
Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 di 6 januari: bloed geven, ’t Rozenhof 
 za 10 januari: driekoningenfeest en 

nieuwjaarsreceptie 
 wo 14 januari: bewonersplatform, 

20.00 u., OC De Croone 
 vr 6, za 7 en zo 8 maart: kaarting, TSC 

Proven, De Beste Plekke 
 za 21 maart: Jambon d’Obterre, OC De 

Croone 
 
FEESTCOMITÉ 
We nodigen alle Provenaars vriendelijk uit op 
de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zaterdag 10 
januari in De Croone.  
Het feestcomité biedt gratis sprankelende 
bubbels en hapjes aan. Een gepast moment om 
herinneringen aan 2008 op te halen, of nieuwe 
2009-beloftes te maken.  
De receptie start om 18.30 u. en komt tot stand 
met medewerking van diverse Provense 
handelszaken. 
 
LANDELIJKE GILDE 
Op zondag 18 januari houdt de Landelijke 
Gilde haar nieuwjaarsreceptie van 11.00 u. tot 
15.00 u. in OC De Croone. 
Dit is gratis voor leden, niet-leden betalen 
€ 4,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis binnen. 
Deze receptie wordt gesponsord door 
plaatselijke handelszaken en leveranciers uit 
de land- en tuinbouw. 
 
TSC PROVEN 
 

Brielen – Senioren 0 - 2 
Woesten B – Beloften 2 - 4 

 
Rangschikking van de ploegen aan de 
winterstop : 
Senioren: 7 
Beloften: 4 
Reserven: 4 
Scholieren: 7 
Knapen: 1 
Miniemen: 9 
Voor Preminiemen, Duiveltjes en Pluimpjes 
wordt geen rangschikking opgemaakt. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Jaren lang is zij reeds bezig met de 
kerstverlichting voor Proven.  
Soms was het moeilijk, maar doorbijten: daar 
kent Nadine Denys alles van.  Zij won 
onlangs 1 km kerstverlichting voor Proven. 
Nadine is geboren op 20 april 1961 en is 
gehuwd met Donald Deplaecie. Er zijn drie 
kinderen: Sofie, Pieter en Tom.  
Zij heeft een grote hobby: dansen. Ook de 
winkel openhouden en ieder jaar opnieuw de 
sfeerbeurs inrichten, bekijkt Nadine als één 
van haar grote hobby’s.  
Ondertussen zorgt zij ook veel voor haar 
oogappel Noa. 
 
KLJ 
→ Jong KLJ Proven 
De eerstvolgende activiteit voor de Muisjes en 
de Kadavs is het Driekoningenfeest op 
zaterdag 10 januari in De Croone. Het begint 
om 16.00 u. en eindigt om 18.30 u.  
De activiteit kost € 2,00 en inschrijven moet 
voor 8 januari in De Kastanje of bij Sien 
Denecker (0472 66 82 66). Voor de Krab-
Uiltjes is er op zondagnamiddag 11 januari 
Casino Royale. We verwachten jullie in 
galakledij van 14.00 u. tot 17.00 u. aan het 
lokaal. Tot dan! 
  
→ +16 
Voor de +16'ers is er activiteit op 23 januari. 
Er staat een cinema-avondje op het 
programma. Afspraak om 19.00 u. aan het 
lokaal. Tot dan! 
 
EETFESTIJN DE KASTANJE 
Op zaterdagavond 31 januari en zondag 1 
februari organiseren wij met de basisschool 
een etentje in samenwerking met Gasthof ’t 
Rozenhof. 
 
Wie er in het verleden bij was, weet dat we 
houden van gezelligheid en van lekker eten. 
Vanaf midden januari kun je je via de school 
inschrijven. Uitnodigingen worden via de 
leerlingen verspreid. 
Noteer deze datum alvast in je agenda. 
 
