)
Dinsdag 22 juni
8 u. H. mis v. overl. fam. (R.)
Woensdag 23 juni
8 u. H. mis v. overl. echtg. (M.L.)
Donderdag 24 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (G.)
Vrijdag 25 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot uit dank v.
genezing (B.B.)
Zaterdag 26 juni
17 u. Gez. mis v. Christiane Sohier, echt-
gte v. Ignace Isaert, vw vr., kenn. en
buren
Zondag 27 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hilaire Hardeman, echtg. v.
Jeanne Brysbaert vwo de familie

Geboorte
Jonathan Lefevere, Z.V. Tony e!l Wivine
Decoster, Obterrestraat 33, Proven (geb. te
Poperinge 14-6-99).
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Tot kind Gods gedoopt
Marilyn Delporte, d.V. Frans en Ingrid Vanler-
berghe, Reningsestraat 3, Proven.

In de Heer ontslapen
Maria Mouton, wed. V. Joseph Top, overleden
te Ieper op maandag 14 juni 1999 in de leeftijd
van 85 j. en die op zaterdag 19 juni om 11 U. te
Proven wordt begraven.

Vereniging voor Gehandicapten
De omhaling aan de kerkdeur bracht de mooie
som van 8.480 fr. op. Beste dank.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 10 juni: 67 deel-
nemers, 7 wonnen 3 partijen : Dequeeker M.
363; Mooren M. 340; Deraeve G. 330;
Derhille P. 289; Delerue R. 250; Vanacker C.
238; Delbaere R.213. Volgende kaarting op
donderdag 24 juni.

Bokado
Jaarlijks verlof van 28 juni tot en met 15 juli.

--Grn-te-overwegen- -- -
In korte zinnen worden dikwijls grote gedach-
ten uitgedrukt. Wat denkt u van de volgende:
- Doorbreek de kille cirkel van macht en

egoïsme.
- Leg een stukje van jezelf in al wat je doet.
- Zeg ja, ook wanneer het moeite kost.
- Doe iets voor een ander, 't is de beste reme-

die tegen ik-krampen.
- Offerbereidheid ... nog van gehoord?
- Blijf trouw, ook als de wind tegenzit
- Overwin het kwade door het goede.
- Verdien geen geld op de rug van een ander.
- Uw ja zij ja, uw neen zij neen.

Wielerwedstrijd voor aspiranten-wiel-
renners, Proven-centrum
Op zondag 27 juni gaat te Proven de openings-
wedstrijd van het wielerseizoen voor aspiran-
ten door (12-, 13- en 14-jarigen). Deze wieler-
wedstrijd gaat door op een gesloten omloop
die volgende straten aandoet : Provenplein,
Obterrestraat, Terenburgseweg, Baron Maze-
manlaan, Blokweg, Eekhoute, Blekerijweg,
Provenplein.
14 U. Start 12-jarigen : 15 km
15 U. Start 13-jarigen : 25 km
16 U. Start 14-jarigen : 35 km
Start en aankomst: Provenplein.
Ingevolge een politieverordening is dit par-
cours tijdelijk verkeersvrij en parkeervrij van
13.15u. tot 18 U. We raden u dus aan uw
wagen vooraf buiten dit parcours te plaatsen.
Inrichters : Supportersclub "De Kleine Man"
Bart Blanckaert Proven en Wielerclub Haringe
Sportief.

Tien vuistregels voor
"Vrede in kleine kring"
I. Onszelf aanvaarden zoals we zijn en met

vreugde.
2. Meer kijken naar wat wij al gekregen heb-

ben dan naar wat ons nog ontbreekt; meer
dankzeggen dan klagen.

3. De andere aanvaarden zoals hij is, te
beginnen bij degene die het dichtstbij leeft
: man of vrouw, ouders, broers en zussen,
buren en familie.

4. Goed spreken van een ander en het ook
luidop zeggen.

5. Ons nooit met een ander vergelijken want
vergelijken leidt tot hoogmoed of tot ont-
moediging. En geen van beide maakt
gelukkig.

6. Leven in de waarheid : goed goed noemen
en kwaad kwaad.

7. Conflicten oplossen "met de tong", niet
met de vuisten. De eenzaamheid van een
monoloog maakt ons alleen nog triester;
spreken in de afwezigheid van de ander
waarmee we het moeilijk hebben, leidt tot
klagen of tot kwaadsprekerij. Veel beter is
het als we in een echte dialoog durven zeg-
gen wat ons op het hart ligt.

8. In een dialoog beginnen met wat ons bij-
eenbrengt om pas daarna te praten over
wat ons verdeelt.

9. Zelf de eerste stap zetten nog vóór het
avond is : "DE ZON MAG OVER UW
TOORN NIET ONDERGAAN" (Ef. 4. 26).

10. Vast geloven dat "vergeven" méér is dan
"gelijk hebben", _

Naar de grot
Tijdens deze periode ga ik dagelijks naar de
grot om in 't bijzonder te bidden voor de stu-
denten, jongens en meisjes, groot en klein, die
nu in de examens zitten. De intentie van mijn
gebed is dan ook dat ze mogen slagen. De eer-
ste voorwaarde is dan ook dat ze zelf hard stu-
deren met deze leuze : IK - NU - HIER. En
dan bid ik:

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

Aangemoedigd door dit vertrouwen,
kom ik tot U met mijn gebeden
voor hen die studeren en examens afleggen.
Versmaad deze gebeden niet,
maar neem ze goedgunstig aan
en wil ons verhoren,
o lieve Maagd Maria.

Slim of wijs
" 't Is niet altijd in de boeken dat men moet
naar wijsheid zoeken."
Ga naar het veld of luister naar de mensen en
dan zal men veel wijsheid opdoen.
Wat schreefPhii Bosmans weer?
"Ik heb jaren geluisterd naar ongelukkige
mensen, naar ontspoorde, gebroken en ver-
schopte mensen, naar zieken, bejaarden en
eenzamen. Ik heb geluisterd naar mensen te
midden van de welvaart, die hadden wat ze
wensten en konden kopen wat ze droomden en
diep ongelukkig daar zaten met de woorden :
Het zegt mij niets meer. Ik ben alles beu."
Ik ben alles beu : als dat niet triestig is ! Het
komt omdat de mens spijtig genoeg de grote
relatie verwaarloosd heeft. Men kan veel rela-
ties met de mensen hebben en ze waarderen
ook, spijtig genoeg dat ze de bijzonderste rela-
tie met God hebben verwaarloosd.



PRIESTERVANDIENST (27juni - 3 juli '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, teI.30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (26-27 juni) tel. 42.27.91
Veearts Vandenberghe (27 juni) tel. 38.81.60
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.)

---'K'-INESITHERAPIE :
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 2S juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank

(B.B.)
Zaterdag 26 juni
17 u. Gez. mis v. Christiane Sohier, echt-

gte v. Ignace Isaert, vwo vr., kenn. en
buren

Zondag 27 juni
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hilaire Hardeman,

echtg. v. Jeanne Brysbaert vwo fam.
Maandag 28 juni
8 u. H. mis v. overl. ouders (R.L.)
Dinsdag 29 juni
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot v. gene-

zing (br.)
Woensdag 30 juni
8.45 u. Dankmis bij het einde van het

schooljaar verzorgd door leerlingen en
leerkrachten, waarop de ouders zijn
uitgenodigd

Donderdag 1 juli
8 u. H. mis v. overl. fam. (R.)
Vrijdag 2 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthoumout,

echtg. v. Marie-Jeanne Breyne
Zondag 4 juli
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen

Ons
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10 u. Gez. mis v. Omer Vanrenterghem,
wedn. v. Margriet Vermeulen, vwo
vrienden, kennissen en buren.

In de Heer ontslapen
Roger Vandenbussche, echtgenoot van Maria
Simoen, over!. te Ieper op vrijdag 18 juni '99
in de leeftijd van 80 j. en die op zaterdag 26
juni '99 om 10 u. te Proven wordt begraven.

Kapsalon Greta
Jaarlijks verlof van 4 juli tot en met 15 juli.

Wielerwedstrijd voor aspiranten wiel-
renners, Proven-centrum
Supporter voor Bart & Frederik
Op zondag 27 juni gaat te Proven de openings-
wedstrijd van het wielerseizoen voor aspiran-
ten door (12-, 13- en 14-jarigen). Deze wieler-
wedstrijd gaat door op een gesloten ornloop
die volgende straten aandoet : Provenplein,
Obterrestraat, Terenburgseweg, Baron Maze-
manlaan, Blokweg, Eekhoute, Blekerijweg,
Provenplein.
14 u. Start 12-jarigen : 15 km
15 u. Start 13-jarigen : 25 km
16 u. Start 14-jarigen : 35 km
Start en aankomst: Proven plein.
Ingevolge een politieverordening is dit par-
cours tijdelijk verkeersvrij en parkeervrij van
13.15u. tot 18 u. We raden u dus aan uw
wagen vooraf buiten dit parcours te plaatsen,
indien u wegmoet.
Aan de Provenaars vragen wij alvast te suppor-
teren voor Frederik Delporte. Deze 13-jarige
dorpsgenoot uit de Reningestraat heeft er
alvast reeds veel trainingskilometers opzitten.
Frederik gaat van start om 15 u. bij de 13-jari-
gen.
Een andere door de wielerrnicrobe gebeten
Provenaar is Bart Blanckaert uit de
Canadaweg. De supporters kunnen hem aan-
moedigen vanaf 16 u. bij de 14-jarigen.
Veel succes jongens !!!
Inrichters : Supportersclub "De Kleine Man"
Bart Blanckaert Proven en Wielerclub Haringe
Sportief m.m. v. feestcomité Proven.

Proven Eekhoutefeesten
zaterdag 9 en zondag 4 juli '99
Op de wijk Eekhoute wordt er in het eerste
weekend van juli gefeest. Zaterdag 3 juli kun-
nen de kinderen hun hart ophalen met circus
Hoetchatcha. Zondag 4 juli is er kinderrom-
melmarkt en een ballonwedstrijd. Doorlopend
is er ei-o-smito voor groot en klein. Voor de
ouderen is er de traditionele kip aan 't spit. (er
werd ons bevestigd dat deze kippetjes zeker
dioxinevrij zijn), het aperitiefconcert en de
dansavonden. Wat de frisdranken betreft, deze
worden aan de man, vrouw, kind gebracht
indien deze ook daadwerkelijk geen schade
meer veroorzaken aan de gezondheid. Hopelijk
barst er ondertussen geen nieuw schandaal
meer los. Eén iets staat vast : met de
Eekhoutefeesten wordt er weer veel leute en

plezier gemaakt. U steuntons toch ook?
Programma:
ZATERDAG 3 JULI :
14 u. Circus Hoetchatcha
19 u. Kip aan 't spit met frieten en groenten

gezellige dansavond met Disco Dream
ZONDAG 4 JULI :
11 u. Kinderrommelmarkt

Aperitiefconcert met Pas Par Tout
13 u. Barbecue (broodjes met worst)
14 u. Volleybaltomooi 10 ploegen

(in samenwerking met Bloso)
Ballonwedstrijd

19 u. "Rekje benen"-fuifmet Disco Dream
Zaterdag en zondag doorlopend "ei-o-smito"

Hot Summerfuif - B.G.J.G. Proven
De Bond van Grote en Jonge gezinnen Proven
nodigt alle jongeren van de eerste vier jaren
middelbaar onderwijs uit op de HOT SUM-
MERFUIF. Deze gaat door in zaal Sint-Elooi
op vrijdag 2 juli van 19 tot 23 uur.
- Er worden niet-alcoholische dranken aan
democratische prijzen verkocht.

- Iedereen mag zijn eigen (genaamtekende)
CD's meebrengen.

- Bestuursleden~.G.J.D.nouden een oogje in
het zeil ...

Kaarten aan 60 fr. (80 fr. a.d.d.) zijn verkrijg-
baar bij Rita Maes en bij Martirie Verschelde.
Alle jongeren : daarheen !!!

Bokado
Jaarlijks verlof van 28 juni tot en met 15 juli.
Terug open op vrijdag 16 juli. Dank u, Nadine.

In de spiegel kijken
Als je al eens in de spiegel kijkt, dan stel je
vast dat je stilletjesaan ouder wordt. En dan
kun je je ook de vraag stellen: "Wat blijft er
van het leven van een mens op deze wereld
over?
- Wat blijft er over van het bezit, dat je verza-
meld hebt? In alle geval je draagt niets mee.

- Wat blijft er over van de boeken, die je gele-
zen hebt? Veel vergeten.

- Wat blijft er over van de plaatsen die je
bezocht hebt in binnen- en buitenland? We
kunnen alleen nog zeggen: 't Was mooi.

- Wat blijft er over van de vrienden die je
gekend hebt? Och ja, waar zijn die ??
Er blijft van dit alles weinig over of niets.

Wat er wel overblijft van het leven van een
mens op deze wereld is de getuigenis dat je
afgelegd hebt voor Jezus Christus. Met andere
woorden, zijt ge naar buiten gekomen met uw
geloof of houdt ge alles in u verborgen en
gesloten?
Jezus Christus zegt echter : "Wie mij belijdt
voor de mensen, zal ook ik voor mijn vader
belijden."
De bijzonderste vraag blijft dus bestaan :
gebeurt het nog wel eens dat er een woordje
gesproken wordt over geloof, 't zij in uw eigen
gezin of in familie, of in andere bijeenkom-
sten. Als dat nooit of nooit meer gebeurt, dan
is dit zeer spijtig!



PRIESTERVAN DIENST (4 - 10juli '99)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandemaele (3 - 4 juli) tel. 40 15 60
Veearts Goethals (4 juli) 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.)
KINESI1tf:ER:APJ:C:

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 2 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 3 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Henri Vanthournout,

echtg. v. Marie-Jeanne Breyne
Zondag 4 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Omer Vanrenterghem,

wedn. v. Margriet Vermeulen, vwo
vrienden, kennissen en buren

Maandag 5 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, bijz.

int. (A.R.)
Dinsdag 6 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-

zing (Br.)
Woensdag 7 juli
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.)
Donderdag 8 juli
8 u. H. mis v. overl. fam. (R.)
Vrijdag 9 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Guillaume Borrey -

Degraeve Lia
Zondag 11 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert -

Ryon Hélène.

Ons
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Dank aan Ziekenzorg Proven
Dankzij Ziekenzorg Proven konden vele,
meestal alleenstaande mensen uit Proven op
woensdag 23 juni 11., een prachtige ontspan-
nende namiddag beleven.
In naam van al deze mensen : van harte
bedankt Ziekenzorg Proven.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 24 juni: 58 deel-
nemers. 8 wonnen 3 partijen : Deschrevel M.
382, Vandeputte G.292, Deraeve G.291,
Lecomte J. 279, Bostoen R. 273, Ryckeboer G.
258, Vermeersch C. 251, Boumaillie 1. 210.
Volgende kaarting op donderdag 8 juli.

Autowijding
Autowijding voor elk voertuig of werktuig op
zaterdag 3 en zondag 4 juli na al de missen.
Lidgeld St. Kristoffel : 100 fr. waarmee voor
uw intentie een H. mis wordt voorgelezen. Een
omslag wordt aan de kerkdeur afgegeven. Steek
daarin uw lidgeld.
Bijzonderlijk nu vóór de grote vakantie mogen
we wel eens denken aan veilig wegverkeer. Er
zijn nuzoveel baan werken en omleidingen. HeL-
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 wegverkeer minder goed kent
en daarbij nog roekeloos is en onvoorzichtig.
De zegening van uw wagen met een gebed erbij
is maar van tel als je de verkeersreglementen
volgt en voorzichtig rijdt. Ik bid en ik wens u
een goede vaart en een behouden thuiskomst.

Twee vliegen in één klap.
De pastoor bezoekt de leerlingen van onze
school (kleuters en lagere afdeling) tijdens de
grote vakantie. Dat is een bezoek ten huize dat
van belang is en dat ik ook graag doe. In okto-
ber begint dan de grote toer, alle huizen van
Proven aandoen voor de hernieuwing 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 leerlin-
gen bezoek, meteen de hernieuwing van het
abonnement op het parochieblad zou vragen.
Dat zou dan twee vliegen zijn in één slag.
Dank bij voorbaat, Pastoor Proven, M. Ollivier

Bij schoenmaker Noël
Soldenverkoop vanaf heden tot 31 juli.
Welkom en dank u.

Eekhoute Proven
belangrijke mededeling
Zaterdag 3 en zondag 4 juli zijn er Eekhoute-
feesten. De Eekhoutvrienden kunnen melden
dat: de feesten vroeger plezierig waren, dat de
feesten dit jaar opnieuw plezierig zullen zijn
en dat de feesten in de toekomst plezierig zul-
len blijven. Kom er dus allen naartoe.

Kapsalon Greta
Jaarlijks verlof van 4 juli tot en met 15 juli.

Schuitie Wuitie - fuif
Binnenkort ?! Op zaterdag 17 juli. De opper-
beste vakantiefuif voor jongeren. Houd deze
datum vrij. Een inrichting van de jeugd van de
Volksvreugd.

Vakantiespeelplein De Pleute
Elke dinsdag, woensdag en donderdag vanaf 6
juli staat vakantiespeelplein De Pleute open
van 13.30 u. tot 17.30 u. voor kinderen van 3
tot 12 jaar. De inschrijving (dagelijks)
bedraagt 30 fr. Een drankje kan gekregen wor-
den aan 15 fr. en een wafel aan 5 fr.
Het speelplein ligt achter het socio-cultureel
centrum (Provenplein 28).
Programma week 1 :
dinsdag 6 juli: kennismakingsspelen
woensdag 7 juli:

3-6 j. : reuzezandkasteel
6-12 j. : kindershow te Poperinge

donderdag 8 juli: een pleutepuit maken
Samenkomst speelbegeleiders :
Op zaterdag 3 juli om 14.00 u. in het lokaal is
er samenkomst voor alle speel begeleiders van
de Pleute. Nieuwe gezichten zijn' welkom. Je
moet enkel minimum 15 jaar zijn en graag met
kinderen omgaan.

Hot Summerfuif - B.G.J.G. Proven
De Bond van Grote en Jonge gezinnen Proven
nodigt alle jongeren van de eerste vier jaren
middelbaar onderwijs uit op de HOT SUM-
MERFUIF. Deze gaat door in zaal Sint-Elooi
op vrijdag 2 jul i van 19 tot 23 uur.
- Er worden niet-alcoholische dranken aan

democratische prijzen verkocht.
- Iedereen mag zijn eigen (genaamtekende)

CD's meebrengen.
- Bestuursleden B.G.J.G. houden een oogje in

het zeil ...
Kaarten aan 60 fr. (80 fr. a.d.d.) zijn verkrijg-
baar bij Rita Maes en bij Martine Verschelde.
Alle jongeren: daarheen!!!

Zegening van een auto
God, wij smeken, zegen deze wagen.
Zegen ook die hem besturen.
Maak hen eerlijk en voorzichtig.
Laat uw Geest hen steeds bevrijden
van de machtsdrang en de praalzucht.
Geef hun eerbied voor het leven.
Maak hen minzaam voor de kleinen,
voor de blinden, voor de ouden,
hartelijk, waakzaam en geduldig,
met allen samen broederlijk verenigd,
als pelgrims steeds op weg
naar het einddoel van het leven,
Zo zege ne dan deze wagen
de almachtige God,
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Amen.



PRIESTERVANDIENST (11 - 17juli '99)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (l 0-11 juli) tel. 38.87.55
Veearts Vulsteke (11 juli) tel. 33.41.17
Apotheek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: fel. 33.31.16 (W.-G. Ki'1
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 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 10 juli
17 u. Gez. jaarmis v. Guillaume Borrey -

Degraeve Lia
Zondag 11 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Brysbaert -

Ryon Hélène
Maandag 12 juli
8 u. H. mis v. overl. ouders (D.e.)
Dinsdag 13 juli
8 u. H. mis v. overl. ouders en schoonou-

ders (V.M.)
Woensdag 14 juli
8 u. H. mis v. overl. zuster en schoonbroer

(RM.)
Donderdag 15 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (B.D.)
Vrijdag 16 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 17 juli
17 u. Gez. mis v. Henri Quaghebeur,

echtg. v. Agnes Ridez, vwo vrienden,
kennissen en buren

Ons
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Zondag 18 juli
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hilaire Hardeman,

echtg. v. Jeanne Brysbaert vwo de
familie.

Tot kind Gods gedoopt
Arno Deblock, z.v. Jan en Kathleen
Demonie, Switspapendreef 3 te Proven.

In de Heer ontslapen
Frans Parret, echtgenoot van Suzanne
Devos, overleden te Proven op dinsdag 6
juli '99 in de leeftijd van 65 jaar en die op
maandag 12 juli '99 om 10 u. te Proven
wordt begraven.

SAKO bij Nadine en Kris
Jaarlijks verlof van 18 juli t.e.m. 3 augustus.
De winkel is enkel open van 8 u. tot 12.15 u.
Beste dank.

Brood- en banketbakkerij Stefaan
zal gesloten zijn op maandag 12 juli en
dinsdag 13 juli. Donderdag terug open.

Dagreis N.C.M.V. IJzerbode
Wij bieden u op zondag 8 augustus een aan-
gename dagreis aan naar de Ardennen met
mogelijkheid tot de afvaart van de Lesse per
kajak (kano). We vertrekken vanuit de op-
stapplaatsen Roesbrugge, Proven, Watou,
Abele rond 6 u. 's Voormiddags bezoek aan
het R.T.T.-station te Lessive. 's Middags
picknick te Gendron aan de Lesse. 's Na-
middags : start voor de kajakvaarders naar
Anseremme. De anderen trekken naar
Lavaux St.-Anne en bezoeken de indruk-
wekkende feodale burcht met museum.
Terug langs Anseremme tot het stuwdam-
mencomplex op de Eau d'Heure. Avond-
maal te Tourpes (bij Leuze). Prijs: 1850 fr.
p.p. en 2000 fr. voor de kajakvaarders. ( 150
fr. korting voor de leden en gepensioneer-
den). In de prijs zit inbegrepen : busreis,
fooien en toegangsgelden, middagpicknick
met dranken en avondmaal (drank niet inbe-
grepen). Schrijf zo vlug mogelijk in bij de
plaatselijke bestuursleden van het N.e.M.V.
)Jzerbode (voor Proven: Michel Devooght
en Jean-Marie Vandamme).

Vrije basisschool Proven
Op school achtergelaten op het einde van het
schooljaar : jongensfiets, merk Bertin, wit
kader met oranje versiering. Terug te beko-
men op school na telefoon naar 30 0533.

Vakantiespeelplein De Pleute
Kleuters: 3 - 6 jaar
Di 13 juli : Het grote mierennest
Wo 14 juli: Dansfeest!
Do 15 juli : Een namiddag schilderen

Kinderen: 6 - 12 jaar
Di 13 juli : Het levend ganzenbordspel
Wo 14 juli: Knutselen van een kandelaar
Do 15 juli: Spetterende Playbackshow!!

Café Tramstatie
Vrijdag 9 juli "Vakantiefuif" vanaf 21 u.
Zomerkledij gewenst. Om 1 u. Happy Hour.

Eekhoutefeesten
Bang afwachten : zal het weer meevallen ?
Komen er kinderen naar Hoetchatcha ?
Zullen de kippetjes smaken? Wat zullen de
champetterkes en de Hawaiaanse drankjes
als resultaat hebben? Het volleybaltomooi :

_zull~ de spelers fit enoeg zijn? De rek je
benen fuif : zullen de benen nog niet te
stram zijn ? Dit waren allemaal vragen die
door de hoofden van de Eekhoutvrienden
speelden. Maandagmorgen waren alle vra-
gen opgelost : alles verliep fantastisch.
Niemand liet ons in de steek. Voor de twee-
de maal zelfs kon het M-team de wisselbe-
ker in het volleybaltomooi veroveren. Zoals
verleden week vermeld in een heel belang-
rijke mededeling kunnen wij zeggen dat de
Eekhoutfeesten plezierig waren, zijn en
steeds zo zullen blijven. Iedereen bedankt
voor de steun, hulp, kortweg voor alles. Tot
wederhoren.
De Eekhoutvrienden

Huisbezoek tijdens de grote vakantie
De pastoor is begonnen met het bezoeken
van de ouders van onze schoolgaande kinde-
ren zowel kleuters als jongens en meisjes
van de lagere afdeling. Zo'n bezoek kan
aangenaam zijn voor de ouders, omdat ze
aldus ondervinden dat we aandacht hebben
voor hun kinderen ook tijdens de vakantie.
Zo'n bezoek kan ook nuttig zijn omdat we
dan samen eens de resultaten kunnen
bespreken van de kinderen en meteen ook
de raadgevingen van de ouders kunnen ver-
nemen. Samen spreken over de kinderen
kan goede gevolgen meebrengen ten bate
van de kinderen. We zijn nu bezig in de vol-
gende straten : Roesbruggestraat, Swits-
papendreef, Uilegatstraat, Blasius-straat en
Bromstraat.