Het team van De Kastanje 

E NIEUWJAORSWENS… 
Kyk hier sè, myn beste menschen 
wiene dank’ik julder wenschen 
voe heël het nieuwe joar: 
da je meër tyd hed voe mekoar. 
Want a je moar op rykdom ku joagen 
goa je joen dat leeëk bekloagen. 
A je moa juste leeft voe werk en geld, 
voel j’olleeëne moa wuk dat er niept en kwelt 
en rakt joen geluk wel nie uut, moa misschien 
vor ossan of ‘esteld. 
Da je nie ekweld zou zyn van kwoalen 
En dat ’t geluk joen in de schoot meugt rollen 
Da je joenk van geest meugt bluven en gezond 
Zelve met è sigretje of en pintje op tyd en 
stond. 
Och menschen van vlees en bloed 
in 2009, 't goat julder goed 
nie tegen makanders frettn 
en vele goe nieuws in de gazettn 
dikkers è zochten buufstik met frietn 
geen krempe in je kietn 
e zatte kaffie meije koeksje 
bie de stove mei è boeksje 
heel de weireld die ziengt 
en je plong die nie e spriengt 
e bitje meer op je gemaksje 
e schoan kleur op je kaksje 
e klein belastiengsbrief 
kinders en kleinkinders, froi en lief 
makanders verjoardag nie vergeetn 
je n’eigen noame nog weetn 
geen buuln in joen otto 
zesse juuste mit n’ lotto 
zeven dagen op zeevn 
e ‘n iendeliks geweun 
moar gelukkig leevn. 
 

http://www.haringe.be/dorpskrant jan-feb 2007.pdf 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
→  Januari 
1. Elias   Devos 331 p. 3 partijen 
2. Roland Serryn 329 p. 3 partijen 
3. Geert  Overbergh 324 p. 2 partijen 
 
→ Klassement 
1. Elias Devos 1522 p. 11 partijen 
2. Roland Serryn  1448 p. 9 partijen 
3. Line Foubert 1446 p. 10 partijen 
 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
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Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: Dringende hulp: 100 of 112,  
Proven: 0477 22 55 51 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 057 30 03 74, 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging:  
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit-Gele Kruis:  
057 33 31 16  
Dever - Gekiere: 057 30 04 31,  
0475 70 24 83 
Lutgart Wemaere: 057 30 08 22,  
0496 37 83 95 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 6,00 / per post: € 15,00 
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KERSTVERLICHTING 
Beste bewoners van Proven, 
 
Dankzij Radio 2 heb ik 1 km kerstverlichting 
gewonnen. Ik ben blij dit te mogen schenken 
aan de bewoners van Proven. Persoonlijk zou 
ik graag niet alleen de dorpskom van Proven 
lichtjes geven, maar ook alle andere straten, 
zodat Proven het mooiste verlichte dorp van de 
streek wordt.  
Het is de bedoeling de kerstverlichting te 
plaatsen volgend jaar als de dorpskom volledig 
afgewerkt is. 
 
Voor het bereikte resultaat wens ik op de 
eerste plaats Donald, mijn man, te bedanken, 
alsook Raf Lamaire voor het vele werk aan de 
kerstverlichting.  Ik dank ook Kris (Sako) en 
Marnix Vandromme voor het helpen 
ophangen. 
 
Toen ik op maandag 22 december om 15.30 u. 
de prijs won, werd gevraagd voor een warme 
ontvangst te Proven, want de lichtjes werden 
overhandigd in het live uitgezonden 
programma en overhandigd door hun 
medewerker Michaël Janaert. Vanuit de studio 
werd gebeld naar ‘t Rozenhof en het 
stadsbestuur. Toen we thuiskwamen, waren ze 
reeds volop aan het organiseren. Alles was dik 
in orde op dinsdag. Er was veel volk en een 
dikke merci aan iedereen die er was en zeker 
aan Donald, Carmen en Dieter, Andy, Ronny 
en Carine, Frans en Jurgen alsook aan onze 
kerstman Vilbert. 
 
Ik wens aan allen nog een gelukkig 2009 en 
aan alle handelaars een betere verkoop dan in 
2008 toegewenst. Hopelijk zijn de werken nu 
vlug afgerond. 
Groeten, 
Nadine 
 
TONEELKRING T 72 
“ALWEER VALS ALARM” 
Het huwelijk van Peter en Nellie vertoont het 
klassieke patroon. Als Peter thuis komt van 
zijn werk voert hij geen klap uit in het 
huishouden, terwijl Nellie voortdurend loopt te 
boenen en te poetsen. Volgens Peter overdrijft 
Nellie. Hij neemt het huishouden over om 
Nellie te bewijzen dat het mogelijk is om het 
huishouden te doen en toch tijd over te houden 
voor leuke dingen. Onnodig te zeggen dat 
Peter niets van het huishouden terecht brengt. 
In korte tijd verandert de keurige woning in 
een echte zwijnenstal. Ten einde raad vraagt 
Peter kraamhulp aan. Wanneer zij arriveert, 
wil zij dolgraag de kersverse moeder zien. 
Daar had Peter niet aan gedacht. Hij prest opa 
om voor moeder te spelen. En dat is nog maar 
een begin van heel wat hectische toestanden. 
Zaal Bampoele te Krombeke 
Zaterdag 24 januari om 20.00 u. 
Zondag 25 januari om 18.00 u. 
Zaterdag 31 januari om 20.00 u. 
Zondag 1 februari om 18.00 u. 
Tickets: volwassenen € 7,00 - kinderen <12 
jaar € 5,00. 
 
Reservaties: Jacques Pyfferoen  057 40 08 24   
                   info@verzekeringenpyfferoen.be 
                   www.t72.be 

MENSEN VAN BIJ ONS  
OVERLEDEN IN 1958 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

 
 
Het verhaal van Camiel Clarebout is een beetje 
het verhaal van de boerderijen in de 
Terenburgseweg. In de vorige eeuwwisseling 
was de eerste hoeve rechts (de vroegere 
geitenboerderij) bewoond door Amand Snick 
en Julia Clarebout. De volgende hoeve aan 
dezelfde kant, nu gebruikt door Paul 
Verhaeghe, was bewoond door Alois Dequidt 
en Elodie Desmyttere, in opvolging van 
Romain Desmyttere en Sophie Clarebout. 
Toen er geen opvolgers waren voor de hoeve 
Snick, kwam Camiel Clarebout er wonen in 
opvolging van zijn tante Julia, terwijl nicht 
Elodie niet zover woonde op die andere hoeve. 
In het gezin van Camiel werden drie zonen en 
twee dochters geboren die konden opgroeien. 
Joseph werd landbouwer in Zillebeke en 
daarna in Oostvleteren. 

Henri werd veearts en vertrok naar Izegem en 
een zoon bleef in Proven wonen: Gerard, de 
vader van Fernand en Ann-Marie. 
Fernand vertrok naar Brugge en Anne-Marie 
trouwde met Frans Declerck maar deze 
laatsten zijn intussen reeds overleden. 
Van de twee dochters bleef er maar een in 
Proven wonen: Anna, die trouwde met 
Maurice Deneulin, en het vroegere 
landbouwbedrijf van de familie Lermytte 
uitbaatte in de Blokstraat. Intussen is deze 
hoeve, waarvan we schreven bij het overlijden 
van diverse familieleden van de familie 
Lermytte, ook verdwenen. 
Een kleindochter van Camiel, Martha Adriaen, 
dochter van Georges Adriaen en Maria-Julia 
Clarebout, kwam naar Proven wonen, recht 
tegenover de hoeve waar haar grootvader had 
gewoond. Ze trouwde met Sylvain Demaerel 
en samen zetten ze het bedrijf voort dat nu 
uitgebaat wordt door hun zoon Bernard. 
Wanneer we spraken van twee dochters die 
konden opgroeien, dan is dit omdat bij een 
spijtig ongeval op 2 september 1909 een 
dochtertje om het leven kwam. De meisjes 
wilden een hoed maken met pluimen en de 
kleinste zocht onder een schuin geplaatste 
karrebak naar kippenveren. Men plaatste die 
karrebak zo wanneer men het onderstel van de 
kar gebruikte om, voorzien van een ton, ‘aale’ 
te voeren. De bak werd ongelukkigerwijze op 
dat moment omgeduwd door een koe die zich 
eraan wilde wrijven en zo werd de kleine 
eronder verpletterd onder de ogen van haar 
zusje. 
Het nadien geboren meisje werd Anna 
genoemd naar haar overleden zus. 
Camiel kwam rentenieren op het dorp in de 
Obterrestraat 32. 
We vonden hem terug na de dood van zijn 
vrouw Maria Carton, wonende bij zijn dochter 
Anna en Maurice Deneulin, waar hij overleed. 
 