PRIESTERVANDIENST (18 - 24 juli '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, teI.30.03.74
KERKBEDIENDE: André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (17-18 juli) tel. 40.00.20
Dokt. Bal (21 juli) teI.30.00.72
Veearts Busschaert (18 juli) tel. 44.53.63
Veearts Vandenberghe (21 juli) tel. 38.81.60
Apoteek Debruyne (18 juli) - Lo
Apoteek Deman (21 juli) - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.0-4..11(M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

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

G. Busschaert, tel. 30.19.30lo BRANDWEER Poperinge tel. 333.020
Proven GSM 0477/22 5551

DIT PAROCHIEBLAD
TELT

VOOR DRIE WEKEN

Vrijdag 16 juli
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 17 juli
17 u. Gez. mis v. Henri Quaghebeur,

echtg. v. Agnes Ridez, vwo vrienden,
kennissen en buren

Zondag 18 juli
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Hilaire Hardeman,

echtg. V. Jeanne Brysbaert vwo de
familie

Maandag 19 juli
8 U. H. mis V.overl. fam. (V.)

Dinsdag 20 juli
8 U. H. mis V.overl. fam (R.)

Woensdag 21 juli
8 U. H. mis V. overl. echtg., vader en fam.

(H.P.)

Ons /
Parochieblad

r:
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Donderdag 22 juli
8 U. H. mis V. overl. ouders (B.D.)

Vrijdag 23 juli
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 24 juli
17 U. Gez. mis V. Anna Deniere, wed. V.

Maurice Gruwez, vwo vr., kennissen en
buren

Zondag 25 juli
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. E.H. Leroy, vwo de

Kerkfabriek.

Tot kind Gods gedoopt
Sara Vandenberghe, d.V. Johan en Els
Vandenbussche, Blokstraat 21, Proven

Naklank Eekhoutefeesten
Na het feesten dient er natuurlijk steeds
opgeruimd te worden. Bij deze gelegen-
heid werden volgende zaken gevonden:
1 witte T-shirt: volwassene-
1 donkergrijze kindertrui met tekst:
season - surf
1 paar sportschoenen Diadora.
Dit alles is terug te bekomen bij Johan
Malbrancke, Eekhoute 9, Proven.

Vakantiespeelplein De Pleute
Woensdag 21 juli: geen speelplein!

Programma 3-6-jarigen
Din. 20 juli: Water, water en nog eens
water!
Don. 22 juli: Opgraven van schatten.

Programma 6-12-jarigen
Din. 20 juli: Water, water en nog eens
water!
Don. 22 juli : Fotozoektocht.

PRIESTERVAN DIENST (25-31juli '99)
E.H. Ollivier, pastoor Proven, tel. 30.03.91

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (24-25 juli), tel. 30.03.38
Veearts Vulsteke (25 juli) tel. 33.41.17
Apoteek Vandewalle - Oostvleteren

Zaterdag 31 juli
17 U. Gez. mis V. Germaine Peutevinck,

wed. V. Marcel Baillieu vwo vr., kenn.
en buren.

Zondag 1 augustus
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V.Frans Parret, echtg. V.

Suzanne Devos, vw. vr. en kenn.
Proven-Krombeke

PRIESTERVAN DIENST (31juli - 7 aug.)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09

GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (31 juli-I aug.) tel. 40.00.20
Veearts Goethals (1 aug.) tel. 30.02.67
Apoteek Darras - Alveringem

Vrijdag 6 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)

Zaterdag 7 augustus
17 U. Gez. mis V. Roger Vandenbussche,

echtg. V. Maria Simoen, vwo vr. en
kenn.

Zondag 8 augustus
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. le Gez.6-wekenmis voor Maria

Mouton, wed. V.Joseph Top.

De missen in de week te 8 u.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 8 juli : 51
deelnemers. 6 wonnen 3 partijen :
Demolder M. 415, Ganne M. 343,
Mernhout M.314, Masschelein M. 301,
Butaye A. 243, Veryepe E. 237.
Volgende kaarting op donderdag 22 juli.

K.V.L.V.
Op woensdag 21 juli om 9.30 U. start onze
fietstocht op de markt. Dit jaar rijden we
Ieperwaarts. We brengen een bezoek aan
"Flanders Fields", het Iepers oorlogsmu-
seum dat zo dicht bij ons ligt en dat zeker
een aanrader is voor een bezoek van enke-
le uren. Er wordt de nodige uitleg ver-
schaft, zodat we alles goed begrijpen en
ons een beeld kunnen indenken wat er
zich hier in de streek tijdens de grote oor-
log afspeelde. Wie het niet ziet zitten met
de fiets rijdt met de auto. Ingang: 250 fr.
p.p., 125 fr. voor de kinderen. We nemen
onze picknick mee voor 's middags. Zich
liefst vooraf aangeven bij M.
Vancaeyzeele - tel. 30 07 49.

Boetiek Topz
Laatste week solden (tot dinsdag 20 juli)!
Kortingen van 30 tot 70 %.
Jaarlijks verlof van 21 juli tot 8 augustus.
Terug open op maandag 9 augustus met
de nieuwe herfst- en wintercollecties.

Coiffure Ronny
Jaarlijks verlof van 1 tot en met 12 augus-
tus.

Zie ommezijde



Lees eens met aandacht:
De wet verplicht tot beleefdheid
De schooljeugd van de Amerikaanse staat
Louisiana is voortaan verplicht beleefd te
zijn tegen leraars en schoolpersoneel. Ze
moeten hen aanspreken met "meneer" en
"mevrouw". Anders worden ze gestraft,
staat in de wet die gouverneur Mike
Foster deze week ondertekende.
Volgens de gouverneur moet respect thuis
bijgebracht worden, maar als dat niet
gebeurt, moeten de scholen die taak op
zich nemen. "De wet is heel simpel. Ze
zegt alleen maar dat jongeren respect
moeten betonen voor hun leerkrachten",
aldus Foster. "Het kost niets.
Leerkrachten vinden het een goed idee en
het publiek lijkt er ook zo over te den-
ken."
Don Carvins, die het wetsvoorstel in het
deelstaatparlement indiende, meent dat
gebrek aan respect en beleefdheid bij-
draagt tot jeugdgeweld.
"Ik ben van oordeel dat als de jongeren
verplicht zijn de leerkrachten respect te
betonen, ze ook meer respect voor elkaar
zullen hebben", aldus Cravins.
"Als je respect geeft, krijg je ook respect.
Als de wetgever het niet zou doen en veel
ouders laten verstek gaan, wie brengt hen
dan nog respect bij?"
Verscheidene deskundigen schrijven
gewelddaden als die van 20 april in een
secundaire school in Colorado, waar twee
jongeren dertien schoolgenoten doodden,
toe aan het feit dat jongeren geen traditio-
nele waarden meer worden bijgebracht.
De wet geld vanaf september tot en met
vijfde studiejaar. In de daaropvolgende
jaren komt er telkens een studiejaar bij.
De straffen worden door de raad van
bestuur van de scholen vastgelegd. Maar
jongeren mogen niet van school" worden
gestuurd.

Diebare ouders
Dit nevenstaand artikel zegt ons dat er
nog andere waarden zijn benevens taal en
wiskunde, namelijk beleefdheid, respect
voor de ander. Leer uw kinderen beleefd
te zijn tegenover vader en moeder, broer-
tjes en zusjes en kameraadjes. Dit is de
taak van thuis en van de school.

Huisbezoek bij de ouders van onze leer-
lingen
De volgende straten zijn reeds bezocht :
de Switspapendreef, de Uilegatstraat, de
Roesbruggestraat, de Blasiusstraat en de
Bromstraat.
Nu zijn we begonnen aan de Blokstraat,
vervolgens naar de Molendreef, de
Terenburgseweg en de Mazemanlaan.
Telkens gaan we proberen de straten voor-
af aan te duiden.
Tevens vraag ik aan de ouders, dat ze het
abonnement op het Parochieblad zouden
betalen.
Bij dat bezoek ten huize van onze school-
kinderen, worden alleen de resultaten van
de leerlingen besproken. Dat is zeker goed
en nuttig ook. 't Gaat dan over taal en
wiskunde, met de vraag : hoeveel punten
heb je behaald. Altijd maar die punten,
alsof er geen andere waarden meer zijn.
Voortgaande op het hiernaast gedrukt arti-
kel (overgenomen uit mijn gazet) : "De
wet verplicht beleefdheid", is het ook bij
ons hoogstnodig dat we terugkeren naar
die oude waarden bij het opvoeden van
kinderen, namelijk "beleefdheid", respect
voor de ander, zowel thuis als op school.
Beste ouders en dierbare leerkrachten,
denkt eens aan die allerbelangrijkste
waarde : "Beleefdheid" - Wie beleefdheid
en respect geeft, ontvangt ze terug.



PRIESTER VAN DIENST (8 - 14 aug. '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, teI.30.03.74

JU(BEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (7-8 aug.) tel. 40.15.60
Veearts Vandenberghe (8 aug.) tel. 38.8l.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.T6 (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

Zaterdag 7 augustus
u. Gez. mis v. Roger Vandenbussche,

echtg. v. Maria Simoen, vwo vr. en kenn.
Zondag 8 augustus
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. le Gez.6-wekenmis voor Maria

Mouton, wed. V. Joseph Top
Maandag 9 augustus
8 U. H. mis V. overl. familie (V.)
Dinsdag 10 augustus
8 U. H. mis V. overl. familie (R.)
Woensdag 11 augustus
8 U. H. mis V. overl. ouders (B.D.)
Donderdag 12 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot uit dank

voor de vele hulp.
Vrijdag 13 augustus
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot. (gev.)
Zaterdag 14 augustus
17 U. Gez. mis V.d. Parochianen.
Zondag 15 augustus - O.L.Vr. Hemelvaart
8 U. Gez. jaarmis V. Henri Matton - Baert

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

Top Maria.

Ons
ParochÏeblad.
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Geboorte
Idris Parrein, Z.V. Christiaan en Krista Borra,
Molendreef 16 te Proven (geboren te
Poperinge op 15 juli 1999)

Tot kind Gods gedoopt
Mathias Vanrenterghem, Z.V. Geert en Isabel
Cools, Canonstraat 2 te Proven.

In de Heer ontslapen
Cécile Verbeke, weduwe van Etienne Soenen,
over!. te Proven op vrijdag 30 juli 1999 in de
leeftijd van 86 jaar en die op donderdag 5
augustus 1999 om 10 uur te Proven wordt
begraven.

KBC Bank: zaterdagsluiting tijdens verlof
Het KBC Bankkantoor zal tijdens de vakantie-
periode gesloten zijn op volgende zaterdagen:
7 - 14 - 21 augustus. Het kantoor is dus open
op de laatste zaterdag van de vakantie.

Bericht
Voor het herstellen van uw schoenen, boeken-
tassen, reistassen, alle ritssluitingen, stikken
van jeans broeken, enz ...
Wendt u met volle vertrouwen naar schoenmake-
rij Noël Devooght-Vandromme, Provenplein 62
te Proven.
Vakkundig en sterk werk. Voordelige prijzen.
Snelle bediening. 39 jaar ervaring.

Bakkerij W. Rubben
Obterrestraat 12, Proven, tel. 057/30 04 03.
Jaarlijks verlof van I tot 18 augustus.

Barbecue van de Noomtjes
Wij nodigen iedereen van harte uit op onze
jaarlijkse barbecue. Op het terrein voor het
Cultureel Centrum De Croone op zaterdag 7
augustus vanaf 19.30 U. en op zondagmiddag 8
augustus om 12.00 U.

Wij serveren u ribbetjes, worsten, groenten,
sausen en aardappelen in de pel voor de prijs
van 300 bef.
De Noomtjes verwachten U !!!

Zondag 8 augustus 1999
Uniek tuinfeest Frezenberg, Vlamertinge
bij de Zusters Karmelietessen
Salons St Germain (Diksmuide) en 't
Rozenhof (Proven) serveren in de kloostertuin
vanaf 11 U. tot 14 U. doorlopend en à volonté :
hesp aan 't spit, aardappeltjes en groenten voor
de prijs van 500 fr. Kinderen onder 10 jaar
halve prijs.
Reuze tombola, altijd prijs. Is de fiets uw
gel uksprijs ?

Briefje van de pastoor over onze school
te Proven.
Bij mijn bezoeken aan onze kleuters en jon-
gens en meisjes van de lagere afdeling, ben ik
toch duidelijk gewaar dat de ouders over 't
algemeen tevreden zijn over de school te
Proven. We staan goed en zelfs zeer goed
gekwoteerd. Hierbij denken de ouders vast en
zeker aan het onderwijs dat gegeven wordt, en
de punten die door hun kinderen behaald wor-
den. We stellen zelf vast bij onze oud-leerlin-
gen die één jaar weg zijn van Proven-school,
dat hun percent hoger is dan in Proven. Wat
wil dat zeggen? Dat ze elders geen slag krij-
gen van de hamer.
Goed ! Ik ben akkoord, dat we in Proven een
school hebben die op gebied van onderwijs op
punt staat.
Ik wil er echter aan toevoegen: je moet voor-
zichtig zijn in uw oordeel over het resultaat dat
leerlingen behalen. Men heeft kinderen die
gemakkelijk in de 80 % halen, zonder veel
inspanning of geen. Ja, dat is zeker aangenaam
om horen. Pas echter op, zulke begaafde kin-
deren zullen toch moeten beginnen werken.
Daarom, onderschat die leerlingen niet die hier
amper 60 % behalen en die daarvoor veel
inspanning moeten doen. Deze zijn de werkers
en deze zullen zeker zaken doen!

En opvoeden, wat denk je daarvan?
Beste ouders, 't is zeker goed dat we in Proven
een sterke school hebben op gebied van onder-
wijs. Ik wens echter dat we op gebied van
opvoeden ook eerder een strenge school heb-
ben, zonder hard te zijn voor de leerlingen
maar dat we met zachte beslistheid de kinde-
ren begeleiden en opvoeden met grote waar-
den als geloof, als leren delen met elkaar, als
wellevendheid, beleefdheid en respect voor
elkaar. Dat kan maar lukken als de ouders vol-
ledig meewerken.
Pas dan bekomt men leerlingen die vriendelijk
zijn thuis en op school, die beleefd zijn, die
elkaar aanspreken met de voornamen, die
elkaar groeten, die de woorden "alstublief" en
"dank u" niet vergeten hebben, die kunnen
delen met elkaar. Dan pas zullen we niet meer
moeten zeggen: "Dat zijn stoute kinderen" of
"dat zijn lastige kinderen". Neen, dan zullen
de ouders en de school fier mogen zijn op
zulke leerlingen. Onthou echter: 't is een seri-
euze opgave.

Michel Ollivier
pastoor
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Poperinge 16 juli '99) - Met mijn verontschul-
digingen voor te laat opgeven.

• vanaf 12.30 u.: grootse barbecue deel I
• om 14 u.: TSC-scholieren - Merkem Sport
• om 17 u.: Bekerwedstrijd Senioren
TSC Proven - BS Geluveld
• vanaf 18.30 u.: Grootse barbecue deel 2
met afsluitbal.

Landelijke Gilde: 't 5de Wiel
Op zondag 15 augustus organiseren de
Landelijke Gilden opnieuw hun fietshappening
't 5de Wiel. Dit jaar vindt deze fietstocht
plaats in Lo-Reninge. Wie wenst deel te
nemen, gelieve vooraf in te schrijven bij Johan
Brysbaert.

Winkel "Francine"
Gesloten vanaf 16 augustus t.e.m. 3 septem-
ber.

B.G.J.G.
B.GJ.G. Proven maakt op zondag 22 augustus
met de trein een daguitstap naar het domein
Planckendael.
De prijzen en het programma vind je terug op
de uitnodigingsbrief.
Hebben jullie er ook zin in, dan kun je je
inschrijven bij één van de bestuursleden, maar
dit ten laatste op vrijdag 13 augustus.
Zorg dat je erbij bent!

"Kom op tegen kanker"
De Brandweer van Groot-Poperinge zal een
wereldrecordpoging wagen voor het Guinness
Recordboek, dit in het aanleggen van de lang-
ste blusleiding ooit. Dit evenement richt de
Brandweer in ten voordele van "Kom op tegen
kanker".
Deze activiteit gaat door op 11 september 1999
en start te Roesbrugge om 13.00 u.
Binnenkort komen de plaatselijke brandweer-
mannen u een steunkaart aanbieden.
Wij vragen dan ook deze activiteit te steunen
ten voordele van de actie "Kom op tegen kan-
ker" (id. nr. 154-700-650).

PRIESTER VAN DIENST (15 - 21 aug. '99)
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 aug.) tel. 300637
Veearts Busschaert (15 aug.) tel. 44.53.63
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.)

-,K:.::I=N-,=E=S7I-=-THE=.::..:R~A=P-=-:IE=--=-=::-::-::--=--:::----:-=-=-=---~l!3ag-t ••aag-
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58 Voor de zoveelste maal vragen wij aan allen
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 die de verbindingsweg Blekerijweg - Blokweg
G. Busschaert, tel. 30.19.30 gebruiken, hun snelheid aan te passen. Deze

~RANDWEER Poperinge tel. 333.020 weg ligt op een wijk en daar zijn veel spelende
( ~ Proven GSM 0477/22 5551 kinderen (Snelheidsaanpassingen tellen natuur-
\.y lijk ook op andere risicowegen).

Zaterdag 14 augustus
17 u. Gez. mis V.d. Parochianen
Zondag 15 aug. - O.L.Vr. Hemelvaart
8 u. Gez. jaarmis v. Henri Matton-Baert

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

Maria
Maandag 16 augustus
8 u. H. Mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot v. hulp

in een belangrijke beslissing
Dinsdag 17 augustus
8 u. H. Mis v. bijz. overl. vwo vrienden

(G.R.)
Woensdag 18 augustus
8 U. H. Mis V. overl. fam. (V.)
Donderdag 19 augustus
8 U. H. Mis V. overl. fam. (R.)
Vrijdag 20 augustus
8 U. H. Mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 21 augustus
17 U. Gez. mis V. Henri Quaghebeur,

echtg. V. Agnes Ridez vwo vr., kenn.
en buren

Zondag 22 augustus
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Oscar Busschaert,

echtg. V. Irrna Monkerhey en overl. fam.

Ter herinnering
Mag ik nogmaals met aandrang vragen uw
artikels en berichten of mededelingen voor het
Parochieblad in te dienen op maandagavond of
ten-laatste-op dinsdagmorgen voor 9 uur-in de--
bus van de pastorie. Dank. De pastoor.

Huisbezoek bij de ouders van onze leer-
lingen.
Hoe ver zijn we gevorderd?
Wel, de volgende straten moeten nog bezocht
worden:
- de Hoepelsnijdersstraat
- Eekhoute
- de Reningestraat
- en nog enkele huizen, die ik voor de tweede
keer moet aandoen. We geraken er wel.

Halve-dagreis naar Oostduinkerke
Visserijmuseum - dinsdag 24 augustus
• Vertrek om 13 uur stipt op de markt te
Proven.
• Om 14 uur worden we verwacht aan het
Visserijmuseum. Daar worden we door een
gids rondgeleid.
• In de stemmige Peerdevisscher nemen we tijd
voor een gebakje met koffie.
• We rijden terug langs Koksijde en we houden
een avond stop in Sint-Elooi te Proven.
De kostprijs voor de reis bedraagt 650 fr. per
persoon. Daarin zijn de bus, het drinkgeld voor
chauffeur, de gids, de toegangsprijs voor het
museum en de koffiestop inbegrepen. De
avondstop is gratis.
Inschrijven kan bij Jozef Vanbeveren of
Gerard Ryon en dat vóór 18 augustus.

Een beetje geloof

God,
Gij kent mij door en door;
voor U hoef ik niets te verbergen.
Gij kent mijn zondigheid
en toch ...
altijd opnieuw vindt Gij mij, als mens,
de moeite waard;
Gij wilt met mij steeds herbeginnen,
ook als ik ontrouw ben.
Gij blijft altijd trouw!
Geef ne de genade, Heer,
uw grote liefde een beetje beter te begrijpen.
Mocht ik ook aan anderen
die blijde boodschap doorgeven!
Heer, hoe zwak wij ook zijn,
Gij houdt van ons
en blijft, zoals alleen een God dat kan,
met elk van ons begaan.
Als Gij in ons hart
slechts een sprankelt je liefde
en wat goede wil ontdekt,
wilt Gij al ons kwaad vergeten ...
Voor wie U,Heer Jezus, in liefde zoekt
laat Gij U altijd vinden.

Voetbalfeesten 1999
"De Proven se tweedaagse"
Zaterdag 14 augustus
• vanaf 9.15 u.: Duiveltjesvoormiddag met 6
ploegen
• van 12.45 tot 18 u.: lOde Jeugdtornooi voor
preminiemen, miniemen en knapen
• vanaf 20 u.: Bonanza part 3
aan de terreinen van TSC Proven

Zondag 15 augustus
• om 9.15 u.: TSC-reserven - Studax KFC Pop.
• om 11 u.: Damesvoetbal
Ladies TSC Proven - Ladies Watou
Opening aperitiefbar

Geboorte
Tibo Decaesteker, Z.V. Danny en Kristel
Parrnentier, Provenplein, Proven (geb. te



PRIESTERVAN DIENST (22-28aug. '99)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandercruysse (21-22 aug) tel. 30.06.47
Veearts Vulsteke (22 aug.) 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. 30.19.30

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

Zaterdag 21 augustus
17 u. Gez. mis v. Henri Quaghebeur,

echtg. v. Agnes Ridez vwo vr., kenn.
en buren

Zondag 22 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Oscar Busschaert,

echtg. v. Irma Monkerhey en over!.
fam.

Maandag 23 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank

om genezing
Dinsdag 24 augustus - H. Bart
8 u. H. mis v. over!. familie (V.)
Woensdag 2S augustus
8 u. H. mis v. overl. familie (R.)
Donderdag 26 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot v.

belangrijke beslissing
Vrijdag 27 augustus
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 28 augustus
17 u. Gez. mis v. Christiane Sohier, echt-

gte v. Ignace Isaert vwo vr., kenn. en
buren

Zondag 29 augustus
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. E.H. Leroy, vwo de kerk-

fabriek.

Café "De Bascule"
Jaarlijks verlof van zondagmiddag 29 augustus
tot en met dinsdag 7 september.
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K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 12 augustus. 60 deel-
nemers, 6 wonnen 3 partijen: Vandaele L. 401,
Delbaere R. 305, Delerue R. 288, Vandenberghe
R. 264, Vienne A. 252, Ramon A. 215. Volgende
kaarting op donderdag 26 augustus.

Verbroedering Proven-Obterre
Gedurende het weekend van 17-18-19 september
zijn een 75-tal Obterrois te gast te Proven.
Onze 3-jaarlijkse verbroedering is reeds meer dan
een traditie : in 1972 trok Proven voor de eerste
maal naar Obterre en in 1973 was Obterre voor
het eerst in Proven (echte Provenaars herinneren
zich nog zeker de verbroederingsstoet).
Vrijdag 17 september gaat vanaf 20.30 uur het
VERBROEDERINGSFEEST door in het O.c.
De Croone.
Voor de prijs van 600 fr. kan elke Provenaar
meegenieten : in deze prijs zijn begrepen: aperi-
tief, couscous (= semoule, groenten, 1 merguez, 1
kippenbil en 1 lamsbrochet) en 6 consumpties
voor gedurende de avond.
Je kan inschrijven voor deze unieke avond bij de
secretaris van het verbroederingscomité, Kris
Rosseeuw, tot dinsdag 14 september.
Inschrijven kan ook door het gepaste bedrag over
te schrijven op de rekening van hel verereede-
ringscomité: 979-3921327-10 (naam en aantal
personen vermelden).

Cafe "Sint-Elooi" - Jaarlijks verlof
Café "Sint-Elooi" is met verlof van 23 augustus
tot en met 3 september. Het café is toch open van
donderdag tot zondag. Er kan dus steeds Lotto
gespeeld worden. De frituur blijft wel gesloten.

Café "Tramstatie" - Jaarlijks verlof
We zijn in vakantie van 20 augustus tot en met
31 augustus.
Mijn kat Oscar is weggelopen. Wie hem gezien
heeft, gelieve te bellen 057/30 01 64.

Bezoeken
Nog enkele plaatsen ten huize bij de ouders van
onze leerlingen. Ik denk mijn toer nog deze week
te kunnen beeindigen. Ik werd overal goed ont-
vangen. Dank U. M.O., pastoor

Goud te Proven
Oprechte wensen aan Dhr. en Mevr. Albert
Vermeulen - Alice Thulliez, Molendreef 4, Pro-
ven ter gelegenheid van hun gouden huwelijksju-
bileum. Van harte.

Elektro Cossey
Iedereen van harte welkom voor een drankje op
onze opendeurdagen van 21-22 augustus. Er is
zonder aankoopverplichting een radio-cd-speler
te winnen onder de bezoekers. Kom een kijkje
nemen in onze vernieuwde toonzaal. Het loont
zeker de moeite. Tot straks!

Martin en Ann

Als kat en hond
We kennen allemaal de uitdrukking: "ze leven als
kat en hond". Samenleven met elkaar is niet van-
zelfsprekend. Ieder mens is anders van karakter.
Maar het is onze taak en zorg om steeds op zoek
te gaan naar het goede bij en in de ander. Dan is
het mogelijk om als broer en zus, als partners

samen op te trekken. Luisteren we met extra aan-
dacht naar Gods woord.

B.G.J.G. Proven - Daguitstap
Op zondag 22 augustus gaat BGJG Proven op
daguitstap naar Planckendael. We verwachten de
ingeschrevenen om 7.15 U. in het station te
Poperinge. Voor het middagmaal kun je kiezen
tussen een eigen picknick of een hapje ergens in
het domein.
De thuiskomst in Poperinge is voorzien om 20.30
U. Hopelijk is de zon van de partij.

B.G.J.G. Proven - Avondwandeling
Op vrijdag 27 augustus maakt BGJG Proven een
avondwandeling in het domein "De Lovie",
onder leiding van een gids.
Afspraak op de parking van de feestzaal in het
domein om 18.45 U. stipt. Na de wandeling
gebruiken we nog een drankje in de cafetaria.
Voor deze wandeling betaalt een volwassene 50
fr. voor de gids.
Inschrijven kan nog steeds met het strookje op de
uitnodiging.

Au Petit Jardin
Uitslag van de tombola ter gelegenheid van de
ldantenenquête NCMV Westhoek.
le prijs: een fiets: oranje 827
Waardebon: oranje 812, oranje 813, oranje 816,
oranje 826, oranje 851.
Prijs af te halen in Au Petit Jardin. Waardebon
eveneens in te ruilen bij Au Petit Jardin.

Basisschool
Het nieuwe schooljaar 1999-2000 start op
woensdag 1 september. Kleuters en leerlingen
maken zich stilaan klaar voor de dagelijkse trip
naar het Alexisplein.
De ouders zijn wellicht benieuwd of er voor het
komende schooljaar veranderingen gepland zijn
op school.
Alle klaslokalen werden grondig gekuist en hier
en daar met verf of papier gewerkt aan de ver-
fraaiing van de lokalen. Tegen de aanvang van
het schooljaar zal alles tiptop in orde zijn om de
kinderen te verwelkomen.
Volgende week verschijnt in het parochieblad
een overzicht van het aantal leerlingen per klas
en de verantwoordelijke klastitularissen.
Enkele belangrijke wijzigingen vanaf 1 septem-
ber kunnen we nu al meedelen.
• Meester Piet Lesage werkt halftijds op school.

In het vijfde leerjaar werkt hij in duo-baan met
Juffrouw Sibylle Berquin.

• Er is slechts één le leerjaar. Juffrouw Sibylle
Berquin staat daar halftijds voor de klas.
Juffrouw Marleen Baes vervult de andere helft
van de opdracht.

• Juffrouw Erna Rappelet werkt halftijds.
In de derde kleuterklas werkt zij in duo-baan
met Juffrouw Vera Maes.

• In de tweede kleuterklas begeleiden Juffrouw
Brigitte Vermeulen en Juffrouw Marijke
Boucneau om beurt de kleuters (van donder-
dagmorgen tot woensdagmiddag).

• Het eerste kleuter wordt gedeeltelijk (om de
week) gesplitst in twee klassen. Juffrouw
Liliane Malfait begeleidt de kleuters de ganse
week. Om de week staat Juffrouw Marijke
Boucneau in voor de opvang in de tweede klas.



Zaterdag 28 augustus
17 u. Gez. mis v. Christiane Sohier, echtgte

v. Ignace Isaert vwo vr., kenn. en buren
Zondag 29 augustus
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. E.H. Leroy, vwo de kerk-

fabriek
Maandag 30 augustus
8 U. H. mis V. overl. fam. (V.)
Dinsdag 31 augustus
8 U. H. mis V. overl. fam. (R.)
Woensdag 1 september
8 U. H. mis t.e.v. godd. voorzienigheid en

O.L.V. (S.D.)
Donderdag 2 september
8 U. H. mis V. overl. ouders (B.D.)
Vrijdag 3 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 september
17 U. Gez. mis V. Jenny Porreye, echtge-

note van Leopo1d Verslype vw vrien-
den, kennissen en buren

Zondag 5 september
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V.d. overl familie van Roger

Cappelaere - Vandenberghe Beatrijs.

Uit "Brieven aan gezinnen" las ik deze
mooie woorden, een schoon gebed voor
de ouders:
"Ik leg de naam van mijn kinderen
in uw handen, God.
Graveer Gij ze daarin
met onuitwisbare schrift.
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Dat niets of niemand ze daaruit
ooit weg kan branden.
Hou Gij mijn kinderen vast,
als ik ze los moet laten
en laat altijd uw kracht
boven hun zwakheid staan.
Gij weet hoe mateloos de wereld
hen zal haten, als zij niet in
het schema van de wereld zullen gaan.
Ik vraag U niet mijn kinderen
elk verdriet te sparen,
maar wees Gij wel hun troost
als ze eenzaam zijn en bang.
Wil, om uw naam,
hen in uw verbond bewaren,
en laat ze nooit van U vervreemden
nooit, hun leven lang.
Ik leg de naam van mijn kinderen
in uw handen, God. Amen.

BasisschoolProven - Schooljaar 1999-2000
Onderwijzend personeel en aantal leerlingen
per klas
Directie Meester Frans Yde

Kleuterafdeling
1ste kleuter 21 Juf. Liliane Malfait en

Juf. Marïke Boucneau

PRIESTER VAN DIENST (29 aug. - 4 sept. '99)
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 aug.) tel. 38.82.71
Veearts Goethals (29 aug.) tel. 30.02.67
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. 333-2:-36-of--39:B1:58:---2=-d"-e--;k--=-le-u-te-r---=-1-;;-'8
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

3de kleuter 24

Juf. Brigitte Vermeulen en
Juf. Marijke Boucneau
Juf. Erna Rappelet en
Juf. Vera Maes

Lagere afdeling
1ste leerjaar 15

2de leerjaar 22
3de leerjaar 18
4de leerjaar 22
5de leerjaar 21

6de leerjaar 16

Taakklas

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

Juf. Marleen Baes

Bewegingsopvoeding Juf. Linda Dezitter en
Juf. Gina Bondue

Het nieuwe schooljaar 1999-2000 vangt aan op
woensdag 1 september 1999. We heten ieder-
een van harte welkom, kinderen en leerkrach-
ten. In de loop van het schooljaar komen er
nog 14 kleuters bij zodat we met een bevolking
van 77 kleuters en 114 kinderen op de lagere
afdeling staan. Dat betekent een totale schooI-
bevolking van 191 leerlingen.
Beste ouders en leerkrachten, laten we samen-
werken om onze kinderen op alle gebied goed
te begeleiden.
Ik wens u een goede vaart! Michel Ollivier

Elektro Cossey
Hartelijk dank aan alle bezoekers van onze
opendeurdagen. Het winnende lot van onze
prijsvraag werd getrokken door Bea van de
bakkerij en het werd Geert Brysbaert van
Proven.

Brood- en Banketbakkerij Stefaan
Verlof van maandag 30 augustus tot en met 15
september. Donderdag 16 september terug
open.

Ter overweging
Stelt u eens voor een tekening van een hart.
• het hart van een mens.
Wanneer men van iemand kan zeggen: dat is
een mens met een goed hart, dan heeft men
van die mens het schoonste gezegd.
Wanneer men van iemand alleen maar kan
zeggen : dat is een rijke man, dan heeft men
precies niet zoveel gezegd, want rijkdom dat
zit alleen maar in zijn portefeuille.
Of wanneer men van iemand zou zeggen: dat
is een geleerde bol, ja dan heeft men welis-
waar entwat meer gezegd.
Doch het blijft zeker en vast waar, als men van
iemand kan zeggen : dat is een mens met een
goed hart, dan heeft men zonder twijfel het
schoonste gezegd.
Het hart van de mens (zo las ik bij Phil
Bosmans) is die kleine plaats op onze aardbol
bij iedere mens, waarlangs de liefde over de
wereld komt.
Wat ge hier leest, is dat niet heel wat anders,
dan datgene wat je dagelijks hoort en ziet in de
televisie: geweld, ruzie, wapens, oorlog.
Soms zou ik willen zeggen aan mensen a.U.b.
toch "gebruikt uw verstand" En ik zou nog aan
veel meer mensen willen zeggen : "Laat uw
hart eens spreken."
Ik besluit met deze gedachte van Bosmans :
"Er is maar één weg naar de medemens, 't is
de weg van het hart. Alle andere wegen zijn
omwegen."

Briefke van uw pastoor
VEEL TALENTEN
Dierbare parochianen,

Laat me zeggen : vaders en moeders, het kan
wellicht goed zijn uw aandacht eens te trekken
op dit nieuwe schooljaar. Men hoort soms een
keer: ja, gelukkig, 't is weer school, we ~ijn ~e
weer kwijt. We zijn er weer vanaf. Niets Is
minder waar. Een vader en een moeder zijn
nooit van hun kinderen af. En vooral binst het
schooljaar vragen we de volle medewerking
van de ouders. Bij het begin van het nieuwe
schooljaar zouden de ouders gerust eens
mogen vertellen aan hun kinderen wat in dit
briefje geschreven staat.
Wat hebben uw kinderen, allemaal ontvangen
van de Goede God ? Oh, zoveel gaven en
talenten:
- ze hebben ogen, om te zien, om te kijken,
om te volgen.

- ze hebben oren, om te luisteren met aandacht
naar hetgeen de meester vertelt.

Je kunt ook eens de aandacht trekken bij uw
kinderen op de blinden, op de gebrekkigen, op
de lammen, op de doven, op de langdurige zie-
ken die zoveel ontberen.
- Uw kinderen hebben verstand om te leren,
en nog veel meer.

- Ze hebben handen om te werken, om te
schrijven, om te tekenen, ook om te spelen,
ook om een handje toe te steken, niet om te
vechten en niet om vuisten te maken.

De ouders kunnen over dit alles eens spreken
met hun kinderen, over hun talenten waarvan
zij tijdens het nieuwe schooljaar goed gebruik
moeten maken. Een nieuw schooljaar is
begonnen, een goede start is van belang.
Mochten school en thuis elkander in samen-
werking aanvullen.



PRIESTER VAN DIENST (5-11 sept. '99)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.1l.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vulsteke (4-5 sept.) tel. 42.27.91
Veearts Busschaert (5 sept.) tel. 44.53.63
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. 33.3l.l6 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A Dekersgieter, teC33.32.36 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 0477/225551

Zaterdag 4 september
17 u. Gez. mis v. Jenny Porreye, echtge-

note van Leopold Verslype, vw vrien-
den, kennissen en buren

Zondag 5 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v.d. overl. familie van

Roger Cappelaere - Vandenberghe Beatrijs
Maandag 6 september
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (H.H.)
Dinsdag 7 september
8 u. H. mis v. overl. familie (V.)
Woensdag 8 september
8 u. H. mis v. over\. familie (R.)
Donderdag 9 september
8.45 u. H. mis bij begin van een nieuw

schooljaar
Vrijdag 10 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 11 september
17 u. Gez. mis v. Roger Vandenbussche,

echtg. van Maria Simoen vw vrienden
en kennissen

Zondag 12 september
8 u. Gez. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. mis v. Hilaire Hardeman, echtg.

van Jeanne Brysbaert, vwo vrienden en
kennissen.

Tot kind Gods gedoopt
Jonathan Lefever, Z.V. Tonyen Wivine
Decoster, Obterrestraat 31 te Proven.
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KB. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 26. augustus, 47
deelnemers, 2 wonnen 3 partijen : Delerue R.
376, Ganne M. 265. Volgende kaarting op don-
derdag 9 september.

KV.L.V.
Op 9 september om 19 uur in zaal St-Elooi wor-
den alle leden uitgenodigd op onze startverga-
dering. We beginnen onze avond met een koude
schotel met frieten voor de prijs van 395 fr. ,
drank niet inbegrepen. Daarna zal Mevr. Druwé
praten over "Ze zeggen dat, ze zeggen dat ...''.
Roddelen we af en toe of houden we het eerder
bij een gezellige babbel? Om alles vlot te laten
verlopen, gelieve zich vooraf in te schrijven bij
Simonne Deprey (tel. 33 43 22) en dit uiterlijk
op 5 september.

Zing je ding in het Jeugdmuziekatelier !
Wie op een creatieve, ontspannende en leerza-
me manier elke woensdagmiddag wil musice-
ren, is welkom in het jeugdmuziekatelier (Jma).
Op woensdag 8 en 15 september zijn er info- en
inschrijvingsnamiddagen van 13.30 u. tot 16.30
u. U kunt inschrijven voor:
o-€-l'edtief-hewegen en musium:n---è-tweede- en

derde kleuter
• voorbereidende notenleer: eerste leerjaar
• notenleer: v.a. tweede leerjaar
• piano, keyboard, gitaar en dwarsfluit: v.a.

derde jaar notenleer
De lessen starten op woensdag 22 september.
Alle lessen en inschrijvingen gaan door in het
Sint-Franciscusinstituut, Bruggestraat 14 te
Poperinge.
Info en inschrijvingen: B. Desmyter-Coutigny,
tel. & fax 057/301845.

KA.V. nieuws
Deze week fietsten we voor de laatste keer dit
seizoen. We danken hierbij iedereen die heeft
meegefietst voor de gezellige avonden. De leute
en ambiance waren nooit ver weg. We hopen
volgend jaar hetzelfde.
We starten in september met het nieuwe werk-
jaar. Op 7 september is er een kookdemonstratie
in het ontmoetingscentrum De Croone : KAV
maakt er een soepje van. We leren drie soepen
klaarmaken en mogen natuurlijk ook proeven.
Afspraak om 19.30 uur. Op vrijdag 17 septem-
ber waaien we terug uit. Dit jaar niet naar de
zee maar naar de vestingen van Ieper. We rijden
met eigen auto's. Vertrek om 19.30 uur bij
Gilberte. Deelname kost 100 fr. , niet-leden :
200 fr. Natuurlijk is er na de wandeling tijd
voor een hapje en/of drankje. Graag inschrijven
vooraf bij Gilberte.
Noteer alvast in je agenda: het KAV herfstfeest
met "Zingen met plezier" op vrijdag 1 oktober.
Meer info volgt nog. U ziet, we zetten het nieu-
we werkjaar flitsend in. Tot op één van deze
dagen. Het KAV bestuur

De Noomtjes
Dit jaar gaan we op zaterdag 25 september naar
Luxemburg. Inlichtingen in St.Elooi, tel. 057/30
0483.

Nieuw schooljaar (kard. Danneels)
Het nieuwe schooljaar wordt in zijn begin inge-
zet met een gezamelijke eucharistieviering op
donderdag 9 september om 8.45 u..
Bid om de H. Geest voor uw kinderen.
"De godsdienstige opvoeding is niet te herlei-
den tot louter mensenwerk. Het is de heilige
Geest die in het doopsel meegedeeld wordt, die
de grote Opvoeder van de mens is. Ouders en
school zijn medewerkers aan de pedagogische
activiteit van de Geest. Het zaad ontkiemt en
groeit terwijl de boer slaapt. Wij kunnen plan-
ten en begieten maar het is God die de wasdom
geeft. In de religieuze opvoeding ontsnapt het
begin en de voltooiing. De Geest is reeds aan
het werk voordat ouders en school eraan begin-
nen en werkt nog lang nadat de opvoeders
opgehouden hebben met spreken. Christelijke
opvoeders moeten daarom bidden dat de Geest
zal voltooien wat zij begonnen zijn."

Briefje van de pastoor
"Wat gaat de tijd toch snel voorbij"
Inderdaad: de grote vakantie kwam en we zei-
den: "Wel, wel twee lange maanden vakantie
en nu zijn zeweeral voorbij. Ik dacht zo bij
mezelf, hoever ben ik al gevorderd? De pastoor
is 82 jaar geworden en ze zijn voorbij. Wat zijn
die jaren toch voorbij gevlogen.
Mensen, wil eens nadenken:
Dit jaar maken we alles voor de laatste keer
mee. Een jaar dat nog een tijdje met een 19
begint: 1999.
Nog 4 maanden, en dan schrijven we voorgoed
een 2 vooraan : 2000. Zal ik waarlijk nog kun-
nen schrijven 1 januari 2000 niet te geloven. Ik,
op mijn leeftijd, had nooit gedacht dat ik 2000
zou kunnen overschrijden. 't Is voor iedereen
van ons een "moment suprême". 't Is éénmalig.
Normaal zal niemand van ons schrijven: 3000.
De pastoor van Proven heeft al een lange perio-
de parkeertijd gekregen op deze wereld : 82
jaren.
Ja, we zijn allemaal parkeerders hé, we blijven
hier niet. Ik zou willen vragen aan God: a.u.b.
geef mij nog een beetje parkeertijd, ik ben hier
immers graag.
Onlangs hoorde ik een man van omtrent 75
jaar zeggen: Mijnheer pastoor, zei hij, van nu
voort sta ik in de eerste rij. Hij wilde daarmee
zeggen : van nu voort kunnen ze me binnen
roepen, kunnen ze mij voorgoed wegdragen.
En wat moet ik dan zeggen met mijn 82 jaar ?
Ik sta alleszins in de eerste rij. Mensen, ik kan
U vragen: in welke rij sta jij ?
De parkeermeter van mijn leven kan ik niet ver-
der laten lopen met wat geld in 't gleufje te ste-
ken, dat gaat niet. Mijn verblijf hier loopt
onverbiddelijk naar zijn einde. En zo is het voor
iedereen.
Wat staat er ons dan te doen? De spreuk ont-
houden: "De tijd vliegt snel, gebruik hem wel."
Gebruik hem wel wil zeggen : God en uw
medemens niet vergeten.



PRIESTERVAN DIENST (12-18sept. '99)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (11-12 sept.) tel.30.00.72
Veearts Vandenberghe (12 sept.) tel. 38.8l.60
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.32.36 of 30.07.58
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30

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

Zaterdag 11 september
17 u. Gez. mis v. Roger Vandenbussche,

echtg. van Maria Simoen vw. vrienden
en kennissen

Zondag 12 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Hilaire Hardeman, echtg.

van Jeanne Brysbaert, vwo vrienden en
kennissen

Maandag 13 september
8 U. H. mis V.overl. echtg. en vader (H.H.)
Dinsdag 14 september
8 U. H. mis V. bijz. overledene (CV.)
Woensdag 15 september
8 U. H. mis V. overl. fam. (V.)
Donderdag 16 september
8 U. H. mis V.overl. fam. (R.)
Vrijdag 17 september
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 september
17 U. 2de gez. zes-wekenmis voor Maria

Mouton, wed. van Joseph Top
Zondag 19 september
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Maurice Ganne -

Demaeght Sidonie.

Geboorte
Michael Vandermeulen, Z.V. Frankyen Patsy
Deloz, Eekhoute 42 te Proven.

In de Heer ontslapen
Isidoor Wyckaert, Z.V. wijlen Isidoor en Maria
Deroubaix, overl. te Vlamertinge op dinsdag 31
augustus 1999 in de leeftijd van 77 jaar en die op
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dinsdag 7 september 1999 om 10 U. te Proven werd
begraven.

Bedanking
Albert en Alice Vermeulen-Thulliez danken hierbij
voor de vele wensen en sympathiebetuigingen ter
gelegenheid van hun gouden huwelijksjubileum.

De brandweermannen en -vrouwen van
Proven helpen mee om een wereldrecord op
hun naam te zetten op 11 september 1999
De bedoeling is water te pompen vanuit de IJzer te
Roesbrugge naar de brandweerkazerne te
Poperinge. Aangezien dit gebeuren door de dorps-
kom van Proven voorbij komt, wordt voor enige
animatie gezorgd op het Provenplein vanaf 13 uur.
Er zal naast de Provense brandweerauto, die mee-
helpt het water te pompen, een springkasteel en
enkele waterspelen voor de jeugd opgesteld wor-
den, dit ter hoogte van de winkel Topz. De
Provense Harmonie "De Volksvreugd" zal even-
eens een optreden verzorgen. Er is verder een stati-
sche show met enkele antieke brandweervoertui-
gen. Voor de dorstigen zal er een dranktentje met
terras uitgebaat worden ten voordele van het goede
doel: "Kom op tegen kanker". Omstreeks 14 uur
wordt het water verwacht in Proven, vergezeld van
prominenten, VIP's, TV, Radio en Pers.
Iedereen van harte welkom.

Verbroedering Proven-Obterre
De laatste fax van Maire Chartier vermeldt 87
Obterrois die de verplaatsing naar Proven maken.
Met enige moeite is het verbroederingscomité er in
geslaagd al die Obterrois te slapen te leggen.
Programma .'
Vrijdag 17 september
18.00 uur .' Aankomst in het OC De Croone van
onze Franse vrienden. Welkomstdrink en begroe-
ting door de gastgezinnen, muzikaal opgeluisterd
door onze harmonie "De Volksvreugd"
20.30 uur.' Verbroederingsavond : feestmaal voor
Obterrois, gastgezinnen en alle Prove-naars (mits
inschrijving tot 14 sept. bij de secretaris, zie ook
parochieblad van 21 aug.)
Ambiance met discobar "Dobbiaco"
Zaterdag 18 september
Ontbijt in het gastgezin en vrije voormiddag
12.30 uur Gezamenlijk middagmaal in het OC De
Croone voor Obterrois en gastgezinnen.
14.30 uur.' Vertrek naar Ieper voor een geleid
bezoek aan de vestingen. Afspraak om 15 uur aan
het Poedermagazijn (Esplanade)
18.30 uur.' Aankomst te Proven en vrije avond.
Zondag 19 september
Ontbijt in het gastgezin
10.30 uur .' Inhuldiging van "VERBROEDE-
RINGSOORKONDE" op het Gemeentehuis door
de burgemeesters, Maire Chartier en Burgemeester
Henri d'Udekem d'Acoz.
10.45 uur.' Receptie in het brandweerarsenaal aan-
geboden door de Provense Brandweer.
13.00 uur.' Middagmaal in het gastgezin.
Vrije namiddag (voor de liefhebbers bijwonen van
de Hoppestoet te Poperinge).
17.00 uur: "Le Dernier Pot" in het OC De Croone
en afscheid nemen.

Wie iets doet, mag ook krijgen.
Vele mensen en in 't bijzonder de ouders weten
zeer goed dat de steun die ze geven aan de school,
goed gebruikt wordt. 't Is daarom dat ik mag zeg-
gen "Wie iets doet, mag ook krijgen". Vorig jaar
werd een volledig nieuwe speelplaats (1000 rn')
aangelegd. We zijn zeer tevreden over het resultaat.
We hebben dan ook een balustrade voorzien op de

oude bielen tussen de hoger gelegen speelplaats en
de lager gelegen speelplaats om de leerlingen in
hun spel te beveiligen en te beschermen, ook met
leuningen aan de trapjes vooral voor de kleintjes
om naar beneden te komen. Deze balustrade is zeer
mooi en magnifiek afgewerkt.