 
 

Op 5 juni 1953 kwam Mgr. Desmedt de 
kinderen van Proven vormen. 

Peter was Camiel Claerebout (vooraan) 
voorzitter van de kerkfabriek, samen met de 

meter Mevr. d’Udekem d’Acoz. 
Op de achtergrond de andere leden van de 

kerkfabriek: Alfons Vulsteke, Jerome 
Jonckiere, Sylvain Lefebvre en senator 

Georges Feryn. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 za 31 januari, zo 1 februari: etentje, De 

Kastanje, Gasthof ‘t Rozenhof 
 za 14, zo 15 februari: hutsepotfestijn, St.-

Elooi 
 zo 15 februari: kippenfestijn, De 

Volksvreugd, OC De Croone 
 di 24 februari: kindertheater, Gezinsbond 

Proven, OC De Croone 
 vr 6, za 7 en zo 8 maart: kaarting, TSC 

Proven, De Beste Plekke 
 za 21 maart: Jambon d’Obterre, OC De 

Croone 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Jatse op 19 december, 
zoontje van Steve Bouckenhove en Mieke 
Degryse. 
→ Bij de geboorte van Kylian op 28 
december, zoontje van Rudi Lobelle en Sylvia 
Van Hees. 
 
INNIGE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Martha Monkerhey 
op 7 januari. Zij werd begraven op 15 januari 
in de Sint-Blasiuskerk te Krombeke. 
→ Bij het overlijden van Alice Gackiere op 9 
januari. Zij werd begraven op 16 januari in de 
Sint-Victorkerk te Proven. 
 
KVLV 
Dinsdag 27 januari om 19.30 u. in De Croone 
is er de 2de creales, voor alle ingeschrevenen. 
  
AGRA 
Woensdag 28 januari en 4 februari om 
20.00 u. in het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper 
zijn er lessen rugschool.  
Op 28 januari brengt Filip Dhulst, master in de 
revalidatiewetenschappen, een theoretisch 
gedeelte in het auditorium van het ziekenhuis. 
Op 4 februari krijgen we anderhalf uur praktijk 
in de werkruimte van hun dienst rugschool. 
We spreken af om 19.45 u. aan de ingang van 
het ziekenhuis. 
 
OKRA 
Op dinsdag 27 januari is er hobby-activiteit 
om 13.30 u. in De Zwaan. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Freddy Dewippe werd geboren op 12 juli 
1950.  Hij is een rasechte Provenaar. Hij liep 
eerst school te Proven en daarna in het VTI te 
Poperinge.  
Freddy werkte bij Picañol en sinds 1972 werkt 
hij bij Bruggen en Wegen. 
Autosport is zijn grote hobby. Hij croste zelf 
nog met opgezette auto’s en was lid van de 
Woestense club De Blauwe Leeuwen. 
Freddy woont op Eekhoute sinds het begin en 
hij voelt er zich echt thuis. 
 