M. Ollivier, pastoor van Proven.

St.-Michielszomertje voor de 16de keer
op zondag 26 september 1999
De mensen weten zeker wat we zoal doen voor
onze school. Kijk maar goed waar ze gelegen is,
weg van de grote straat. Onze school ligt als het
ware op de buiten, geen gesloten poorten of hoge
muren. Onze school ziet er kindvriendelijk uit, met
zijn zaal, met het "peutertje" , het grasplein, en nog
veel meer. De mensen weten ook waarachter we uit
zijn, ter gelegenheid van St.-Michielszomertje. We
vragen immers uw steun voor het goede doel: onze
school. Wij sparen geen onkosten, als het gaat om
de school. Daarom zullen we zeker uw aanwezig-
heid op St.-Michielszomertje waarderen. Mag ik U
ook vragen lotjes te kopen. 't Is een serieuze tom-
bola met serieuze prijzen en een serieuze surprise.
Er is een magnifieke kinderfiets volledig uitgerust
en een degelijke damesfiets en nog veel meer ande-
re waardevolle prijzen. Enkele leerlingen zullen lot-
jes of boekjes ten huize komen aanbieden. Prijs: 1
lotje = 50 fr., 1 boekje van 5 lotjes = 200 fr.

Ziekenzorg Proven
Op zaterdag 11 en zondag 12 september houden we
onze jaarlijkse collecte aan de kerk, ten bate van de
langdurige zieken en ook voor onze plaatselijke
afdeling. Het is evenwel onze bedoeling zelf de kos-
ten te dragen en in de toekomst geregeld iets te
organiseren. De medewerkers van Ziekenzorg reke-
nen op uw sympathie en danken u voor uw steun.

Uitwaai tocht naar Ieper
Op vrijdag 17 september trekt KAV Proven naar
Ieper voor een wandeling langs de vestingen. We
rijden met eigen auto's. Start om 19.30 uur bij
Gilberte. Wie wil of kan rijden wil dit bij inschrij-
ving meedelen aan Gilberte. Deelname kost 100 fr.
voor de leden, 200 fr. voor niet-leden. Wil inschrij-
ven vóór 12 september a.u.b. Na de wandeling is er
natuurlijk nog tijd voor een natje en/of een droog-
je. Tot dan ?!

Harmonie De Volksvreugd
Deze week staan nog twee optredens op het pro-
gramma. Hopelijk mogen we rekenen op een grote
groep muzikanten. Donderdag 9 september in
Reninge ter gelegenheid van de kermis. Afspraak
om 19 uur aan "De Hemel". Vertrek aan het lokaal
om 18.40 uur (geen repetitie op vrijdag 10 septem-
ber !) Zaterdag 11 september te Proven ter gele-
genheid van de recordpoging van de brandweer.
Afspraak om 13.30 uur aan het lokaal.

Een grote stap
Ann Boeraeve, Blekerijweg 41 te Proven is een
oud-leerling van de Basisschool Proven.
Eind juni studeerde zij te Torhout af als onderwij-
zeres. Reeds na haar middelbare studies droomde
Ann ervan om als ontwikkelingshelpster aan de
slag te gaan. Zij zette zich reeds in voor 11.11.11
en andere projecten die steun zoeken voor de
minstbedeelden in de wereld.
Eind augustus is Ann afgereisd naar Oeganda
(Afrika). Te Mbarara geeft zij gedurende een jaar
les aan de lagere school. Dit gebeurt in de Engelse
taal. Wij wensen Ann het allerbeste bij haar moedi-
ge daad!



PRIESTERVAN DIENST (19-25sept. '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, teI.30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandemaele (18-19 sept.) tel. 401560
Veearts Vulsteke (19 sept.) tel. 33.41.17
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. 333.020
Proven GSM 0477/22 55 51

Zaterdag 18 september
17 u. 2de gez. zeswekenmis voor Maria

Mouton, wed. van Joseph Top
Zondag 19 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Maurice Ganne -

Demaeght Sidonie
Maandag 20 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (briefje)
Dinsdag 21 september
8 u. H. mis v. overl. vader en moeder (L.A.)
Woensdag 22 september
8 u. H. mis v. overl. fam. (A.M.)
Donderdag 23 september
8 u. H. mis v. overl. fam (M.R.)
Vrijdag 24 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Zaterdag 2S september
17 u. Gez. mis v. E.H. Degeeter, Dewitte

en Joris Dewulf
Zondag 26 september
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel verstraete,

echtg. v. Monique Maes en overl. familie.

Geboorte
't Is wel Miehiel Vandemeulen (en niet Michael
zoals in vorig parochieblad), z.v. Frankyen
Patsy Deloz, Eekhoute 42 te Proven (geb. te
Poperinge op 2 sept. '99).

In de Heer ontslapen
Sylvain Comette, wedn. van Irma Goudeseune,
overl. te Poperinge op donderdag 9 september
1999 in de leeftijd van 84 jaar en die op woens-
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dag 15 september 1999 om 10.30 uur te Proven
werd begraven.

Verloren
Bossleuteis, verloren tussen Roesbrugge en Proven.
Terug te bezorgen op school. Hartelijk dank !

Groot-Proven
Groot nieuws, goed nieuws, verheugend nieuws,
in 't bijzonder voor de Provenaars, omwille van
de verloving en het huwelijk van Kroonprins
Filip met Jonkvrouw Mathilde d'Udekem
d' Acoz, een familie goedgekend in Proven, bij-
zonder via de persoon van Baron Henri
d'Udekem d'Acoz, oom van Jonkvrouw
Mathilde en Burgemeester van Groot-Poperinge.
Toch denk ik dat we wellicht eerder zullen
mogen schrijven: Groot-Proven. Jonkvrouw
Mathilde immers wordt Prinses en wat later
Koningin van België.
Ik heb bij mezelf gezegd: "God zij dank, om dit
goede nieuws". Goed nieuws dat België hoogst
nodig had na al het laatste crisisnieuws dat ons
land de laatste jaren heeft moeten slikken.
We kunnen nu nog niet vermoeden in welke
mate dat goede nieuws de mentaliteit en de
trieste sfeer in ons land vanwege binnen- en bui-
tenland gunstig kan veranderen.
Laten we ook bidden voor Prins Filip en
Jonkvrouw Mathilde d'Udekem d'Acoz, want
ze staan voor een zware taak.
Ik heb dan ook niet nagelaten om in naam van
de parochiegemeenschap mijn oprechte geluk-
wensen over te maken aan De heer Henri
d'Udekem d' Acoz en zijn broers Patriek en
Raoul. Michel Ollivier, pastoor

Schoolfeest op zondag 26 september
Zoals reeds vele jaren is de Basisschool Proven
er vroeg bij om te feesten op school ! De laatste
zondag van september hopen we op de voor-
spraak van Sint-Miehiel om ons een "nazomer-
tje" te bezorgen zodat de geplande activiteiten in
open lucht kunnen doorgaan. Tijdens het lopen-
de schooljaar gaan we met zijn allen het laatste
jaar van de twintigste eeuw in. Dat wordt dan
ook het thema van ons schoolfeest.
De kleuters kijken uit naar 2000 in dans en spel.
Het lager gaat op weg naar 2000 in een aantal
spectaculaire estafetten.
Daarnaast zijn er de ganse namiddag randactivi-
teiten gepland, zowel voor het kleuter als het
lager.
's Avonds gaan we de muzikale toer op!
En natuurlijk staat ook de trekking van de prij-
zen bij de tombola op het programma. Volgende
week volgt een gedetailleerd programma.
Iedereen van harte welkom op zondag 26 sep-
tember vanaf 14.30 uur.

Dringende oproep!
Sint-Michielszomerfeest
Het schoolfeest van zondag 26 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 de school. Tussen 14.30
uur en 19.30 uur kan je gedurende anderhalf uur
een handje toesteken bij volgende onderdelen :
bestellen of afruimen buiten en in de zaal, toe-
zicht bij de randactiviteiten. Op wie mogen we

rekenen ? Alvast bedankt voor je telefoontje
naar school (057/30 05 33) of naar Frans Yde
(057/30 08 37).

Harmonie De Volksvreugd
Op vrijdag 17 september is er GEEN repetitie
voor jeugd en volwassenen! Om 18 uur wordt
de harmonie verwacht aan De Croone voor het
onthaal van de bezoekers uit Obterre.

Laat ons zeggen zoals het is, de pastoor
van Proven is een schooier
Kerk, grot en de school zijn mijn terrein, waar-
voor ik moet zorgen en dat ik moet onderhou-
den. Ik mag nooit zeggen: 't zal mijn tijd wel
doen, dan gebeurt er nooit iets. Bijzonderlijk
voor school. Ik moet nog veel betalen. Grote
werken werden uitgevoerd (zie nieuwe speel-
plaats verleden jaar). Er moeten nog werken uit-
gevoerd worden, bijvoorbeeld een bergplaats
voor fietsen van de leerlingen. (Nu staan ze nog
altijd buiten in de regen).
Daarom beste mensen, durf ik hier mijn postre-
keningnr. te geven 000-0523888-88, E.H.
Ollivier Michel, 8972 Proven. Als je iets kunt
missen, dan kun je wel iets storten. Beste dank.
Mag ik meteen de tombola van St.-Michiels-
zomert je aanbevelen. Lotjes of boekjes zullen u
aangeboden worden door de leerlingen van onze
school. Wil ze goed ontvangen, 't is voor 't zelf-
de doel: de school. Michel Ollivier, pastoor

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 september. 58
deelnemers, 8 wonnen 3 partijen: Vandeputte G.
383, Indevuyst M. 326, Bocket M. 318, Delerue
R.31O, Vanacker C. 306, Delbaere R. 304,
Veniere M. 297, Vandewynckel 1. 243.
Volgende kaarting op donderdag 23 september.

Te onthouden data
De muziekmaatschappij "De Volksvreugd"
speelt op kermiszondag 10 oktober een aperi-
tiefconcert, dit gaat door om 11.00 u.
Het jaarlijkse mosselsouper van de Harmonie
heeft dit jaar plaats op zaterdag 23 oktober.
Meer over beide evenementen volgt later.

Bedanking
Hierbij dankt het Vrijwillig Brandweerkorps
van Proven alle mensen die op een of andere
manier onze actie "Ik kom op tegen kanker"
hebben gesteund. Zoals reeds algemeen bekend
zijn wij geslaagd in onze recordpoging van het
leggen van de langste blusleiding ooit.
Tijdens deze poging werden op het Provenplein
brandweerhelmen en Tvshirts verkocht aan de
kinderen. Dit eveneens ten voordele van onze
actie. Er zijn nog enkele exemplaren voorradig
bij onze secretaris I°Sgt. Lemahieu Mamix,
Obterrestraat 51, tel. 057/3011 91 (na 19.00 u.).
Brandweerhelm: 120 Bf - Tvshirt "Zodra ik kan,
word ik Brandweer": 300 Bf.

Eerste Communie en Plechtige Com-
munie met H. Vormsel
Eerste Communie op donderdag 1 juni 2000 om
10.30 u.
Plechtige Communie met H. Vormsel op zon-
dag 4 juni 2000 om 9.00 u.



PRIESTER VAN DIENST (26 sept. - 2 okt. '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 (25-26 sept.) tel.40.01.92
Veearts Goethals (26 sept.) tel. 30.02.67
Apotheek VandewalJe - 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. 30.07.58

1>. DesChrevër (Ook pedicure), tël. 40.0U.TT
G. Busschaert, tel. 30.l9.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/2255 51

Zaterdag 25 september
17 u. Gez. mis v. E.H. De Geeter, Dewitte

en Joris Dewulf
Zondag 26 september
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel verstraete,

echtg. v. Monique Maes en overl. familie
Maandag 27 september
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.)
Dinsdag 28 september
8 u. H. mis v. overl. fam. (R)
Woensdag 29 september
8 u. H. mis ter ere van H. Michaël, Gabriël en

Rafaël
Donderdag 30 september
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)
Vrijdag 1 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 oktober
17 u. Gez. mis v. Frans Parret, echtg. v.

Suzanne Devos, vwo vr., kenn. v. Proven
en Krombeke.

Zondag 3 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Omer Vanrenterghem,

wedn. v. Margriet Vermeulen, vwo vrien-
den, kennissen en buren.

Café 't Rozenhof neemt afscheid van
Miel en Maria
Op vrijdag 24 september is iedereen van harte
welkom voor een grandioze afscheidsfuif in café
't Rozenhof. Miel en Maria danken alle trouwe
klanten met een hapje en een drankje. Een
disco-bar zorgt voor de muzikale ambiance!
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Op donderdag 30 september vloeit het bier uit
een gratis vat !!!

Kort briefje voor ieder gezin
Juffrouw, mevrouw, mijnheer,
mag ik u vriendelijk uitnodigen op het feest
van Sint-Michielszomertje op zondagna-
middag 26 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
26 september 1999
Op ~ondag 26 september organiseert de Vrije
Basisschool haar jaarlijks schoolfeest.
Zoals vorig jaar beperkt het feest zich tot de
activiteiten op zondagnamiddag. De maaltijd
wordt gehouden tijdens het eerste weekeinde
van de krokusvakantie.
Aangezien tv, radio, kranten en tijdschriften
reeds lang in de ban zijn van het "einde van de
20ste eeuw", vonden wij dat ook de school niet
achterop mag blijven!

--Dns choolfeest wordt volledig.rond het gelaal
2000 opgebouwd.
PROGRAMMA:
Om 14.30 uur:
• Opening met inhuldiging van ... (?)
Om 15.00 uur:
• De kleuters "kijken uit naar 2000" met dans,
beweging en spel.

• Het lager kiest als thema "op naar 2000".
Het getal ~OOOis de rode draad in originele,
spectaculaire estafetten.

De ganse namiddag is er ANIMATIE
• Voor de kleinsten: draairad, eendjeskraam,
ballenbad, schminken, vloertekenen.
Voor d~ oudsten: be~endigheidsparcours,
muurschilderen, Pogo Sticks, ...

• Voor allen: worst op de barbecue, drank ...
Vanaf 19.30 uur in de zaal:
• Gezellig samenzijn bij een hapje en een
drankje ...

• Ambiance met muziek en zang en dans ...
• Trekking van de REUZE-TOMBOLA
• Omstreeks 23.00 uur: SURPRISE voor alle
aanwezigen met loten van de tombola.

*Maandag 27 september: vrije dag voor alle
leerlingen.

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 leer-
lingen die het niet ontzien om rond te gaan met
lotjes. 't Is niet altijd een aangenaam werk. Ze
zij~ 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 uit-
geruste en kindvriendelijke school als in
Proven. Maar het is en het blijft een zware
opgave. Het geld wordt goed gebruikt. Doch
a.U.b. steun ons en we danken u hartelijk.
Welkom aan iedereen op zondag 26 september
'99, je zult je ogen open trekken, drink maar

een lekker pintje en je kunt misschien mij ook
eens trakteren. Pastoor Miehiel Ollivier

KA V Herfstfeest
Ons jaarlijks herfstfeest gaat dit jaar door op I
oktober in St.-Elooi. Het aperitief wordt
geschonken om'19.30 uur, waarna we een lek-
kere maaltijd voorgeschoteld krijgen en
natuurlijk is er nog koffie en gebak.
Tussendoor spelen we een spelletje
"Swingpaleis". De prijs voor deze gezellige
avond bedraagt 700 fr. Wil inschrijven vóór 27
september bij Gilberte Dever.

Loop je fit met KA V
KAV Proven organiseert i.S.m. KAV
Roesbrugge en KAV Watou een lO-delige
reeks: Loop je fit, trainen met een begeleidings-
schema.
Elke maandagavond om 19.30 U. is het verza-
melen geblazen op het voetbalveld van TSC
Proven in de Roesbruggestraat voor een bege-
leide training van een uur. We starten vanaf
nul, dus elke gezonde vrouw kan meedoen. De
lesgeefster is Griet Busschaert uit Proven. Na
elke training krijgt iedereen huiswerk mee om
tijdens de week individueel te oefenen, zodat na
10 weken elke deelneemster 5 km kan lopen.
Deze reeks staat open voor iedereen: KAV-
leden betalen 500 fr. voor de volledige reeks
(10 weken), niet-leden betalen 1000 fr.
Inschrijven kan tot 27 september bij Gilberte
Dever, Provenplein 50 te Proven, tel. 30 13 82
of bij Carine Boone, Eekhoute 99, tel. 30 II 55
of bij de sportverantwoordelijke van jullie
KAV-afdeling. Liefst betalen bij inschrijving of
op de eerste les.
Eerste afspraak: maandag 4 oktober om 19.30
uur stipt op het voetbalterrein te Proven.

Ziekenzorg Proven
Hierbij dankt Ziekenzorg alle mensen die op
onze jaarlijkse collecte aan de kerk hun steentje
h~bben bijgedragen ten bate van de langdurige
Zieken en alleenstaanden op onze parochie.

Beenhouwerij Bart en Ann
Van dinsdag 28 september t.e.m. vrijdag I
oktober gaan we er even tussenuit. Vanaf dan
wordt de dinsdag onze sluitingsdag. (i.p.v.
woensdag)

Mariaal samenzijn te Haringe
Zondag 10 oktober 1999 om 10 uur
Beleef een unieke dag met de grote Fatima-
kenner E.H. Aimé De Baets en alle
Medjugorje-vrienden.
PROGRAMMA:
10.00 U. H. mis met aansluitend Rozen-

kransgebed
11.30 U. Ontvangst in Zaal De Levaard met

aperitief, gevolgd door middagmaal
(reservatie vooraf vereist)
Doorlopend verkoop van religieuze
artikelen en tombolabiljetten (enve-
loppentrekking)

13.30 U. Gebed en toespraak door E.H. Aimé
De Baets, onderwerp: O.L.V. te
Fatima en te Medjugorje

15.30 U. Tombolatrekking van de tien hoofd-
prijzen, met aansluitend dank-
woordje door Franky Geldof.

15.50 U. Voorziene einde
Gratis toegang en welkom aan iedereen.



PRIESTER VAN DIENST (3-9 okt. '99)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (2-3 okt.) tel. 38.87.55
Veearts Busschaert (3 okt.) 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. 33.85.85 of~07.5&.-
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 1 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 2 oktober
17 u. Gez. mis v. Frans Parret, echtg. v.

Suzanne Devos, vwo vr., kenn. v. Proven en
Krombeke.

Zondag 3 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Omer Vanrenterghem, wedn.

v. Margriet Vermeulen, vwo vrienden, ken-
nissen en buren

Maandag 4 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int. (M.)
Dinsdag 5 oktober
8 U. H. mis V. bijz. over!. (A.M.)
Woensdag 6 oktober
8 U. H. mis V.over!. moeder (L.A.)
Donderdag 7 oktober
8 U. H. mis V. bijz. over!. (M.R.)
Vrijdag 8 oktober
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 9 oktober
17 U. 3de Gez. zes-wekenmis V.Maria Mouton,

wed. V.Joseph Top
Zondag 10 oktober
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen.

In de Heer ontslapen
Marie-Rose Gadeyne, echtgte. van Michel Vanhoucke,
overl. te Krornbeke op zaterdag 25 september '99 in de
leeftijd van 52 jaar en die op zaterdag 2 oktober '99 om
10 uur te Proven wordt begraven.

Schoolfeest Vrije Basisschool Proven
Sint-Michielszomertje
Voor ons schoolfeest kozen we als thema "2000". Wij
vierden niet het einde van de 20ste eeuw maar wel het

Ons
ParochÏeblad
Proven
27e Jaargang Nr. 38 2 oktober 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

feit dat wij tijdens het huidige schooljaar 1999-2000
voor het eerst met het getal 2000 mogen "werken".
Alle activiteiten worden volgende week vermeld.
Wij danken alle medewerkers voor het slagen van het
feest. In het bijzonder vermelden we Luk Debeer voor
het leveren van de strobalen, Frank Verdonck die ons
met behulp van zijn freesmachine aan de nodige cijfers
van het getal 2000 hielp, Bertin Demaeght die de wens
van mijnheer Pastoor in vervulling liet gaan: het plaat-
sen van een kerktorenuurwerk op de speelplaats van de
school.

Resultaten tombola Sint-Michielszomerfeest
Hoofdprijzen:
669 - 686 - 740 - 751 - 761 - 769 - 797 - 847
912 - 1003 - 1012 - 1054 - 1616 - 1632 - 1716 - 1829
1830 - 2139 - 2165 - 2198 - 2324 - 2354 - 2389 - 2470
2496 - 2583 - 2678 - 2799 - 3137 - 3156
Gewone prijzen
501· 508· 545- 574· 620· 631· 653- 663
667· 692· 695- 714- 719· 720· 730 - 743
747· 749· 779- 788- 795· 796· 807 - 827
830 - 836· 839- 842 - 852 - 862 - 881 - 882
883 - 901 - 918 - 938 - 947 - 953 - 973 - 978
981 - 994 - 1018 - 1020 - 1048 - 1050 - 1070 - 1079
1088 - 1093 - 1094 - 1097 - 1100 - 1120 - 1123 - 1130
1133-1134-1135-1138-1163-1170-1195 -1198
1211 - 1221 - 1227 - 1230 - 1237 - 1238 - 1250 - 1258
1346 - 1352 - 1366 - 1367 - 1388 - 1398 - 1403 - 1406
1416 - 1430 - 1432 - 1446 - 1455 - 1459 - 1480 - 1482
1484 - 1486 - 1513 - 1527 - 1541 - 1557 - 1559 - 1564
1584--1cS8'7 - lcS94- 16{}2--4éH--J.6-H-M~--+6Ui
1630 - 1635 - 1643 - 1648 - 1652 - 1656 - 1679 - 1688
1697 - 1698 - 1707 - 1709 - 1717 - 1725 - 1733 - 1735
1742 - 1743 - 1770 - 1792 - 1793 - 1806 - 1819 - 1824
1854 - 1868 - 1871 - 1879 - 1882 - 1884 - 1885 - 1892
1894 - 1921 - 1932 - 1939 - 1945 - 1977 - 1994 - 2017
2023 - 2024 - 2034 - 2037 - 2055 - 2075 - 2083 - 2086
2087 - 2094 - 2126 - 2130 - 2143 - 2144 - 2151 - 2152
2153 - 2156 - 2161 - 2163 - 2180 - 2181 - 2205 - 2212
2226 - 2230 - 2233 - 2249 - 2265 - 2270 - 2279 - 2281
2290 - 2299 - 2311 - 2327 - 2343 - 2352 - 2361 - 2370
2383 - 2397 - 2408 - 2412 - 2413 - 2426 - 2435 - 2438
2454 - 2476 - 2553 - 2559 - 2579 - 2586 - 2619 - 2623
2634 - 2642 - 2672 - 2690 - 2706 - 2709 - 2720 - 2726
2727 - 2758 - 2768 - 2769 - 2778 - 2786 - 2793 - 2806
2811 - 2821 - 2826 - 2835 - 2837 - 2845 - 2869 - 2902
2910 - 2915 - 2923 - 2946 - 2955 - 2959 - 2965 - 2973
2979 - 2981 - 2982 - 2997 -3022 - 3031 - 3041 - 3050
3061 - 3063 - 3082 - 3083 - 3096 - 3122 - 3142 - 3146
3152 - 3166 - 3167 - 3172 - 3180 - 3191 - 3195 - 3196
3201 - 3221 - 3228 - 3241 - 3263 - 3266 - 3278 - 3315
3326 - 3328 - 3335 - 3363 - 3395 - 340 I-3403
De prijzen kunnen afgehaald worden op school in de
zaal St.-Jozef, Alexisplein 15 te Proven op donderdag
30 september van 16 tot 19 uur en op vrijdag I okto-
ber van 15 tot 18 uur. Nadien tot 29 oktober tijdens de
schooluren.

Kinderfiets
Bij de tombola ter gelegenheid van Sint-Michiels-
zomert je werd een kinderfiets verloot onder de leerlin-
gen van de school. Het winnende lot is het nummer
2169. De gelukkige winnaar is het gezin Danny
Decaesteker - Parmentier Kristel uit het Provenplein
12 te Proven. Proficiat!!!

Surprise
De surprise van de tombola wordt ieder jaar tijdens het
avondfeest getrokken door een aanwezig lid van de.
Poperingse gemeenteraad. Schepen Gilbert Feryn
bezorgde het gezin Marcel Vandenbroucke - Sticker
Maria, Provenplein 41, een prachtige fiets!

Aperitiefconcert
Op zondag 10 oktober om 11.00 U. speelt de Koninklijke
Harmonie De Volksvreugd haar aperitiefconcert ter gele-
genheid van oktoberkermis. Dirigent Frank Markey koos
deze keer voor o.a. "Devonshire", "Moonlight serena-
de", "Vaude-ville" en "Le jour le plus long".

Iedereen wordt van harte uitgenodigd in zaal De Croone.
De toegang bedraagt 100 bef, kinderen tot 12jaar luiste-
ren gratis.

K.B. Gepensioneerden
Volgende kaarting (kermis) op donderdag 14 oktober.

Gasthof 't Rozenhof
De familie Emiel Notebaert - Saint-Germain Maria
stopt op 30 september met de uitbating van het
Gasthof 't Rozenhof.
Langs deze weg willen wij van harte dankuwel zeg-
gen. Wij denken aan de vrienden van in het café, de
gebruikers van het middagmaal in het restaurant, de
trouwe klanten die we iedere dag een dagschotel ten
huize mochten bezorgen, de gasten in onze feestzaal,
de medewerkers in de keuken en in de zaal, de vereni-
gingen die onze lokalen gebruikten, onze club "De
Rozenhofkaarters", de leden van "De Ware
Vinkeniers Proven", zij die in de loop der jaren bereid
waren om bij te springen waar het nodig was, degenen
die wij op dit moment van afscheid vergeten.
Aan allen hartelijk dank!

Uitnodiging
Vanaf I oktober 1999 heten de nieuwe uitbaters
Dieter en Carmen Saint-Germain - Yde u van harte
welkom in 't Rozenhof. Wegens opsmukkingswerken
zal het café van maandag 4 oktober tot en met vrijdag
8 oktober slechts open zijn van 12 tot 14 uur.
Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor een kennis-
makIng biJ een natje en een roogje op vrij(lag8OKro-
ber 1999 vanaf 19.30 uur in de feestzaal. lederen is
van harte welkom !!!

Sako bij Nadine en Kris
Het weekend van 2 en 3 oktober vieren wij onze IOde
verjaardag. Iedere klant wordt verwend met een kleine
attentie en tal van stuntprijzen in onze versafdeling.
Tot dan i!!

Magnifiek schoolfeest in onze Vrije
Basisschool Proven ter gelegenheid van
Sint-Michielszomertje op zondag 26 sep-
tember 1999
Zeer goed geslaagd, met mooi weer in de
namiddag en veel, laat me maar zeggen met
zeer veel volk aanwezig wat moet ik nu aantoe
voegen: 2000 x dank.
Dank aan meester Frans, alle leerkrachten en
alle vrijwillige medewerkers voor het enorme
werk dat zij verricht hebben in voorbereiding
van sint-Michielszomertje.
Zeg mensen, ik heb mijn ogen mee : er werd
hier op een bijzondere manier samen gewerkt,
hé ! Samenwerken, dat gebeurt nog in Proven
en dank U. Michel Ollivier, pastoor.

Hoe laat is het ?!
Een kerktoren uurwerk
prijkt op de speelplaats
van onze school 1999-2000
De wijzers duiden het uur aan
waarop de lessen gaan beginnen.
Het grote uurwerk duidt ook
de weg aan voor leerkrachten en
leerlingen met deze 3 woorden:

IK NU HIER
onderwijzen en opvoeden

begin er maar aan.

en voor iedere leerling:
ik = ik
nu = vandaag
hier = op school
Mijn best doen om goed te leren en wellevend te zijn.
Wat een klare boodschap zendt dat grote uurwerk
dagelijks uit.
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PRIESTER VAN DIENST (10-16 okt. '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, te1.30.03.74
J'BRKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.

exisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (9-10 okt.) tel. 30.03.38
Veearts Vandenberghe (l0 okt.) tel. 38.81.60
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. 33.85.85 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

Zaterdag 9 oktober
17 u. 3de Gez. zes-wekenmis v. Maria

Mouton, wed. v. Joseph Top
Zondag 10 oktober
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen

u. Gez. jaarmis van Henri Monkerhey,
echtg. van Paula Busschaert en overl.
zonen Johan en Rik Monkerhey

Maandag 11 oktober
8 u. H. mis v. overl. familie (V.)
Dinsdag 12 oktober
8 u. H. mis v. overl. familie (R.)
Woensdag 13 oktober
8 u. H. mis v. bijz. overledene (Ci)
Donderdag 14 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.

int. (M.)
Vrijdag 15 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 16 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Rappelet-

George Jeanne en overl. dochter Dina
Zondag 17 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Pl. Platina bruiloft (70 j. getrouwd)

van Remi Deraedt Notredame
Martha.

Oktoberkermis
Vrijdag 8 oktober
19.30 u. Opening - nieuwe uitbaters in Gast-

hof' t Rozenhof. Iedereen van harte
welkom.

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Zaterdag 9 oktober
/9.00 u. CAFESPELEN. Inschrijving 200 fr.

tot 21.00 u. in café De Bascule.
Prijsuitdeling in café Sint-Elooi,
met muzikale ambiance.

Zondag 10 oktober
11.00 u. Aperitiefconcert door Kon. Harmo-

nie De Volksvreugd in O.c. te
Proven.

15.00 u. OKTOBER-B/ERFEESTEN met
verschillende standjes van streek-
bieren, verkiezing bierkoning( -in),
kunstambachten, kindergrime, op-
tredens van muzikanten, enz ...
Bij goed weer op het Provenplein
(markt), bij minder weer in O.c. De
Croone. Org. Feestcomité.

15 -17 U. Ballonwedstrijd met naturaprijzen
in café De Zwaan bij Gilberte.
Gratis ballon voor ieder kind.

18.00 U. Karaoke in café St-Elooi. Inkom
gratis.

Maandag 11 oktober
19.00 U. Kermiskaarting met saucissenkan-

deel in café St-Elooi bij Linda en
Danny.

Dinsdag 12 oktober
12.00 U. Feestmaaltijd voor K.B.G. met ont-

spanning en spreekbeurt.
Zaal 't Rozenhof.

19.00 U. Kermiskaarting in café De Bascule
bij Carine.

Donderdag 14 oktober
14.00 U. Kermiskaarting K.B.G. in zaal St.-

Elooi.
19.00 U. Kermiskaarting in café 't Rozenhof

bij Dieter en Carmen.
Vrijdag 15 oktober
14.00 U. Namiddag van de 3e leeftijd in zaal

St-Elooi, Org. De Noomtjes.
18.00 U. Paling- en mosselfestival in restau-

rant Canada.
Paling: 490 fr., keuze uit drie berei-
dingen. Mosselen in witte wijn
(1,25 kg) : 490 fr. Reservatie
gewenst voor de mosselen
(057/33.44.75).

Zaterdag 16 oktober
21.00 U. KROEGENTOCHT met HK & The

Ceilingshow (café St-Elooi),
Sticks'n Stones (café Tramstatie),
Johny Turbo (café 't Rozenhof) en
The 4mation (café De Bascule).
Kaarten in vvk : 150 fr. in de deel-
nemende café's, muziekshop Del-
baere - Poperinge, Boetiek Topz -
Proven (tel. 057/30.14.84), Jürgen
Lahoutte (tel. 057/38.88.59). Kaar-
ten add : 200 fr.
Pendelbus tussen de diverse café's
gratis.
Org. Feestcomité
Zie afzonderlijke affiche

Zondag 17 oktober
14.00 U. LOOPWEDSTRIJDEN : 26' Kam-

pioenschap van het Hoppeland in
de dorpskom. Inschrijving (vanaf
13.30 u.) in café St-Elooi en prijs-
uitdeling in café St-Elooi, Org. De
Noomtjes.
Zie afzonderlijke affiche.

Vrijdag 22 oktober
18.00 U. Kaas- en wijnavond door Zuivel-

handel Inge Devooght in zaal St.-
Elooi.

Kaas- en wijnavond
Zuivelhandel Inge Devooght nodigt u uit voor
de jaarlijkse kaas- en wijnavond op vrijdag 22
en zaterdag 23 oktober in feestzaal Sint-Elooi
te Proven. U geniet er van 25 soorten kaas, 8
soorten brood en een 1/2 fles wijn (chocomelk
voor de kinderen). Prijs : 400 fr., kinderen
onder 12 jaar: 200 fr.
Reserveren kan tot dinsdag 19 oktober bij :
Sint-Elooi, Obterrestraat 8, 8972 Proven, tel.
057/30 04 83 en bij Zuivelhandel Inge
Devooght, GSM 0477/24 71 75.

Verbroederingscomité dankt
Het verbroederingscomité Proven - Obterre
dankt alle gastgezinnen die de 81 Obterrois
logement gegeven hebben gedurende het voor-
bije verbroederingsweekend. Vaak werd het
echtelijk bed geruild voor de canapé om de
Obterrois te slapen te leggen.
Tevens wil het comité de KLJ-leden en de
brandweermannen en -vrouwen bedanken voor
de service gedurende het weekend. Zeker de
Proven se brandweer verdient een woordje van
lof voor de zeer verzorgde receptie op zondag-
voormiddag.
Het comité hoopt in de toekomst, bij de vol-
gende verbroedering in 2002 op eenzelfde
medewerking van de Provenaars te mogen
rekenen.

Country-Iine dancing
Er start binnenkort een cursus van 10 lessen,
elke dinsdagavond van 20 tot 21 U. Dit gaat
door in het danscenter Franky Maes in leper.
De prijs bedraagt 2100 Bef. Wie geïnteres-
seerd is, gelieve zo vlug mogelijk contact op te
nemen op het nummer 057/30 08 22.
Een ideale reeks, zowel voor dames als voor
heren die van ambiance houden. Een gezellig
avondje uit met vrienden. Een danspartner heb
je niet nodig.

"Concert met aperitief"
door "De Volksvreugd" Proven
Het is ondertussen een traditie geworden. De
koninklijke harmonie "De Volksvreugd"
Proven biedt op oktoberkermis terug een ape-
ritiefconcert aan. De dirigent Frank Markey
koos een aantal composities die de toehoorder
bekend in de oren zullen klinken. De muzikan-
ten en het bestuur nodigen u hiertoe dan ook
graag uit op zondag 10 oktober om II uur in
zaal "De Croone" te Proven. De toegang is in
zekere zin gratis want u krijgt in ruil voor uw
100 fr. een bon voor gratis aperitief.

Een oud gezegde
"Woorden wekken, voorbeelden trekken"
Maar "woorden en voorbeelden", als 't goede
zijn, zijn allebei van belang.



PRIESTER VAN DIENST (17-23 okt. '99)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (16-17 okt.) tel. 40.00.20
Veearts Vulsteke (17 okt.) tel. 33.41.17
Apotheek Taveime - W oesten
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A-:-Bekersgieter, tel. 33.-8-5.85of 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

Zaterdag 16 oktober
17 u. Gez. jaarmis v. Marcel Rappelet-

George Jeanne en overl. dochter Dina
Zondag 17 oktober
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Pl. Platina bruiloft (70 j. getrouwd)

van Remi Deraedt - Notredame Martha
Maandag 18 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz.

int. (M.)
Dinsdag 19 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Woensdag 20 oktober
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.)
Donderdag 21 oktober
8 u. H. mis v. overl. fam. (R.)
Vrijdag 22 oktober
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank

(briefje)
Zaterdag 23 oktober
17 u. Gez. mis voor rechthebbende overle-

denen vwo de kerkfabriek
Zondag 24 oktober
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Robert Vulsteke,

echtg. van Anna Igodt.

Geboorte
Bram Vermeersch, Z.V. Andy en Ingrid
Desomer, Blekerijweg 35 te Proven (geb. te
Poperinge op 10 oktober 1999).

Tot kind Gods gedoopt
Idris Parrein, Z.V. Christiaan en Krista Borra,
Molendreef 16 te Proven.

Ons
Parochieblad
Proven
27e Jaargang Nr. 40 16oktober 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Feestcomité zoekt m/v met ...
Het feestcomité is inderdaad (dringend) op
zoek naar een aantal gemotiveerde mensen
(man of vrouw, jong of iets ouder) om de hui-
dige ploeg te versterken. "m/v met ..." hebben
we bewust opengelaten want we hebben niet
alleen (of niet zozeer) mensen nodig die een
activiteit in elkaar kunnen steken en organise-
ren, maar veeleer mensen die een handïje) wil-
len toesteken tijdens de diverse activiteiten. Zo
kunnen we de bestaande activiteiten verderzet-
ten en eventueel meer uitwerken, en ook nieu-
we zaken aanpakken. Hierbij denken we bij-
voorbeeld aan de viering van 850 jaar Proven
in het jaar 2001.
Geïnteresseerden kunnen hun naam opgeven
bij Patriek Top (Provenplein 40A) of bij
Danny Scharre (St.-Elooi). Binnenkort houden
we dan een informatievergadering.

Caféspelen
Vooreerst willen wij het grote aantal deelne-
mers (125) danken voor hun sympathieke
medewerking. Hier nog even de top 5 van de
uitslag:
1. Piet Vanwildemeersch (335 punten)
2. Geert Overbergh (325 punten)
3. Steven Moeyaert (320 punten)
4. Pieter Deplaecie (305 punten)
5. Pieter Vandewynckel (300 punten)
Volgende mensen kunnen hun prijs nog komen
afhalen bij Patriek Top (Proven plein 40A) :
Patriek Neuville en Patriek Clauw. En voor
diegenen die het willen weten : het fameuze
boek telde 948 genummerde bladzijden.

Gasthof 't Rozenhof
Voortaan is Gasthof 't Rozenhof iedere week
gesloten op dinsdagmiddag vanaf 14 uur en op
woensdag de ganse dag. Dieter en Carmen

Nog een deel van het kermisprogramma
Donderdag 14 oktober
14.00 u. Kermiskaarting K.B.G. in St.-Elooi.
19.00 u. Kermiskaarting in café 't Rozenhof
Vrijdag 15 oktober
14.00 u. Namiddag van de 3e leeftijd in zaal

St.-Elooi. Org. De Noomtjes.
18.00 U. Paling- en mosselfestival in restau-

rant Canada. Paling: 490 fr., keuze
uit drie bereidingen. Mosselen in
witte wijn (1,25 kg) : 490 fr.
Reservatie gewenst voor de mosse-
len (057/33.44.75).

Zaterdag 16 oktober
21.00 U. KROEGENTOCHT met HK & The

Ceilingshow (café St.-Elooi),
Sticks'n Stones (café Tramstatie),
Johny Turbo (café 't Rozenhof) en
The 4mation (café De Bascule).
Kaarten in vvk : 150 fr. in de deel-
nemende café's, muziekshop Del-
baere - Poperinge, Boetiek Topz -
Proven (tel. 057/30.14.84), Jürgen
Lahoutte (tel. 057/38.88.59). Kaar-
ten add : 200 fr. Pendelbus tussen
de diverse café's gratis. Org.
Feestcomité. Zie afz. affiche

Zondag 17 oktober
14.00 U. LOOPWEDSTRlJDEN: 26' Kam-

pioenschap van het Hoppeland in

de dorpskom. Inschrijving (vanaf
13.30 u.) in café St.-Elooi en prijs-
uitdeling in café St.-Elooi. Org. De
Noomtjes. Zie afzonderlijke affiche.

Vrijdag 22 oktober .
18.00 U. Kaas- en wijnavond door ZUivel-

handel Inge Devooght in St.-Elooi.

Uitzonderlijk te Proven: Platina-huwe-
lijksjubileum - 70 jaar getrouwd
Zondag aanstaande 17 oktober 1999 vieren
Remi Deraedt en Martha Notredame uit de
Blokweg 12, hun 70-jarig huwelijksjubileum
(Platinabruiloft) samen met hun familie. 70
jaar getrouwd zijn, dat is uitera~rd. zeer uitzon-
derlijk. Ze houden eraan deze vienng lil te zet-
ten met een plechtige dankmis om 10 uur.
We zouden de jubilarissen Remi en Martha
een groot plezier doen met in hun jubileummis
aanwezig te zijn, vooral de vele vrienden en de
kennissen en in 't bijzonder de buren om ook
op die manier hun gelukwensen aan te bieden.

Mossel- en palingfestival
Herberg Canada nodigt u vriendelijk uit op h.et
mossel- en palingfestival dat doorgaat op vnj-
dag 15 oktober vanaf 18 U.

- paling: keuze uil 3 bereidingen: 490 fr.
- mosselen in witte wijn (1,25 kg) : 490 fr.
met gratis glas wijn. Reservatie voor de mos-
selen gewenst vóór 9.30 U. vrijdagmorgen.
Herberg Canada, Canadaweg 44 te Proven, tel.
057/33 44 75. Nota : wie het wenst kan op
maandag 18 oktober vanaf 19 U. eveneens van
deze actie genieten mits tijdige reservatie.

K.V.L.V.
Dit jaar staat er een naaicursus op het pro-
gramma in Roesbrugge: "Stof anders applice-
ren". Lesgeefster is Mevr. Monique Maertens.
De cursus gaat door in het O.c. te Roesbrugge
op 27 okt., 3 nov., 17 nov. en 1 dec. telkens
om 13.15 U.

Prijs: 400 fr. voor K.VL.V. leden, 600 fr. voor
niet-leden, te betalen bij inschrijving (boek +
benodigdheden I' les inbegrepen).
Inschrijven vóór 20 oktober bij Mevr. Thérèse
Haghedooren, tel. 057/30 04 44 of bij Nicole
Vanstraeseele, tel. 057/30 17 87.
Meebrengen l' les : ecru en rood naaigaren,
papier en stofschaar, vingerhoed, naalden en
schrijfgerief.

Laat je verwennen van kop tot teen met
K.A.V.
In een tweedaagse reeks leren we onze voeten,
benen, rug, schouders, kortom ons lichaam
ontdekken en ervan genieten. En heerlijk ont-
spannen, zonder stress kunnen we nadien terug
naar huis. Afspraak op dinsdag 19 en 26 okto-
ber om 19.30 U. in c.c. De Croone. Niet-leden
zijn ook welkom tegen be~aling van. 100 fr. .
Wat breng je mee? Sportieve kledij, een matje
of badhanddoek, een kussen en een blinddoek.

Ballonwedstrijd
Het feestcomité Proven dankt alle deelnemers.
Volgende deelnemers kunnen nog hun prijs
afhalen in café "De Zwaan" bij Gilberte :
Devos Kevin, Denecker Floor, Denecker Tim,
Desmyter Roei, Lazeure Iris (4x).
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inzet en zorg voor de viering ter gelegenheid van
hun platina-huwelijk van 17 okt. laatstleden. Tevens
willen wij iedereen die zich op een of andere manier
hiervoor heeft ingezet of blijk gaf van sympathie
onze dank betuigen. Fam. Deraedt-Notredame

8. Mevr. Dessein Marcel, Komstraat 79
9. Mevr. Devos Frans, Krombekestraat 20
10.Vandevelde-Derycke Luc, Loviestraat 93
11.Brysbaert-Hahn Maurice, De Lijster 66
12.Dever-Viane, St. Janskruisstraat 13
13.Vandromme - Brunfaut Jos, O.L.Vrouwdreef 40
NIEUWKERKE
1. Dehondt - Vanhaecke, Kleurenwaaier 8
ELVERDINGE
I. Fioen Norbert, Bollemeerschstraat 24
BESELARE

Vogelpikclub "De Bascule" 1. Blomme-Leys Willy, Sportlaan 27
PRIESTER VAN DIENST (24-30okt. '99) Koningssmijting voor de leden op zaterdag 23 okto- ROESBRUGGE-HARINGE
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09 ber van 19 u. tot 23 u. 1. Coene-Bustraen R., Bergenstraat 43
~RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A. 2. Desomer Lucienne, Bergenstraat 38

____.exisplein 13, tel. 30.11.89 K.B. Gepensioneerden 3. Vandenbussche - Syx Hugo, Montefoulstraat 3
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST Uitslag van de kaarting van 14 oktober. 60 deelne- 4. Ryon-Gheysens Stef, Moenaardestraat 63

mers, 7 wonnen 3 partijen : Derhille P.442; 5. Maes-Rosseel Luc, Moenaardestraat 68
Dokt. Selosse (23-24 okt.) tel. 40.15.60 Deraeve G. 362; Delerue R. 293; Butstraen M. 261; 6. Louwaege-Rouseré Paul, Blokstraat 1
Veearts Goethals (24 okt.) tel. 30.02.67 Bocket M. 244; Ramon A. 243; Vanhoutte G. 236. 7. Leys-Willems Lucien, Haandekotstraat 4
Apotheek Regheere - Proven Volgende kaarting op VRIJDAG 29 oktober. 8. Verstraete Pascal, Wijngaardstraat I
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54 VLETEREN
VERPLEEGKUNDE: Worldshake I. Cathry-Derycke Patrick, Woestendorp 27
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe) Armoede moet de wereld uit. Omdat honger een 2. Pareyn-Decrock André, Leeuwerikstraat 6
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere) onrecht is. Omdat iedereen recht heeft op een mens- IEPER
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.) waardig leven. Omdat er nooditvreddezal.zijn in

11
ee
1
n[ I. Versaevel Gabrielle, Huize Zonnelied

KINESITHERAPIE: wereld van==: arm en eca ent rijk. ~1.. 2. Devos Georgette, Anjelierenlaan 29
A..Deke. (J' ter I 33 8S 8S of3Q01..5.8-- en 41 andere organisanes voeren samen a.ctJeonder KORTRIJK
. rsgieter, te -ueîlaam-Wurldslrake;-Vanaf 110LOL6 mer--1OOIflO---:z"'at-)-~lr-.-II\IVltnoysseniuffr., Sinr-Jan-mraari-4 busj6

P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11 Worldshake herhaaldelijk van zich laten horen en BISSEGEM
G. Busschaert, tel. 30.19.30 zien om de onverschilligheid uit de wereld te schud- 1. Deloz Maria, Meensesteenweg 338
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020 den. Om aan te sturen op drastische maatregelen om WATOU

Proven GSM 0477/22 55 51 de kloof tussen rijk en arm te dichten: kwijtschel- 1. Vandaele-Veniere, WulfhulJestraat 3
Zaterdag 23 oktober ding van ~chulden,.meer geld voor ontwikkelingssa- 2. Coene Paul, Callestraat 4

. menwerking, eerlijke handel, belastingen op groot- KROMBEKE
17 u. Gez. mis v. ~echthebbende overledenen schalige speculatie. Op onze wereld bezit 20 % van 1. Deschrevel-Vereecke M., A. Verbrigghestr. 2

vwo de kerkfabnek de bevolking 80 % van alle rijkdom, de overige 80 2. Deschrevel-Desaever Patrick, Blasiustraat 24b
Zondag 24 oktober % van de wereld moet het met de resterende 20 % 3. Feryn Gilbert, Handstraat 5
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen stellen... 4. Vanhee-Maes Wim, Hapjesstraat 12
10 U. Gez. jaarmis V. Robert Vulsteke, echtg. Stel niet uit om te storten. Dank. M. Ollivier

v. Anna Igodt Ons Parochieblad Proven
ldaandag 25 oktober Weerom begin ik mijn toer voor de vernieuwing van
8 H . bii I (C) het abonnement op "Ons Parochieblad Proven". De
U. . mis v. IJZ. over. . .. f h . 000

Dinsdag 26 oktober pnJs blij t voor gans et komende Jaar 2 , de som
van 300 fr., drukwerk en postbedeling inbegrepen.

8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, genezing Maar het is wel nodig dat u bij die 300 fr. een steun-
Woensdag 27 oktober tje bijgeeft opdat ik zou kunnen rondkomen.
8 u. H. mis t.e.v. Godd. Voorzienigheid en Daarom dank bij voorbaat.

O.L.V. V.d. grot (V.Th.) Wij mogen zeggen dat ieder gezin in Proven "Ons
Donderdag 28 oktober Parochieblad" trekt. Moest het gebeuren dat u het
8 u. H. mis voor bijz. overledene (M.) niet ontvangt, verwittig mij a.U.b. en wacht geen
Vrijdag 29 oktober half jaar. Ik begin dus aan mijn toer, huis per huis
8 H . tOL V d t d nk (b . f ) de volgende week, tot dan. Om artikels in te zendenu. . mis .e.v. . . . v .. gro, a ne Je P hi bi d ak iid dZaterdag 30 oktober voor het aroc re a ,rna dat uw tekst altij e

maandagavond in de bus van de pastorie zit.
17 U. Gez. mis V. Jenny Porreye, echtgte. V. Dank U. MichelOllivier

Leopold Verslype, vwo vr., kenn. en buren
Zondag 31 oktober
8 U. Gez. mis V.d. parochianen
10 U. le Gez. 6-wekenmis v. Marie Rose

Gadeyne, echtgte. V.Michel Vanhoucke
17U. Gelezen mis V. overl, parochianen
Maandag 1november - Allerheiligen
8 U. Gez. mis V.d. parochianen
10 u. Gez. jaarmis V. Michel Gruwez, echtg. v.