DRIEKONINGENFEEST 
Naar jaarlijkse gewoonte was er op 10 januari 
het driekoningenfeest, georganiseerd door De 
Pleute, het Driekoningencomité en Jong KLJ. 
Een 60-tal kindjes waren ingeschreven.  
Eerst knutselden ze allemaal een kroon en 
daarna werden nog even spelletjes gespeeld in 
drie groepen.  Toen het tijd was om de 
chocoladekoeken te eten, werden de meesten 
wat zenuwachtig: wanneer ze een boon vonden 
in hun chocoladekoek, dan mochten ze 
zichzelf een jaar lang één van de Drie 
Koningen noemen. De gelukkigen waren Luna 
Clabau (kleuters), Sam Hennon (1ste, 2de, 3de 
leerjaar) en Marilyn Delporte (4de, 5de, 6de 
leerjaar). Zij kregen een cadeautje en mochten 
dan plaatsnemen in de koets vooraan de stoet.  
Bij deze ook een woordje van dank aan de 
trommelaars van De Volksvreugd van Proven 
voor de muzikale begeleiding! 
 

 
 
BRANDWEER 
Sedert 1 januari is het nummer 0477 22 55 51 
niet meer beschikbaar.  Gelieve steeds - 
dringend of niet - 100 of 112 te bellen. 

BBB-CURSUS 
KAV en Gezinsbond Proven organiseren 
binnenkort een 5-delige BBB-cursus in De 
Croone. 
BBB staat voor Buik - Billen - Benen.  
Gedurende 5 donderdagen trainen we 
gedurende een uurtje de buik, billen en benen 
door middel van gevarieerde oefeningen op 
rustige muziek.  
Bedoeling is dat ons lichaam strakker wordt en 
dat onze buik- en bilspieren steviger worden. 
De cursus is bedoeld voor jong en oud. 
Afspraak op donderdagen 5, 12, 19 en 26 
februari en 5 maart, telkens om 20.00 u. stipt 
in De Croone. 
Inschrijven is noodzakelijk voor 30 januari bij 
Anja Goethals (Gezinsbond), 057 30 11 21 of 
bij Carine Boone (KAV), op 057 30 11 55 of 
057 30 98 00.  
Leden van KAV of Gezinsbond betalen 
€ 20,00; niet-leden betalen € 25,00. 
Zorg voor gemakkelijke kledij en een matje. 
We rekenen op veel sportievelingen. 
 
TSC PROVEN 
 

Wervik – Senioren 0 – 0 
 
De wedstrijden van jeugd en reserven werden 
afgelast. 
 
UNIZO EINDEJAARSVERKOOPACTIE 
De lijst met de winnende nummers kan je 
bekomen bij de volgende deelnemende 
handelaars: Au Petit Jardin, café De Bascule, 
café De Zwaan, Doe-het-zelf Devos, 
Hairdesign Ronny, Raf Lamaire en 
Zuivelhandel Devooght. 
 
VORMSELVIERING 
Op zaterdag 24 januari is de 1ste 
voorbereiding op het vormsel. 
We werken rond het thema 'verbondenheid'. 
Dit vindt plaats in zaal Sint-Jozef om 14.30 u.  
Nadien volgen de vormelingen om 17.00 u. de 
eucharistieviering onder begeleiding van 
Sabine Spenninck. 
 
Tot dan! 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 (zie artikel) 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 057 30 03 74,  
0472 77 01 22 
Psychologe Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging:  
Nicole Dhaenens: 057 30 04 50 
Katrien Snick, Wit-Gele Kruis:  
057 33 31 16  
Dever - Gekiere: 057 30 04 31,  
0475 70 24 83 
Lutgart Wemaere: 057 30 08 22,  
0496 37 83 95 
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jaarabonnement: € 6,00 / per post: € 15,00 
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DANKWOORDJES 
→ Johan wil eerst en vooral de mensen van 
Proven danken, die hem nomineerden voor de 
Krak van de gemeente Groot-Poperinge. Alle 
mensen die stemden, zodat hij uiteindelijk de 
Krak werd, zijn ook van harte bedankt. Dit 
geeft hem de stimulans verder te doen met de 
vele andere Kraks uit Proven. 
→ De Provenaars wensen het feestcomité te 
danken voor de verzorgde receptie op zaterdag 
10 januari. 
 