Maria Fockenoy en over!. zoon Frans.

Sako bij Nadine en Kris
- Start video-actie op voeding
- Extra korting op Medima wegens stopzetting van
dit produkt.

Bond Zonder Naam
Kalenders en nieuwe kaarsen zijn te bekomen bij
Raf Lamaire, Terenburgseweg 3.

Mylene-produkten
Demonstratie op woensdag 27 oktober om 19.30 u.
in Herberg Canada, Canadaweg 44, Proven, tel.
057/33 44 75. U kunt er talrijke produkten keuren,
testen en ruiken en eventueel kennismaken met
leuke eindejaarsgeschenkjes. Er is geen aankoop-
verplichting !

Mosselsouper Harmonie "De Volksvreugd"
Op zaterdag 23 okt. vanaf 18U.in zaal 'L Rozenhof.
Wie geen mosselen lust, krijgt de keuze uit vol-au-
vent of steak. Graag inschrijving vooraf bij de
muzikanten. Prijs: mosselen: 400 fr., vol-au-vent:
400 fr., steak: 450 fr. Kindermenu: 200 fr.
Van harte welkom.

De abonnees van "Ons Parochieblad" Proven die
elders wonen, worden gevraagd hun bijdrage
(plus steuntje) te storten of binnen te brengen in
de bus van de pastorie.
U kunt storten op rek.nr. 000-0523888-88 van E.H.
Ollivier Michel, Alexisplein 15, Proven.
Het zijn de volgende abonnees:
POPERINGE
1. Vandenbilcke Rita, St. Sixtusstraat 15
2. Ganne Gerard, Elverdingseweg 7
3. Quaghebeur Gerard, Hondstraat 38
4. Mevr. Sergier Maurits, Komstraat 88
5. Vanrenterghem Rik, Switch Road
6. Paesschesoone Marcel, Switch Road 64
7. Breda Maria, Gasthuisstraat 5b

Winnende loten
Prijzen van de winnende loten van de tombola van
St.-Michielszomertje kunnen nog afgehaald worden
tijdens de schooluren tot en met vrijdag 29 oktober.
Daarna gesloten.

Missiezondag
en de omhaling voor de missies

verschuiven we naar het weekend van
31 oktober en 1 november

Om te bedanken
Hierbij willen de Heer en Mevr. Remi Deraedt-
Notredame Martha, alsook hun kinderen, klein- en
achterkleinkinderen U hartelijk danken voor de



PRIESTERVANDIENST (31okt. - 6 nov. '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, tel.30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandenberghe (30-31 okt.) tel. 300637
Dokt. Vandercruysse (1 nov.) tel. 30.06.47
Veearts Vandenberghe (31 okt.) tel. 38.81.60
Veearts Busschaert (1 nov.) tel. 44.53.63
Apotheek Deman - Roesbrugge
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)

-POPERINGE: tel. 3331.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.85.85 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

Zaterdag 30 oktober
17 u. Gez. mis v. Jenny Porreye, echtgte

v. Leopold Verslype, vwo vr., kenn. en
geburen

Zondag 31 oktober
8 u. Gez. mis v. overl. echtg. en vader
10 u. le Gez.6-wekenmis v. Marie-Rose

Gadeyne, echtgte v. Michel Vanhoucke
17 u. Gelezen mis v. overl. Parochianen
Maandag 1 november - Allerheiligen
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Michel Gruwez,

echtg. v. Maria Fockenoy en overl.
zoon Frans

Dinsdag 2 november - Allerzielen
9 u. H. mis v. over!. Parochianen (winterkapel)
Woensdag 3 november

- St.-Hubertus (gewijd brood)
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot voor

't slagen van operatie
Donderdag 4 november
8 u. H.mis t.e.v.O.L.V.V.d.grot, uit dank (A.A.)
Vrijdag 5 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 6 november
17 u. Gez. mis voor Frans Parret, echtg. v.

Suzanne Devos vwo vr. en kenn.
Proven-Krombeke

Zondag 7 november
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V.Hilaire Hardeman,

echtg. van Jeanne Brysbaert vwo vr. en
kennissen.
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In de Heer ontslapen
Germain Goudenhooft, zoon van wijlen Cyriel
en Elisa L'Epée, overleden te Poperinge op
woensdag 20 oktober '99 in de leeftijd van 86
jaar en die op woensdag 27 oktober '99 om 10
uur te Proven werd begraven.

Landelijke Gilde - St.-Elooisfeest
Het Sint-Elooisfeest gaat dit jaar door op zater-
dag 20 november om 20 U. in zaal" 't Rozen-
hof'. Voor geïnteresseerden, gelieve deze da-
tum nu reeds vrij te houden.
Inschrijven kan bij de bestuursleden of in de
zaal.

Wordt verzorgende in de thuiszorg
• Een korte boeiende opleiding in Familiezorg
West- Vlaanderen.
• Vanaf 10 januari te Kortrijk.
• Een officieel brevet.
• Werk in thuiszorg-kraamzorg-instellingen.
Steeds welkom in:
Opleidingscentrum Familiezorg W.-Vl.,
Heilige Geeststraat 11, 8500 Kortrijk,
056/201548
of Biskajersplein 3, 8000 Brugge,
050/330270
-of in het secretariaat van de regio:
Familiezorg W.- VI., Deken Debrouwerstraat 4,
8900 Ieper, 057/201214.

Kom op tegen kanker
Zoals iedereen heeft kunnen horen op TV1
heeft de actie de som van 1.027.600 fr. opge-
bracht.
Wij willen toch even de bijdrage van "Het
Vrijwillig Brandweerkorps Proven" vermel-
den:
Rondgang bij de bevolking
Krombeke
Bijdrage kas Brandweer Proven
Verkoop truitjes, helmen
en drank op 11/09 11.276 fr.
Totale bijdrage 86.276 fr.
Iedereen nogmaals hartelijk dank voor uw bij-
drage.

van Proven-
70.100 fr.

4.900 fr.

K.B. Gepensioneerden - Cursus bloem-
schikken
In zaal "Sint-Elooi" wordt op dinsdagen 9, 23
en 30 november, telkens om 14 u., een cursus
georganiseerd.
Er wordt gewerkt rond eigentijdse kerstversie-
ring. Deelnemen aan de volledige reeks kost
350 fr. voor de leden van K.B.G. en 600 fr.
voor niet-leden. Een namiddag volgen kost
150 fr. voor leden en 250 fr. voor niet-leden.
U kunt inschrijven bij het K.B.G.-bestuur.

Bokado - Eindejaarsshow
Van 29 oktober tot en met 14 november vindt
bij Bokado de grote eindejaarsshow plaats.
Tijdens deze dagen kunt u in onze sfeervolle
winkel uw keuze maken voor de komende ein-
dejaarsfeesten. Zoals u van ons gewoon bent,
hebben we voor u weer een volledig nieuwe
collectie aan uitzonderlijke prijzen. Tijdens
deze verwendagen ontvangt iedere klant een
geschenkje. Alle aankopen tellen dubbelop de
kaart. Extra lange openingsuren in december
teneinde u nog meer ten dienste te staan.

Fietspad
"Geen nieuws, goed nieuws" konden we alleen
maar hopen tijdens de voorbije maanden.
Ruim I jaar na de start van de campagne om
een volwaardig fietspad gescheiden van de rij-
weg te laten aanleggen langs de weg Proven-
Poperinge is er weer wat nieuws. Minister
Steve Stevaert antwoordt op een schriftelijke
vraag dat de bevoegde diensten bezig zijn met
de nodige onderzoeken. De voorpagina van
een dagblad meldde deze week dat er op het
kabinet van minster Johan Vande Lanotte 3
medewerkers aangesteld zijn om te werken
aan dossiers "zoals het fietspad van Poperinge
naar Proven". Hoop doet leven. Wordt ver-
volgd.

Wij gaan op berenjacht - BGJG
Op donderdag 4 november '99 kan je kleuter
(le, 2e, 3e kleuterklas) vergezeld van een vol-
wassene (ouder, grootouder, grote broer of
zus, ...) deelnemen aan een creatieve namiddag
waar gespeeld, geknutseld wordt rond een ver-
haal.
Deze namiddag gaat door in " 't Rozenhof'
van 14.30 tot 17.00 U. De inschrijvingsprijs
bedraagt 100 fr. (drankje inbegrepen) per kleu-
ter wanneer je -lid bent van BGJG. De prijs
voor niet-leden bedraagt 150 fr. Zorg dat je er
vlug bij bent, want enkel de eerste 15 kleuters
kunnen deelnemen. Inschrijven kan tot ten
laatste zondag 31 oktober bij Katrien
Herpelinck (Provenplein 26).

K.V.L.V.
Op 4 november om 20 U. gaat in zaal "Sint-
Elooi" onze gezinsvergadering door. Armelies
Vandenberghe komt er praten over "Daar mag
jij voor zorgen". Kinderen opvoeden en aanle-
ren om te zorgen voor hun leven, de anderen,
de natuur en de wereld, gebeurt in stapjes. In
deze samenkomst wordt besproken hoe ouders
en kinderen de weg samen kunnen afleggen.

Laat ons eens klare taal spreken
- We hebben in Proven altijd missionarissen en
missiezusters gehad en nog. Er zijn ook leken
die zich inzetten om in de missiegebieden te
helpen.
- In 't komende weekend zaterdag en zondag
aanstaande en Allerheiligen is het ook missie-
zondag te Proven.
- De omhaling in al de H. Missen is dan ook
voor de missies. Wij ontzien niet om iets uit te
geven voor eten of drinken of voor snoep en
speelgoed voor onze kinderen. Goed en nog
eens goed. Mochten we dan ook eens durven
100 fr. tevoorschijn halen voor de missies.

De omhaling voor de missies
In al de missen van het weekend

van zaterdag en zondag aanstaande
en Allerheiligen:

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



PRIESTER VAN DIENST (7 - 13 nov. '99)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Verhoeve (6-7 nov.) tel. 38.82.71
Dokt. Vulsteke (11 nov.) tel. 42.27.91
Veearts Vulsteke (7 nov.) tel. 33.41.17
Veearts Goethals (11 nov.) tel. 30.02.67
Apotheek Leroy (7 nov.) - Watou
Apotheek Regheere (11 nov.) - Proven
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Heidi Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :

A Dekersgieter, tel. 33.85.85 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

Zaterdag 6 november
17 u. Gez. mis voor Frans Parret, echtg. v.

Suzanne Devos vwo vr. en kenn.
Proven-Krombeke

Zondag 7 november
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. mis V. Hilaire Hardeman,

echtg. van Jeanne Brysbaert vwo vr. en
kennissen

Maandag 8 november
8 U. H. mis V. overl. oom (F.G.)
Dinsdag 9 november
8 U. H. mis V. over!. ouders (G.P.)
Woensdag 10 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.Vrouw V.d. grot,

dank (AA.)
Donderdag 11 november
8 U. H. mis V. over!. grootouders (M.B.)
Vrijdag 12 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 november
17 U. 3de Gez. zeswekenmis V. Maria

Mouton, wed. van Joseph Top
Zondag 14 november
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Prosper Dewaele -

Sohier Madeleine,

Bloedinzameling
Op dinsdag 9 november van 17.30 U. tot 20 U.
in zaal Sint-Elooi te Proven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
27e Jaargang Nr. 43 6 november 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Eekhoute Proven
Jaarlijkse kroketten- of kaaskrokettenkaarting
in zaal Sint-Elooi op zaterdag 6 november
vanaf 19 uur en op zondag 7 november van 10
tot 13 uur en vanaf 18 uur. Waardevolle schat-
ting. Een kaartje kopen, een pintje, watertje of
iets anders komen drinken is voor ons ook
reeds een steun. Bedankt.
Uitslag ballonwedstrijd 04/07/99. Er werden 7
kaartjes teruggestuurd. De volgende winnaars
mochten reeds hun mooie prijs in ontvangst
nemen.
l. Kemberly Pannecoecke
2. Tom Overbergh
3. Femke Vandromme
4. Jeroen Clauw
5. Iris Debaene
6. Danica Sic
7. Jens Vanhee

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 29 oktober. 45
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen : Cockelaere
M.385, Vanhoutte G. 307, Sticker L. 286,
Snauwaert B. 251, Camerlynck A. 239,
Demolder M. 212.
Volgende kaarting op VRIJDAG 12 november.

KVLV
Op 4 november om 20 uur gaat in zaal Sint-
Elooi onze gezinsvergadering door. Annelies
Vandenberghe komt er praten over" Daar mag
jij voor zorgen." Kinderen opvoeden en aanle-
ren om te zorgen voor hun leven, de anderen,
de natuur en de wereld gebeurt in stapjes. In
deze samenkomst wordt besproken hoe ouders
en kinderen de weg samen kunnen afleggen.

Bokado - Eindejaarsshow
Van 29 oktober tot en met 14 november vindt
bij Bokado de grote eindejaarsshow plaats.
Tijdens deze dagen kunt u in onze sfeervolle
winkel uw keuze maken voor de komende ein-
dejaarsfeesten. Zoals u van ons gewoon bent,
hebben we voor u weer een volledig nieuwe
collectie aan uitzonderlijke prijzen. Tijdens
deze verwendagen ontvangt iedere klant een
geschenkje. Alle aankopen tellen dubbelop de
kaart. Extra lange openingsuren in december
teneinde u nog meer ten dienste te staan.

Sint-Maarten komt naar Proven.
Ook dit jaar is de Sint de kleinsten (en minder
kleinen) onder ons niet vergeten. De Heilige
man is te Proven op woensdag 10 november.
In de voormiddag bezoekt Hij de school,
's avonds vindt dan de stoet en het feest in de
zaal plaats. De kinderen (met ouders en sym-
pathisanten) verzamelen samen met de
muziekmaatschappij aan het Rozenhof om
17.45 uur. Daar komt de Sint aan om 18.00 uur
en vertrekt de stoet door de dorpskom, tot aan
café De Bascule en terug tot in het
Ontmoetingscentrum "De Croone" waar het
slotfeest plaatsvindt. Net als vorig jaar verkiest
de Sint geen snoep meer uit te werpen vanop
het gemeentehuis, maar de zwarte pieten zul-
len dit uitdelen tijdens de stoet.

Voor de kinderen met een lantaarn of een biet
heeft de Sint een paar cadeautjes meegebracht.
De kinderen moeten hun bieten tonen bij de
start van de stoet aan de ingang van
't Rozenhof en daar zullen ze dan een num-
mertje krijgen (trekking tijdens het feest in de
zaal). Feestcomité Proven.

Het werk dat we dagelijks doen is voor
God niet onbeduidend.
Wie of wat je ook bent, vader of huismoeder,
welk werk, welke stiel, welk beroep je ook
moge verrichten, uw werk is van grote waarde.
Het christelijke leven bestaat niet alleen in bid-
den, "werken" hoort er ook bij. Mochten we
onze dagtaak doen met plezier, vreugde vinden
in ons werk. Vroeger zongen de arbeiders tij-
dens hun werk. Nu staat er een radiootje op het
werk luid lawaai uit te schreeuwen.
A.U.b. laten we onthouden dat we allemaal
iedere dag profiteren van de arbeid van een
ander : laat me maar een paar dingen opnoe-
men:
- als ik 's morgens in mijn auto stap, profiteer

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

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

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

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

van het werk van een ander.
En zo zou ik wel 100 dingen en mensen kun-
nen opnoemen, waar ik profiteer van het werk
van een ander : de vuilniskar die rondrijdt, de
broodbakker, de coiffeur of coiffeuse, de post-
bode, de beenhouwer, de winkelier met wat hij
al verkoopt, ik profiteer van het werk van een
ander. De landbouwer, de dokter, de onderwij-
zer, de metser, de timmerman, de dakwerker,
de smid, de politiekers en de directeurs, enz ...,
enz ... We profiteren altijd van het werk van
een ander. Mochten anderen ook profiteren
van mijn werk. De pastoor

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

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

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



PRIESTER VAN DIENST (14 - 20 nov. '99)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Vandemaele (13-14 nov.) tel. 401560
Veearts Busschaert (14 nov.) tel. 44.53.63
Apotheek Vanacker - Leisele
TANDHEELKUNDE: tel. 30.01.54
VERPLEEGKUNDE:
PROVEN: tel. 30.07.63 (Hei di Dewippe)
KROMBEKE: tel. 30.04.31 (M. Deschuttere)
POPERINGE: tel. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE-;-

A. Dekersgieter, tel. 33.85.85 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 11 november
10 u. Dienst v. over!. oudstrijders van

beide wereldoorlogen
Vrijdag 12 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 13 november
17 u. 3de Gez. zeswekenmis v. Maria

Mouton, wed. van Joseph Top
Zondag 14 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Prosper Dewaele -

Sohier Madeleine
Maandag 15 november
8 u. H. mis v. over!. fam. (V.)
Dinsdag 16 november
8 u. H. mis v. overl. fam. (R.)
Woensdag 17 november
8 u. H. mis v. over!. vader en moeder (L.A.)
Donderdag 18 november
8 u. H. mis v. bijz. overledene
Vrijdag 19 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank
Zaterdag 20 november
17 u. Gez. jaarmis v. Marie Goussey en

over!. echtg. Marcel Routynck
Zondag 21 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor Germain Gouden-

hooft vw vr. en kenn.

Ons
ParochÏeblad
Proven
27e Jaargang Nr. 44 13 november 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 3003 91 - Druk. Schoonaert

Geboorte
- Zita Bisschop, d.V. Filip en Sylvie Saelen,

Blekerijweg 26 te Proven (geb. te Poperinge
op 2 november 1999).

- Lauren Dekervel, d.V. Bart en Ilse Saint-
Germain, Couthoflaan 13 te Proven (geb. te
Poperinge op 3 november 1999).

Novene ter ere van
pastoor Grimminck te Watou
Van 12 tot 20 november te Watou, elke dag
Heilige mis om l7.30 u. (behalve op zondag
om 9.30 u.) Iedereen welkom!

Abonnement op
"Ons Parochieblad Proven"
De volgende straten zijn gepasseerd: de
Switspapendreef, de Roesbruggestraat, de
Uilegatstraat, de Blokstraat, de Molendreef, de
Blasiusstraat en de Bromstraat.
Ik werd er zeer goed ontvangen. In die vermeI-
de straten waren enkelen niet thuis. Wil zo
goed zijn uw bijdrage voor het Parochieblad
zelf te steken in de bus van de Pastorie of te
storten op mijn postchecknr.: 000-0523888-88
van E.H. Ollivier Michet;""r\"lexisvlein 16 te
8972 Proven. Veel dank.

Michel Ollivier, pastoor

K.V.L.V. Agra
Integrale keten bewaking melk (IKM). Door
Eddy Leloup. Dinsdag 16 november 1999 om
20 u. in De kring te Poperinge. Als melkvee-
houder worden we dagelijks geconfronteerd
met de hygiëne rond het melken. Dit is slechts
een schakel in de ketenbewaking. Wat kan er
nog gedaan worden om dit product te garande-
ren ? De nieuwste aspecten komen hier ruim
aan bod!

K.B.G.-Gepenioneerden
Op vrijdag 19 november om 14.30 u. in feest-
zaal Maeke Blyde te Poperinge: feest van de
3' leeftijd met Salim Seghers en Katia Berger.
Prijs: 50 fr. Koffie en koek gratis.

K.A.V.
Decoratieve deur- en raamhangers.
Een lessenreeks "bloemschikken: decoratieve
deur- en raamhangers" gaat door bij Gilberte
op dinsdagavond 16 en 30 november om 19.30
u. In deze tweedelige cursus leren we onze
deuren en ramen versieren. De eerste avond
wordt alles getoond, de tweede avond worden
we zelf aan het werk gezet. Warm aanbevolen
!! Tot dan ?!!

11.11.11
Armoede moet de wereld uit. Omdat HON-
GER EEN ONRECHT is. Omdat iedereen
recht heeft op een menswaardig leven. Omdat
er nooit vrede zal zijn in een wereld van
extreem arm en decadent rijk. 11.11.11 schudt
dit jaar samen met 41 andere organisaties de

onverschilligheid de wereld uit met de actie
WORLDSHAKE. Wij willen drastische maat-
regelen om de kloof tussen arm en rijk te dich-
ten: kwijtschelding van schulden, meer geld
voor ontwikkelingssamenwerking, eerlijke
handel, belastingen op speculatie.
Ondertussen steunt 11.11.11 zorgvuldig gese-
lecteerde initiatieven in de Derde wereld. Het
II.l1.11-comité Poperinge kiest dit jaar voor
het project MST (Movimento Sem Terra), de
beweging van landloze boeren in Brazilië. In
dat reusachtige land worden miljoenen mensen
sociaal uitgesloten door het braak liggen van
ca. 31 % van de oppervlakte. Grootgrondbezit
en concentratie van de landbouw in grote
bedrijven zijn de boosdoeners.
Uw steun is geen druppel op een hete plaat,
maar een druppel olie in het raderwerk naar
een rechtvaardiger verdeling van de rijkdom
op aarde. Ten voordele van dit project komen
op zaterdag 13 november vrijwilligers bij u
aan de deur met wenskaarten en blocnotes.
Wij rekenen op uw solidariteit. Storten kan
ook op rekeningnr. 523-0400774-45 van
I 1.1 l.11-Poperinge. Giften vanaf 1000 fr. zijn
fiscaal aftrekbaar.

Eekhoute Proven
De kaarting is weer voorbij. Iedereen bedankt
voor de steun. De schatting was weer een suc-
ces. Het juiste bedrag was 1.050 fr. Wilfried
Rubben kon dit juist schatten. Proficiat. Tot
volgend jaar.

BGJG
De algemene vergadering van de Bond gaat
door op zondag 21 november '99 in zaal
't Rozenhof van 14.00 tot l7.00 u.
De kinderen van 4 tot 12 jaar kunnen deelne-
men aan de muzikale animatie. Er zijn boter-
koeken en koffie (of chocomelk) voorzien en
er is mogelijkheid om de aanvraag voor spoor-
kaarten te vernieuwen.
BGJG-leden kunnen zich inschrijven bij
Katrien Herpelinck (Provenplein 26) voor de
prijs van 100,- per persoon of 200,- per gezin.
De inschrijving loopt tot en met zondag 14
november '99.
Zorg dat je erbij bent!

Verlof
Café St.-Elooi is met verlof vanaf maandag 15
november t.e.m. donderdag 18 november.
Terug open op vrijdag. Dank voor uw begrip.

Wees waakzaam
Jezus Christus leert ons dat wie wijs en voor-
zichtig is, altijd klaar en paraat moet zijn. Wie
met hart en ziel bekommerd is om de anderen,
wie wil dienen en troosten en wie nooit moe is
het goede te doen, is waakzaam, zegt Christus
en de komst van de Heer zal hem niet overval-
len en verrassen.
Daarom bidt dagelijks en doe af en toe een
goed werk. Dat is waakzaam zijn en de komst
van de Heer in uw leven voorbereiden.



PRIESTER VAN DIENST (21 - 27 nov. '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, te1.30.03.74
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Bal (20-21 nov.) te1.30.00.72
Veearts Vandenberghe (21 nov.) 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: te!. 33.31.16 (W.-G. Kr.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel, 3J.&~5 of 30.07.5&--
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

Zaterdag 20 november
17 u. Gez. jaarmis v. Marie Goussey en

over!. echtg. Marcel Routynck
Zondag 21 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis voor Germain Gouden-

hooft, vw. vr. en kennissen
Maandag 22 november
8 u. H. mis v. overl. broer (L.S.)
Dinsdag 23 november
8 u. H. mis v. over!. echtg. en vader (A.A.)
Woensdag 24 november
8 u. H. mis v. overl. fam. (D.S.)
Donderdag 25 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (briefje)
Vrijdag 26 november
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 27 november
17 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden van

de Kon. Harmonie "De Volksvreugd"
Zondag 28 november
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Isidoor Wyckaert, z.v.

wijlen Isidoor en Marie Deroubaix,
vwo vrienden en kennissen.

In de Heer ontslapen
- Marguerithe Cardinael, wed. van Marcel
Dessein, over!. te Poperinge op don. II nov.
'99 in de leeftijd van 84 jaar en die op vrijdag
19 nov. '99 om 10 U. te Proven wordt begraven.

- Robbe Dequidt, Z.V.Bruno en Carla Neuville,
overleden te Roeselare op din. 16 nov. '99 in
de leeftijd van 23 maanden en die op zat. 20
nov. '99 om 9.30 U. te Proven wordt begraven.

Ons
ParochÏeblad
Proven
27e Jaargang Nr. 45 20 november 1999 Verantw. uitg. Pastoor Proven, tel. 300391 - Druk. Schoonaert

Geboorte
- Lana Debaene, d.V. Stephane en Sofie
Kesteman, Eekhoute 81 te Proven. (geb. te
Poperinge op 10 november 1999)

- Sarah Delanote, d.V. Jan en Karien Surmont,
Couthoflaan 23 te Proven (geb. te Poperinge
op 13 november 1999).

Omhaling Priesters in zending
20 - 21 november 1999
Straks wordt de omhaling gehouden voor de
diocesane priesters van ons bisdom die werken
in de Jonge Kerken. Zij zijn nog steeds met 22,
werkzaam in Congo, Kameroen, Brazilië, El
Salvador, Guatemala, Mexico, Panama en Peru.
Ik hoor vaak de dankbaarheid van de bisschop-
pen ter plaatse. Als ik er op bezoek ga, getuigt
de bevolking met groot enthousiasme over het
werk van onze priesters. Ze blijven rekenen op
onze steun. Kunnen we als jubileumgave voor
het jaar 2000 hun niet iets extra geven?
Zo kunnen ze in dit heilig jaar met volle kracht
het goede nieuws van Jezus Christus blijven
verkondigen. Ik dank u van harte in hun naam.

[Roger Vangheluwe, bisschop Brugge

Jeugdpastoraat
• Op zaterdag 20 november om 20.15 !J. is er jon-
gerengebedsgroep te Poperinge in de
Boeschepestraat 20.

• Op zaterdag 27 november om 20.00 U. is er in de
Sint-Bertinuskerk van Poperinge de maandelijkse
eigentijdse jongerenviering voor alle jongeren
van Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen.
Het thema van de viering is "Wees Waakzaam".
De viering wordt muzikaal opgeluisterd door
Jonge Kerk Poperinge. Na de viering is er ont-
moetingsmoment met een drankje.

• Op zaterdag 4 december om 20.00 U. in de sacris-
tie van de Poperingse Sint-Bertinuskerk is er jon-
gerenviering met Jonge Kerk.

• Op zondag 19 december is er kerstshoppingsdag
te Poperinge. Op de Grote Markt wil
Jeugdpastoraat staan tussen 14.30 en 17.30 U. met
een levende kerststal en een sprekende kerst-
boodschap voor deze tijd. Jongeren die willen
meewerken kunnen vooraf hun naam opgeven.

• Op Kerstavond 24 december om 19.00 U. in de
kerk van Wijtschate is er de maandelijkse
Jongerenviering voor alle jongeren uit Poperinge,
Heuvelland, Vleteren en Mesen.
Achteraf is er ontmoetingsmoment met een pas-
send kerstdrankje.

Iedereen is er steeds hartelijk welkom.
Alle inlichtingen kan men verkrijgen bij de jeugd-
pastor van het decanaat Poperinge, diaken Luc
Vandevyver (44 65 49 of 339767).

Recordopbrengst
Zaterdag 11.trokken 12 vrijwilligers de straat op
in Proven en omgeving om weriskaarten en nota-
boekjes t.V.V.de l Ll l.Ll-actie te verkopen. Het
weer en het publiek waren de verkoop gunstig
gezind zodat de opbrengst die van alle vorige
jaren overtrof. Er werd welgeteld 32.800 fr. ver-
zameld. Het geld is bestemd voor het project
MST (Movimento Sem Terra), de beweging van
landloze boeren in Brazilië. In het verleden werd
in Proven slechts één keer dit bedrag benaderd :
in 1997 met een opbrengst van 32 210 fr. Bij de
start in 1987 werd amper 7530 fr. opgehaald.
Deze geslaagde actie is een hart onder de riem

van alle vrijwillige medewerkers en de vele men- "
sen die 11.11.11. jaar in jaar uit steunen. Wie niet
thuis was bij de deur-aan-deurverkoop, kan zijn
bijdrage nog overschrijven op rekeningnummer
523-0400774-45 vari I1.1Ul.-Poperinge. Giften
vanaf 1000 fr. zijn fiscaal aftrekbaar. Dank aan
iedereen die meevecht tegen onrecht!

Homeparty in café Bascule
Op donderdag 25 november geven wij
een Home Party van juwelen, de laatste
nieuwe collectie. Iedereen is welkom
vanaf 19 U. bij Karien in café Bascule!

Kaarting Blanckaert Bart
De supportersclub van Bart Blanckaert organi-
seert een 2-daagse Kippenbillenkaarting in zaal
Witsoone te Krombeke op vrijdag 19 november
om 18 U. en op zaterdag 20 november om 18 U.

Er is een waardevolle tombola verbonden aan
de voorverkoopkaarten. Voor de niet-kaarters,
die eveneens welkom zijn, is er doorlopend een
video te zien over de wedstrijden die Bart dit
jaar gekoerst heeft. Tevens staat er een koers-
fiets te koop voor een beginnend rennertje. Bart
dankt iedereen van harte voor de steun.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van oe kàartiiig van 12 nov. 60 deelne-
mers, 11 wonnen 3 partijen: Cappoen B. 393,
Delerue R. 325, Looten A. 314, Delbaere R.
310, Froyman M. 259, Looten I. 253, Veryepe
E. 239, Verhelst A. 234, Vandromme A. 219,
Vandenberghe R. 218, Dever D. 204.
Volgende kaarting op donderdag 25 nov.

Beste Provenaars
De technische dienst Poperinge heeft enkele
grasvodden geplaatst op het speelterrein waar
er geen gras meer groeide. Opdat alles zou
kunnen groeien, vragen wij om voor het ogen-
blik het speelplein niet te gebruiken. Dit zal
zeker enkele maanden duren. Tennis, basket-
bal of volleybal kan natuurlijk wel. Indien er
terug gespeeld kan worden geven wij een sein-
tje. Bedankt voor de medewerking.

De Eekhoutvrienden.
Gevonden
Een paternoster nabij de grot. Terug te beko-
men in de pastorie.

"Ons Parochiebald" Proven
Welke straten zijn reeds bezocht? De volgor-
de : Switspapendreef, Roesbruggestraat (3-tal
niet thuis), Uilegatstraat (1 niet thuis), Brom-
straat, Blasiusstraat (I niet thuis), Blokstraat.
Molendreef, Moutefoulstraat, Obterrestraat "(3-
tal niet thuis), Terenburgseweg (2 niet thuis),
Krombekenaars, Gravendreef.
We zijn nu bezig op het Provenplein om dan
door te gaan naar de Couthoflaan, Blekerij-
weg, Canadaweg, Canonstraat en Reninge-
straat om dan nog enkele straten te doen in het
centrum.
Ik mag u zeggen dat ik overal goed ontvangen
wordt. Dank u zeer, Michel Ollivier, pastoor.

Nota-bene : mag ik vragen dat diegenen die
niet thuis waren in bovenvermelde straten, zelf
zouden storten in de bus van de pastorie of op
mijn postchecknummer : 000-0523888-88 van
E.H. Ollivier Michel, Alexisplein 16, 8972
Proven. Dank.



PRIESTER VAN DIENST (28 nov. - 4 dec. '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 (27-28 nov.) teI.40.0l.92
Veearts Vulsteke (28 nov.) tel. 33.41.17
Apoteek Darras - Alveringem
TANDHEELKUNDE: te!. 30.0l.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.zel, .n·.ss..&5..Gf--30.DL5.S-
P. Deschrevel (ook pedicure), tel. 40.00.11
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge te!. 333.020

Proven GSM 0477/22 5551

Zaterdag 27 november
17 u. Gez. mis V.d. leden en overl. leden van

de Kon. Harmonie "De Volksvreugd"
Zondag 28 november
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v. Isidoor Wyckaert, z.v.

wijlen Isidoor en Marie Deroubaix,
vwo vrienden en kennissen

Maandag 29 november
8 U. H. mis V. bijz. over!. (J.M.)
Dinsdag 30 november
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, voor

genezing (Br.)
Woensdag 1 december - St.-Elooi
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (A.A.)
Donderdag 2 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, uit dank

(G.) .
Vrijdag 3 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 4 december
17 U. 4de Gez. zeswekenmis V. Maria

Mouton, wed. V. Joseph Top
Zondag 5 december
8 U. Gez. mis V.d. Parochianen
10 U. 2de Gez. zeswekenmis V. Marie-

Rose Gadeyne, echtgte. van Michel
Vanhoucke.· .

Bedankt voor uw medeleven en medevoelen
Robbe Dequidt, zoontje van Bruno en Carla
Neuville, broertje van Kellyen Margot, gebo-
ren op 16 december 1997 en overleden op 16
november 1999, slechts 23 maanden oud, werd

Ons
ParochÏeblad
Proven
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Ceciliafeest 1999
Zaterdag 27 november 1999
Koninklijke Harmonie "De Volksvreugd"
Proven
15.00 u. : Verzameling aan het lokaal
15.15 U. : Optocht via Provenplein en
Obterrestraat met ere-serenade ten huize van
Maurice Dewickere en Dirk Devos, beiden 25
jaar lid
15.55 u. : Opstelling aan "Het Rozenhof" en
wandelconcert via Obterrestraat, Baron
Mazemanlaan, Eekhoute en Blekerijweg.
16.40 u. : Opstelling aan "De Bascule" en
optocht naar de kerk
17.00 u. : Eucharistieviering opgeluisterd door
de Harmonie. Overdracht van de vlag van Elie
Devos naar Jacques Lefevere

Dierbaar aandenken aan 17.50 u. : Traktaat in "De Tramstatie"

bb d 19.00 U. : Feestmaal in "Sint-Elooi"Ro eDe qui t Muzikanten die om de één of andere reden niet
°16 december Iqq7 aanwezig kunnen zijn op het avondfeest wor-
t 16 november Iqqq den toch verwacht voor de optocht en de

zoontje van Bruno en Corlo eucharistieviering!
broertje van Keil,!en Margot Noot : Aangezien een volle bus muzieklief-

hebbers op vrijdag 26 november naar
Lieve, kleine Robbe Antwerpen trekt voor The Night of the Proms

Je was niet alleen maar welkom, is er die avond geen repetitie voor jeugd en
vriendje. volwassenen!

Jewerd-zu-he\1igvertangtri-, ------ ------------
zo vurig gewenst, zo teder gekoesterd.

Nog altij d begrij pen we niet
waaromje niet bij ons mocht blijven.
Wat je in ons, al die weken en maanden

opgeroepen hebt aan Uefde, zorg en geluk,
maakteje aanwezigheid hier zinvol.

We haddenjezo graag groot zien worden,
er zijn nog zoveel onuitgevoerde plannen.

Bijna ::1jaar lang hebje gevochten,
een oneerlij ke strij d.

Je plaatsje in huis zal leeg blijven,
vergeten doen wejounooit!

Robbe, Uefzoontj e,
we hOuden zo zielsveel vanje.
ötooo z ocbt, je verdient het.

Mama, papa en z usj es

begraven te Proven op zaterdag 20 november.
Wij werden getroffen en troostvol aangedaan
door de zeer grote aanwezigheid op de begra-
fenis van ons kindje Robbe. Uw zeer talrijke
aanwezigheid was voor ons, zijn papa en
mama, een deugddoende steun bij de zware
beproeving die ons treft.
Daarom danken wij u allen heel gemeend en
hartelijk.

Bruno, Carla, Kellyen Margot
Nota:
Omdat op de begrafenis zeer veel gedachtenis-
sen van de kleine Robbe tekort waren, laten we
de tekst drukken in "Ons Parochieblad"
Proven, voor de mensen die er geen hebben
ontvangen.

Homeparty van juwelen - ander adres!
Wegens omstandigheden moet de Juweelparty
doorgaan in café St.-Elooi bij Linda.
Iedereen is nog steeds welkom op donderdag
25 november om 19 uur. Dank u voor uw
begrip.

Sint-Ceciliaviering "De Volksvreugd"
Proven
Op zaterdag 27 november viert de Koninklijke
Harmonie "De Volksvreugd" haar patroonhei-
lige St.-Cecilia. Naar aloude gewoonte is er
vanaf 15.00 u. het muzikale optreden doorheen
de dorpskom. Om 17 u. is er de Eucharistie-
viering in de kerk, 's avonds is er voor de
muzikanten en hun familie een lekkere maai-
tijd en wordt er gefeest en gedanst waarbij
Cecilia alle eer wordt toebedeeld.
Eveneens komen enkele leden-muzikanten in
de schijnwerpers te staan : Maurice Dewicke-
re, 25 jaar zeer actief bestuurslid, Dirk Devos,
25 jaar blozende trompetblazer en Elie Devos,
afscheidnemend vaandeldrager door storm en
door wind. Zij worden in de bloemen en op
foto gezet.

Uitslag voorverkoop kaarten
Blanckaert Bart.
10-16-46-59-65-77-123-128-138-
161 - 178 - 182 - 206 - 216 - 224 - 232 - 246 -
248 - 308 - 316 - 321 - 334 - 345 - 357 - 399 -
402 - 408 - 424 - 446 - 453 - 474 - 488 - 503 -
533 - 534 - 558 - 560 - 568 - 582 - 613 - 614-
616 - 623 - 629 - 661 - 685 - 700 - 753 - 763 -
773 - 781 - 790 - 800 - 805 - 830 - 838 - 844 -
~62 - 878 - 892 - 896 - 899 - 901 - 904 - 907 -
916 - 936 - 939 - 941 - 958 - 992 - 1002 - 1018-
1027 - 1048 - 1064 - 1089 - 1106 - 1126 -
1140 - 1153 - 1171 - 1180 - 1213 - 1231 -
1251 - 1262 - 1274 - 1289 - 1303 - 1307 -
1321 - 1336 - 1364 - 1399 - 1410 - 1422 -
1431 - 1437 - 1453 - 1493 - 1502 - 1515 -
1553 - 1572 - 1575 - 1588 - 1605 - 1624 -
1636 - 1640 - 1653 - 1688 - 1714 - 1736 -
1766 - 1774 - 1783 - 1801 - 1815 - 1823 -
1835 - 1869 - 1924 - 1938 - 1951 - 1969 -
1989 - 2005 - 2020 - 2064 - 2083 - 2089 -
2116 - 2133 - 2145 - 2157 - 2177 - 2207 -
·2218 - 2228 - 2254
Alle nummers eindigend op 15,57 of 80.
Alle prijzen kunnen afgehaald worden tot eind
februari 2000 in Herberg Canada te Proven,
tijdens de openingsuren.

Hespenschatting
Vrijdag : 5 kg 495, gewonnen door David
Vermeersch uit Haringe na lottrekking uit 5
juiste oplossingen.
Zaterdag: 5 kg 280
Deze hesp wordt verdeeld onder 2 winnaars nl.
Brysbaert Maurice uit Poperinge en
Vantieghem Annie uit Tielt.

God heeft mensen nodig
Wij weten maar al te goed dat God geschiede-
nis maakt en dat Hij grote dingen wil doen met
een handjevol gewone mensen, met mensen
die op Hem hun hoop hebben gevestigd.



PRIESTER VAN DIENST (5 - II dec. '99)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Neuville (4-5 dec.) tel. 30.03.38
Veearts Busschaert (5 dec.) tel. 44.53.63
Apoteek 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.jel. 33.85.85 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

Zaterdag 4 december
17 u. 4de Gez. zeswekenmis v. Maria

Mouton, wed. v. Joseph Top
Zondag 5 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 2de Gez. zeswekenmis v. Marie-Rose

Gadeyne, echtgte. van Michel Vanhoucke
Maandag 6 december - St.-Nicolaas
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 7 december
8 u. H. mis v. overl. echtg. en vader (G.D.)
Woensdag 8 december - O.L.V. Onbevlekt
8 u. H. mis v. overl. ouders en broer (AMA)
Donderdag 9 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, dank (G.S.)
Vrijdag 10 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot v. genezing

(br.)
Zaterdag 11 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.

Christiane Leys
Zondag 12 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis V.d. leden en overl. leden V.h.

Vrijwillig Brandweerkorps Proven ter
gelegenheid van St.-Barbara.

Warm van binnen
Op dinsdag 21 december om 18 u. in de Sint-
Victorkerk te Proven : kerstevocatie door men-
sen met een mentale handicap, muzikaal
ondersteund door de Koninklijke Harmonie De
Volksvreugd. Inkom gratis. Org. De Lovie,
Poperinge.

Ons
ParochÏeblad
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Een jarenlange traditie in Proven
Een echte kerstboom in huis of aan de deur:
zeg nu zelf, dit geeft toch wat meer gezellig-
heid tijdens de donkere wintermaanden. .
Maar wij horen de moeders reeds: "Wanneer I

haal je nu eindelijk een kerstboom 7" Zoals
gewoonlijk heeft vader geen tijd. Ofwel, indien
vader toch eens een minuutje tijd vindt, horen
wij het volgende: "Kan je niets in de koffer
leggen wanneer je de kerstboom haalt 7 Je
moet eens kijken hoe vuil de koffer nu is."
Het driekoningencomiteit heeft zoals reeds
vele jaren de oplossing: laat je kerstboom
thuisbrengen. Zaterdag 11 december wordt de
aanhangwagen vol geladen met prachtige
bomen. Marc en Martin leveren je boom zo-
maar aan huis. Zaterdag 8 januari 2000 wordt
deze, indien je dat wil, zomaar afgehaald voor
de kerstboomverbranding. Kan je nog gemak-
kelijker zijn 7
Voor meer inlichtingen : Johan Malbrancke,
Eekhoute 9, 8972 Proven, tel. 057/30 08 96 of
bij Danny en Linda, café Sint Elooi, tel.
057/3004 83. Het Driekoningencomiteit

Abonnement Het Wekelijk Nieuws
Zoals u weet loopt het jaar 1999 stilaan ten
einde. Het wordt stilaan tijd voor de vernieu-
wing van het Wekelijk Nieuwsvo-orheT jaar
2000. De kostprijs bedraagt dit jaar 2850 fr.
voor een abonnement. Gelieve dit te betalen
vóór 15 januari 2000 aan Kris of in de Sako
winkel, tel. 057/30 04 47. Prettige eindejaars-
feesten! Nadine en Kris.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 25 november. 58
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen: Vandromme
A. 421, Demolder M. 351, Veryepe E. 337,
Vandaele L. 318, Cockelaere M. 306, Delbaere
R. 239. Volgende en laatste kaarting van 1999
op donderdag 9 december. Kampioenviering
op donderdag 23 december.

Parochieblad
We zijn bezig in de Blekerijweg. De
Couthoflaan is gedaan, alsook het Provenplein.
Verder stap ik over naar de Canadaweg, de
Canonstraat en de Reningseweg. Willen diege-
nen die niet thuis waren hun betaling in de bus
van de pastorie steken of te storten op postche-
querekeningnummer 000-0523888-88 van
Ollivier Michel, Alexisplein 16, 8972 Proven.
Dank u.

K.A. V. organiseert: Dans je eigen dans
Dinsdag 7 december om 19.30 u. in het CC De
Croone is de afspraak voor een leuke avond
waarop we opnieuw leren bewegen op ons
eigen ritme. Voorkennis is niet vereist, de les-
geefster leert ons op 5 verschillende ritmes
dansen en te bewegen. En dan kunnen we
nadien heerlijk ontspannen en relaxed naar
huis. Breng een kussentje mee en draag losse
sportieve kledij. Tot dinsdag 7

Het K.A.V. Bestuur

Jaarlijkse vleeskrokettenkaarting
Op vrijdag 3 en zaterdag 4 december vanaf 19
u. en op zondag 5 december van 10 tot 13 u. en
vanaf 17 u. ten voordele van TSC Proven.

40 fr. per kaart of 3 kaarten voor 100 fr., maat
naar keuze. Iedereen van harte welkom in zaal
Sint-Elooi te Proven.

Sinterklaas-party
't Rozenhof houdt op vrijdag 3 december een
Sinterklaas-party in het café. Er is muzikale
ambiance voorzien en de toegang is gratis. Om
23 uur wordt de eerste pint getapt van een gra-
tis vat. Iedereen is van harte welkom!

Dieter en Carmen

Ann Boerave uit Nyamitanga
Ann heeft teruggeschreven naar de leerlingen van
het 6de leerjaar. Hier volgt nu haar brief:

Nyamitanga 31 oktober 1999

Hallo Ellen, Frieke, Freya, Mathijs, Jonathan, Jef,
Hanne, Sarah, Joris, Nico, Thijs, Laura, Lydie,
Eline, Bram, Pieter en meester Stef Denecker uit
de 6de klas.

Het was voor mij een echte verrassing toen ik
vorige week een fax van jullie ontving. Wees
gerust, ik herinner me jullie nog wel, hoor! Jullie
waren immers een van de eerste leerlingen aan
wie ik les gaf. Intussen ben ik nu al afgestudeerd
als juf ! Maar voorlopig geef ik nog geen les in
een Belgische school. Zoals jullie weten, ben ik
nu inUganda en werk ik in een Ugandese tagere
school.
Op 20 augustus kwam ik hier toe in Uganda. De
eerste dagen wist ik echt niet wat ik zag. Ik ver-
bleef toen een week in Kampala, de hoofdstad
van Uganda. Kampala lijkt op één grote markt. In
een park, op de stoep, op de straat vind je overal
kraampjes waar mensen van alles verkopen. Het
is echt ongelooflijk hoe elke m' door ijverige
marktkramers wordt ingepalmd. Hier in Uganda
is de helft van de beroepsbevolking werkloos.
Hier krijgen de mensen (de werklozen) geen
werkloosheidsuitkering zoals in België. Geen
werk, geen geld ! Daarom proberen de mensen
van alles om aan geld te geraken : van kapotte
autobanden worden sandalen gemaakt, een leeg
blikje wordt omgetoverd tot een olielampje, ...
Het kleinste "prulleke" wordt verkocht. Sommige
mensen proberen ook op een oneerlijke manier
aan geld te geraken. In Uganda zijn heel veel die-
ven en corruptie is hier heel gewoon.
Op straat in Kampala lopen honderden mensen,
sommigen met JO matrassen op hun hoofd, ande-
ren versjouwen zakken meel, nog anderen lopen
rond met vanalles om te verkopen en velen slen-
teren gewoon rond.
De drukte op straat is ongelooflijk. Daarbij komt
nog dat het verkeer echt verschrikkelijk is.
Normaal moeten de auto's links rijden (en niet
rechts zoals in België) maar de meesten rijden
gewoon zoals ze zelf willen. De voorrangsregel is
hier heel eenvoudig: hoe groter je auto, hoe meer
voorrang je hebt.
Ja, die eerste dagen in Kampala waren echt de
moeite. Na een week trok ik dan door naar
Nyamitanga, een dorp dicht bij Mbarara. Mbarara
ligt helemaal in het zuiden van Uganda dicht
tegen de Rwandese grens. Mbarara is een grote
en veilige stad, het is de tweede best ontwikkelde
stad van Uganda. In het noorden van Uganda zijn
er regelmatig rellen maar hier in Mbarara merken
we daar niets van. Er zijn wel enorm veel solda-
ten in de stad die de banken, postkantoren, ...
bewaken. Alle scholen en mensen met een groot
huis hebben ook zogenaamde "nightwatchers"
die voortdurend op de wacht staan.

(wordt vervolgd volgende week)



PRIESTER VAN DIENST (12 - 18dec. '99)
E.H. Lamote, past. Roesbrugge, teI.30.03.74
KERKI~EDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKU DIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Melis (11-12 dec.) tel. 38.87.55
Veearts Goethals (12 dec.) 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.)
KINESITHERAPIE :
A. Dekersgieter, tel. 33.85.85 of 30.07.58

--E...Descl:u:e-'.'e! (ook pedicure), te!. 40.00.1-1
G. Busschaert, tel. 30.19.30
BRANDWEER Poperinge tel. 333.020

Proven GSM 0477/22 5551

Zaterdag 11 december
17 u. Gez. jaarmis v. Paul Top, echtg. v.

Christiane Leys
Zondag 12 december
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. mis v.d. leden en overl. leden v.h.

Vrijwillig Brandweerkorps Proven ter
gelegenheid van St.-Barbara

Maandag 13 december
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.)
Dinsdag 14 december
8 u. H. mis v. overl. fam. (R.)
Woensdag 15 december
8 u. H. mis v. bijz. overl. (H.Q.)
Donderdag 16 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot v. genezing

(xxx)
Vrijdag 17 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot (gev.)
Zaterdag 18 december
17 u. Gez. mis v. Roger Vandenbussche,

echtg. van Maria Simoen, vwo vrienden en
kennissen.

Zondag 19 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
- Gerard Lanoye, echtg. van Godelieve Delbeke,
overl. te Westvleteren op woe. I dec. 1999 in
de leeftijd van 71 j. en die op woe. 8 dec. om
10.30 U. te Proven wordt begraven.

- Alice Decrock. weduwe van Omer Goeman,
overleden te Poperinge op zat. 4 dec. '99 in de
leeftijd van 87 jaar en die op vrijdag 10 dec. '99
om 10 U. te Proven wordt begraven.

Ons
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K.V.L.V. Agra.
"Water en watervergunningen" door Dirk
Vermander op dinsdag 14 december 1999 om
13.30 u. in De kring te Poperinge. Water is een
noodzaak, zowel voor mens en dier als voor plan-
ten. Het is kostbaar en in de toekomst zullen we
er spaarzaam mee moeten omgaan. We stellen
ons vragen over de waterbehoefte, over hoe we
kunnen besparen, over de vergunningen en niet te
vergeten de heffingen.

Bokado
Tijdens de komende dagen kunt u in onze sfeer-
volle winkel uw keuze maken voor de komende
eindejaarsfeesten. Zoals u van ons gewoon bent,
hebben we voor u weer een volledige nieuwe col-
lectie aan uitzonderlijke prijzen. Extra lange ope-
ninsuren in december teneinde U nog meer ten
dienste te staan.
Woe 08 december: 13.30 tot 19.00 u.
Woe 15 december: 09.00 tot 19.00 U.

Woe 22 december: 09.00 tot 20.00 U.

Woe 29 december: 09.00 tot 19.00 u.
Don 16 en 23 december: 09.00 tot 22.00 u.
Vrij 17 december: 09.00 tot 22.00 U.

Zat 11 en 18 december: 09.00 tot 20.00 U.

Zon 12 en 19 december: 09.00 tot 20.00 U.

Zon 26 december: 09.00 tot 19.00 U.

Op Kerstmis en ieuwjaar zijn we gesloten.
Onze gewone openingsuren: maandag t.e.m. zon-
dag Ot:)~OOfOt1T.OO en 13.3crfOt -830 U. es oten
op woensdag.

Permanente dorpsraad in Proven
Op 26 november 1999 vergaderen op initiatief
van Rudy Demaegt, de volgende Proven aars :
Malbrancke Johan, Top Patrick, Top Yvan,
Verrneulen Hugo, Verslype Chris, Yde Frans en
door hen werd in het Rozenhof groen licht gege-
ven aan de oprichting van een dorpsraad voor
Proven, genaamd "Proven Boven".
De bedoeling is via een a-politieke werkgroep
Proven te profileren tegenover de hogere instan-
ties - gaande van de stad Poperinge tot de federa-
le overheid - met als doel het verwezenlijken van
belangrijke projecten die ten goede komen aan
alle Provenaars. Een concreet tienpuntenplan
werd vooropgesteld:
I) een fietspad tussen Poperinge en Proven
2) een veilige doortocht in Proven
3) een moderne riolering
4) voldoende bouwgrond in Proven
5) een actueel sociaal huisvestingsbeleid
6) veilige en onderhouden landelijke wegen
7) een veilige dorpskern
8) een veilige schoolomgeving
9) een structurele oplossing voor het Provens

voetbal
10) ondersteunende maatregelen voor het vereni-

gingsleven.
Deze lijst is zeker niet limitatief.
Proven mag als centraal gelegen deelgemeente
van Poperinge de start van het nieuwe millenni-
um niet missen. Daarom moet de dorpsraad de
stem van Proven, van iedereen worden. In deze
groep onafhankelijke personen zal ieder vanuit
zijn eigen oogpunt de noden van de Provenaars
opvangen en te berde brengen. Geen enkel pro-
bleem is taboe; alles is bespreekbaar.
Het is dus een enige gelegenheid om zaken te
realiseren waarover vaak gesproken wordt, die
gevoelig liggen bij sommige mensen, maar die nu
blijven zoals ze zijn. Daarom deze oproep aan
alle verenigingen van Proven om een attente
medewerker(ster) te sturen naar de dorpsraad, om
hun eigen belangen te kunnen behartigen en reali-
seren. Een hoorzitting hieromtrent is voorzien op

donderdag 3 februari 2000 in zaal St.-Elooi te
Proven.

Electro Cossey - Eindejaarstombola
Dit jaar is er een prachtige damesfiets te winnen.
Wegens de uitbreiding van de MOBISTAR-
antenne te PROVEN, zijn we erkend rechtstreeks
agent van dit netwerk. We verlenen u vrijblijvend
alle informatie, ook indien uw toestel elders werd
aangekocht! Vanaf heden tot 8 januari, spette-
rende abonnementsactie : I frank per minuut
gedurende 1 jaar, geen acti veringskosten, tarief
per seconde en gratis raadpleging van uw voice
mail. Abonneer u nu !

Warm van binnen
Op dinsdag 21 december om 18 u. in de Sint-
Victorkerk te Proven: kerstevocatie door mensen
met een mentale handicap, muzikaal ondersteund
door de Koninklijke Harmonie De Volksvreugd.
Inkom gratis. Org. De Lovie, Poperinge.
Het Huis in het Park is één van de dagcentra van
De Lovie. Dagelijks komen mensen uit de regio
met de bus naar het kasteeldomein. Ze worden er
een waaier van activiteiten aangeboden. Koken,
tuinieren, sport, muziek, toneel... zijn enkele
voorbeelden.
In Het huis in Het Park zijn de voorbereidingen
naar Kerstmis toe reeds geruime tijd merkbaar.
De volwassen mensen met een mentale handicap
brengen immers 00 I Jaar een Kers spe naar-
voren. Dit jaar wordt er samengewerkt met De
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd. Het
resultaat van die samenwerking willen ze graag
tonen op disndag 21 december. Inkom is gratis.

1999 - 2000 Jaar uit - jaar in
Dat zal gevierd worden in regel, ik lees op een
plakkaat : "Christus gisteren-vandaag-altijd".
2000 jaar geleden heeft Hij zijn kerk gesticht.
Geloven gaat verder. Wat is er gebeurd in 't ver-
leden? Ik vraag uw aandacht. Wat hebben onze
voorvaderen gedaan ? Ze hebben op aarde een
huis gebouwd voor God, want Hij wilde bij ons
komen wonen : Een huis voor God - Kerk. Er
zijn veel kerken, laat mij er enkele vernoemen
hier in onze streek.
3 kerken te Poperinge : St.-Bertinuskerk, St.
Janskerk en O.L.Vrouwkerk.
Dan zie ik nog: Abele, Sint-Jan ter Biezen,
Watou, de kapel van 't Vogeltje, onze
Parochiekerk St.- Victor Proven, Haringe,
Roesbrugge, Krombeke, Beveren, Stavele.
Gyverinkhove, Hoogstade. Woesten, WestvIe-
teren, de kerk van de Paters St.-Sixtus,
Oostvleteren. [zenbergekerk en Maria-kapel,
Leisele, Houtern, Wulveringem, Vinkern,
Hondschoote, Bulskamp, Steenkerke, Veume met
zijn St.- iklaaskerk en St.- Walburgakerk,
Adinkerke, De Panne, O.L.V. kerk en Si-Pieters,
Koksijde, Oostduinkerke en Wulpen.
Ik tel ver in de dertig kerken hier alleen in onze
streek. Wat hebben onze voorvaderen hard
gewerkt, gesleurd en gesjouwd en alles met de
hand om zoveel huizen voor God te bouwen.
Uiting van groot geloof, maar geloven gaat ver-
der.
Wat gaan wij doen! Men kan met de wagen geen
5 minuten ver rijden of men komt een kerk tegen.
Een troep huizen en middenin Gods Huis, een
kerk. Teken van groot geloof
Wat onze voorvaderen hebben gebouwd zullen
wij toch niet dynamiteren. Wat zij hebben opge-
bouwd mogen wij toch niet afbreken. ook niet
met onze mond !



PRIESTER VAN DIENST (19 - 25 dec. '99)
E.H. Ollivier, past. Proven, tel. 30.03.91
KERKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.
Alexisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Provoost (18-19 dec.) tel. 40.00.20
Veearts Vandenberghe (19 dec.) tel. 38.81.60
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. 33.851\5 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 0477/225551

Zaterdag 18 december
17 u. Gez. mis v. Roger Vandenbussche,
echtg. v. Maria Simoen, vwo vr. en kenn.
Zondag 19 december
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Nancy Vanden-
broucke, d.v. Jozef en Annie Vanhulle
Maandag 20 december
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (A.A.)
Dinsdag 21 december
8 U. H. mis V. overl. echtg. en vader (G.D.)
Woensdag 22 december
8 U. H. mis V. overl. ouders en broer (A.M.A.)
Donderdag 23 december
8 U. H. mis t.e.v. O.L.V. v.d. grot, gene-
zing (br.)
Vrijdag 24 december
18 U. Kerstnachtmis te Proven verzorgd
door de schoolkinderen en opgeluisterd
door de Kon. Harmonie "De Volks-
vreugd"
Zaterdag 25 december - Kerstdag
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. le Gez. 6-wekenmis voor een bijz.
overl. (A.D.)
Zondag 26 december
8 U. Gez. mis v.d. Parochianen
10 U. Gez. jaarmis V. Daniël Vanler-
berghe, echtg. V. Antoinette Cambier

Bakkerij Rubben-Beudaert stopt.
Op vrijdagavond 24 december 1999 na 32 jaar
stopt bakkerij Wilfried Rubben-Beudaert,

r
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Hierbij danken zij al hun klanten voor het
jarenlange geschonken vertrouwen.

Bakkerij Stefaan.
De winkel zal gesloten zijn op donderdagen 23
en 30 december maar zal open zijn op woens-
dagen 22 en 29 december.
Gelieve tijdig te bestellen voor de feestdagen.

K.B. Gepensioneerden
Uitslag van de kaarting van 9 december. 61
deelnemers, 6 wonnen 3 partijen : Deschrevel
M. 466; Noninck M. 304; Delporte M. 300;
Looten 1. 290; Cordenier P. 267; Vanexem M.
239. Op donderdag 23 december is er de kam-
pioenenviering. .
Kampioen : Delerue Remi, 26 partijen, 3170
ptn.
Kampioene : Masschelein Madeleine, 25 par-
tijen, 3229 ptn.

B.G.J.G. Proven
Op uitnodiging van B.G.J.G. Proven brengt
kindertheater Trontinet het verhaal van Pluim,
Ros en Big. Dit gaat door op dinsdag 28
december '99 om 14.30 U. in zaal Sint-Elooi,
Duur: 1 uur. Het verhaal is geschikt voor alle
kinderen van 3 tot 12 jaar. Zelfs ouders die _
erbij willen zijn, zullen het stuk zeker kunnen
smaken. Kaarten zijn te koop bij Katrien
Herpelinck (Provenplein 26) of op school.
Leden B.GJ.G. betalen 100 fr., niet-leden
betalen 150 fr.

Uit waardering en dankbaarheid ver-
meiden we de leden van de Proven se
brandweer.
Luitenant-Postoverste: Vermeulen Hugo
Luitenant-dokter: Bal Hubert
Adjudanten: Lemahieu Mamix, Top Pieter
Korporaals: Vandromme Mamix, Top Wim
Brandweermannen: Sergie Joseph, Ryckeboer
Eduard, Regheere Geert, Desmyter Wout,
Desmyttere Kris, Devooght Wim, Devos Eric,
Devos Dirk, Leeuwerek Yves, Devos Hugo,
Sticker Hendriek, Vanbeveren Bart, Dekervel
Bart, Devos Rik, Lelieur Bart, Vanderhaeghe
Henk
Brandweervrouwen Roelstraete Dina,
Demeester Adinda
Stagiairs : Devooght Martine, Vanbeselaere
Kris, Pannekoecke Luc
Ere-brandweer:
Luitenant: Top Ivan, Pareyn André
le Sergeant-majoor: Ryon Gerard
le Sergeant: Declerck Frans
Sergeanten : Dever Denis, Lemahieu André,
Berquin Jacques, Devos Elie
Korporaals Devos Martin, Verbrigghe
Lucien, Vandromme Gerard, Cossey Marcel,
Vandenbussche Joseph
Brandweermannen : Top Pierre, Comette
Willy

Bokado
Tijdens de komende dagen kunt u in onze
sfeervolle winkel uw keuze maken voor de
komende eindejaarsfeesten. Zoals u van ons
gewoon bent, hebben we voor u weer een vol-
ledige nieuwe collectie aan uitzonderlijke prij-
zen. Extra lange openingsuren in december

teneinde u nog meer ten dienste te staan:
Woe. 22 december: 09.00 tot 20.00 u.
Woe. 29 december: 09.00 tot 19.00 U.

Don. 16 en 23 december: 09.00 tot 22.00 U.

Vrij 17 december: 09.00 tot 22.00 U.

Zat. 18 december: 09.00 tot 20.00 U.

Zon. 19 december: 09.00 tot 20.00 U.

Zon. 26 december: 09.00 tot 19.00 U.

Op Kerstmis en Nieuwjaar zijn we gesloten.
Onze gewone openingsuren : maandag t.e.m.
zondag: 09.00 tot 12.00 en 13.30 tot 18.30 U.

Gesloten op woensdag.

Electro Cossey
Goed nieuws! De Mobistar-antenne is geacti-
veerd sinds donderdag laatstleden. We hebben
in Proven en omstreken een uitstekende ont-
vangst. Wie wil abonneren op de speciale
Mobistar-actie, doet dit best tijdig voor de
nieuwjaarsdrukte. Het aanbod is enkel geldig
tot 8 januari. Wees niet te laat! Bellen aan 1
BF per minuut en de activatiekosten zijn gra-
tis!
Vergeet onze tombola niet. Te winnen: een
damesfiets !

"Warm van binnen", di. 21 dec. om
18 u. in de Sint-Victorkerk te Proven;
Een kerstevocatie door mensen met een men-
tale handicap, muzikaal ondersteund door De
Koninklijke Harmonie De Volksvreugd.
"Warm van binnen" richt zich tot iedereen die
de medemens met een mentale handicap een
warm hart toedraagt. "Warm van binnen" wil
de boodschap meegeven dat een mens slechts
innerlijke warmte vindt als hij zich openstelt
voor een ontmoeting met een ander. Onze
acteurs treden naar voren met een eerlijkheid
en spontaniteit die ons doet nadenken. Zij
raken onze ziel met zachte handen en laten de
anderen zonder wantrouwen toe in hun eigen
leefwereld. Ze leren ons dat mensen ontmoe-
ten hartverwarmend is.
Na de voorstelling wordt u vriendelijk uitge-
nodigd in zaal St. Elooi, op de kerstmarkt waar
kunstambachtelijke producten, gemaakt door
mensen van De Lovie, u te koop aangeboden
worden. We praten er nog wat na bij een
glaasje Glühwein of warme chocolademelk.
Omdat mensen ontmoeten verrijkend is, hopen
we dat u er ook bij kan zijn. Toegang: gratis.

Abonnement "Ons Parochieblad"
Mijn toer van huis tot huis is bijna ten einde.
Rest nog : een deel van Eekhoute, het
Alexisplein en de Blokweg.
Al de andere straten zijn bezocht. Aan diege-
nen die niet thuis waren, vraag ik of ze zelf
willen storten in de bus van de pastorie of op
mijn postchecknummer 000-0523888-88 van
E.H. Ollivier, Alexisplein 16, Proven.
Met oprechte dank. M. Ollivier, pastoor.

De levende kerststal 1999
Dit jaar wordt de levende kerststal uitgebeeld
door het gezin Bart Dekervel - Saint Germain
Ilse, Couthoflaan 13 met Lauren als kindje
Jezus en Niels en Aaron als herdertjes.
In het volgend Parochieblad wordt het volledi-
ge programma van de Kerstnachtviering op
vrijdagavond te 18 U. meegedeeld.



PRIESTER VAN DIENST (26 dec. - I jan. '99)
E.H. Vanacker, past. Haringe, tel. 30.06.09
~RKBEDIENDE : André Bouw-Brion A.

..• exisplein 13, tel. 30.11.89
GENEESKUNDIGE ZONDAGDIENST
Dokt. Selosse (25 dec.) tel. 40.15.60
Dokt. Doise (26 dec.) tel. 30.03.38
Veearts Goethals (25 dec.) tel. 30.02.67
Veearts Vulsteke (26 dec.) tel. 33.41.l7
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. 33.85.85 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 december
18 u. Kerstnachtmis te Proven verzorgd
door de schoolkinderen en opgeluisterd

r de Kon. Harmonie "De Volks-
•.•eugd"
Zaterdag 2S december - Kerstdag
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. 1e Gez. 6-wekenmis voor een bijz.
overl. (A.D.)
Zondag 26 december
8 u. Gez. mis V.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Daniël Vanler-
berghe, echtg. v. Antoinette Cambier
Maandag 27 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, dank (M.)
Dinsdag 28 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot, bijz. int. (0.)
Woensdag 29 december
8 u. H. mis v. overl. fam. (V.)
Donderdag 30 december
8 u. H. mis v. overl. fam. (R.)
Vrijdag 31 december
8 u. H. mis t.e.v. O.L.V. V.d. grot (gev.)
Zaterdag 1 januari 2000
17 u. Gez. mis t.e.v. Godd. Voorzienig-
heid en O.L.V. V.d. grot voor ieder gezin
bij het begin van een nieuw jaar 2000
Zondag 2 januari 2000
8 u. Gez. mis v.d. Parochianen
10 u. Gez. jaarmis v. Bertha Durant, echt-
gte van Willy Lozie en voor Leonie
Truyaert en Alida Durant.
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Geboorte
Maïté Six d.V. Francky en Marina Therssen,
Eekhoute I I, Proven. (geb. te Ieper op 17
december 1999)

Kerstgeschenk door E.H. Pastoor
Een kerstgeschenk voor alle kinderen na de kerst-
nachtmis op vrijdagavond 24 dec. 1999 om 18 u.

Voor de volwassenen
Na de Kerstnachtmis wordt Glühwein aangeboden.

Levende kerststal 1999
Uitgebeeld door het gezin Bart Dekervel -
Saint-Germain Ilse, Couthoflaan 13 met
Lauren als kindje Jezus en Niels en Aaron als
herdertjes.

Provense samenwerking voor de mis op
kerstavond
Alle leerlingen van de Basisschool verzorgen
samen de eucharistieviering. De Koninklijke
Harmonie "De Vo1ksvreugd" luistert de kerst-
mis op met sfeervolle kerstmuziek. De
Proven se Brandweer zorgt na de mis voor het
uitschenken van Glühwein aan een mobiele bar.

Mis op Kerstavond vrijdag 24 decem-
ber om 18 uur.
"Op zoek naar het licht - 2000 jaar later"
Vooraf: Klassieke kerstliederen door Harmonie
lntredeiied : "Stille Nacht" door Harmonie
SchIlIdbelijdenis " 4de leerjaar
Eer zij God: Gezongen door alle leerlingen
Kerstverhaal: Gelezen door 3de leerjaar
Tussenspel: "White Christmas" door Harmonie
Kerstspel" Gespeeld door 5de en 6de leerjaar
Levendekerststal" "Mary's Boy Child" door Harmonie
Voorbeden" 4de leerjaar
Offerstoet : 1ste en 2de leerjaar
Offerande" Omhaling H. Kindsheid door leerlingen

"A ChristmasGrab Bag" door Harmonie
Communie: "Arioso" en "Winter Wonderland"

door Harmonie
Slotlied : "We wish you a Merry Christmas"

door Harmonie
Kerstgeschenk Fruit voor de kinderen
door EH Pastoor " Glühwein voor de volwassenen

Begeleiding zang door leerlingen
Fluit" Katrijn Top en Lydie Vanthoumout
Klarinet: Joris Metzger en Pieter Vulsteke

Rolverdeling bij het kerstspel
Kerstmannen: Arne Couttouw, Pieter-Jan Viane
Haastige mensen : lnes Dehondt, Gwendoline
Matton, Kenny Seghers, Dieter Vermeersch
Lezers : Freya Demaeght, Tim Denecker, Deborah
Druelle, Hanne Durnez, Sarah Mahieu, Liesbeth
Ollevier, Kim Overbergh, Katrijn Top, Nelleke
Vanbeveren, Laura Vanbrabant, Kristof
Vandenbroucke, Kim Vanhee, Bram Verhille, Joere
Verslype
Jan: Joris Metzger
Zakenvrouw: Eline Verdonck
Pastoor: Jonathan Dever
Man 1 : Mathijs Demaeght
Werkvrouw: Lydie Vanthournout
Miranda : Ellen Debeer
A/i: Nico Pareyn
Istvan : Thijs Parrein
Man 2 : Pieter Vulsteke
Moeder: Frieke Debeer

Driekoningenfeest
Zaterdag 8 januari om 15 u. in '''t Rozenhof'.
• geschminkt worden zoals echte koningen
• knutselen, knippen, plakken, ...
• chocoladekoek met chocolademelk of melk
• leute en plezier
• geschenk voor de koningin
• koningen mee met de koets
• allerkleinsten mee met de huifkar
Inschrijving: 60 fr.
Inschrijven kan tot donderdag 6 januari bij
Johan Ma1brancke, Eekhoute 9, tel. 30.08.96
of bij Sophie Deplacie, Terenburgseweg 11,
tel. 30.05.66. De kroontjes worden ter plaatse
gemaakt.

K.A.V. - Driekoningenfeest
KAV Proven nodigt haar leden uit op haar
jaarlijks Driekoningenfeest bij Gilberte Dever
op donderdag 6 januari om 19.30 u. Er is voor
iedereen een hapje en een drankje en er wordt
een leuk spelletje gespeeld. Dus dat wordt
dolle pret. Een avond die niet stuk kan. Tot
dan?
KAV wenst iedereen een zalige kerst, een
prettig eindejaar en ... een gezond en fantas-
tisch 2000.

Elektro Cossey
Bij vernieuwing van abonnement, kunnen we
alle telefoonnummers van uw oude simkaart
GRATIS overplaatsen naar Mobistar-simkaart.
Indien u dit wenst, vullen we deze ook aan met
alle gevraagde telefoonnrs. Hiervoor bestaat
een speciaal apparaat voor de computer. Voor
meer info, bel of kom vrijblijvend naar de win-
kel. De Mobistar-actie, bellen aan I Bef per
min. is enkel geldig tot 8 januari. Denk eraan!
We wensen iedereen nog prettige feestdagen!

K.V.L.V. Proven
Op maandagnamiddag 27 dec. om 13.30 uur
gaat in zaal "Die Croone" onze kerstvergade-
ring door. We maken er een sfeervolle gezins-
namiddag van met bezinning, ontspanning en
pannenkoeken. De inkom bedraagt 150 fr.
voor volwassenen, kinderen zijn gratis uitge-
nodigd. We hopen op een talrijke opkomst.

Cafe Tramstatie
Vrijdag 24 dec. om 20 u. : X-Mas-fuif met om
24 u. bezoek van de kerstman, om 1 u. happy
hour. Inkom gratis. Ambiance verzekerd.

Sluiting KBC-bank met Kerst en
Nieuwjaar
Met Kerst is het kantoor open op vrijdag 24
december tot 15.30 uur en terug open op
maandag 27 december. Met nieuwjaar is het
kantoor open op donderdag 30 december van 9
tot 16 U. (dus ook in de namiddag). Het kan-
toor is wel gesloten op vrijdag 31 december en
maandag 3 januari.

Gasthof 't Rozenhof
Wegens drukke voorbereidingen voor de feest-
dagen zal het café gesloten zijn op donderdag
23 en 30 december. Op maandag 27 december
openen we het café vanaf 18 U. Bestellen kan
wel op het nummer 30 03 35. Dieter en
Carmen danken u voor uw begrip en wensen
iedereen prettige feesten en een voorspoedig
2000.