KLJ 
→ Jong KLJ Proven 
De volgende activiteit is op zaterdag 31 
januari. We gaan naar cinema Cavat in Ieper. 
De Muisjes en Kadavs gaan naar 'Wall-E' en 
spreken af om 13.00 u. aan het lokaal en zijn 
daar terug om 16.30 u.  
Inschrijven moet bij Matthieu Vanthournout 
(0477 39 56 27, na de schooluren) en dit tot 
dinsdag 27 januari. De activiteit kost € 4,00. 
De Krab-Uiltjes gaan naar de film 'The 
Spiderwick Chronicles' en spreken af om 
16.15 u. aan het lokaal en zijn daar terug om 
19.30 u.  Inschrijven moet bij Els Sticker 
(0497 82 81 48, na 19.00 u.) tot dinsdag 27 
januari. De activiteit kost eveneens € 4,00. 
   
→ +16 
Op vrijdag 23 januari gaan we naar de film 
in Kortrijk.  Afspraak om 19.00 u. stipt aan het 
lokaal!  De activiteit kost € 10,00. Tot dan! 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
OVERLEDEN IN 1958 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 

Zowel Maria als haar man Emiel Brysbaert 
waren van Krombeke afkomstig. 
De Beernaerts woonden langs de Provenseweg 
51.  Dit is de eerste hoeve rechts, voorbij de 
bocht bij Goussey,  als men naar Krombeke 
rijdt. 
Emiel woonde in de Bromstraat 2, op de hoeve 
die nu uitgebaat wordt door de zoon van zijn 
broer. 

Bij Beernaert waren er drie dochters: 
Germaine, Irma en Maria. 
Emiel was in kennis met Maria en het leek een 
uitgemaakte zaak dat zij de uitbating van de 
ouderlijke hoeve zouden verder zetten. Emiel 
moest zijn militaire dienst vervullen en kwam 
in verlof samen met ‘Gusten’ Breda, een 
vriend van hem. Hun gezamenlijk bezoek aan 
zijn verloofde had echter onvoorziene 
gevolgen. De meegebrachte vriend palmde zus 
Irma in en dit gebeurde op zo een 
overweldigende manier dat een huwelijk heel 
snel volgde.  
 

 
Maria Beernaert 

 
Daarbij kwam echter dat Gustave Breda en 
Irma zich installeerden op de ouderlijke hoeve.  
Emiel had er een schoonbroer bij, maar was de 
hoeve kwijt, weet zijn zoon Marcel nog te 
vertellen. Zo kwam het dat hij naar een andere 
vestiging diende uit te zien.  Hij vond deze in 
Proven, in de Roesbruggestraat 15, waar nu 
Lieven Brysbaert na zijn vader Marcel de 
hoeve verder uitbaat.   
Deze hoeve zou vroeger deel hebben 
uitgemaakt van de hoeve Ryon.  De familie 
Ryon vonden we daar terug reeds van vóór de 
Franse Revolutie.  J.B. Ryon werd vernoemd 
als ‘Leenman van het hof van Proven’ in 1751 
en Kerkemeester in 1762.  Zoon Antoine was 
dischmeester in 1795 en later schepen in 1796. 
Een andere zoon, Jean Baptiste, was deelsman, 
burgemeester en griffier van Lo. 
Van Antoine konden we diverse kinderen 
terugvinden.  Zijn oudste zoon Jean Baptiste 
(°1783) moest dienst doen in het Franse leger 
vanaf 1805 en bleef erin tot en met de slag van 
Waterloo in 1815, waar hij gevangen werd 
genomen.  Hij werd bekroond met de medaille 
van het Franse Erelegioen. Niet veel Belgen 
kunnen zich daarop beroepen. Voor de rest 
bleef hij een kleine Provense landbouwer in de 
Blokstraat.  
Broer François werd herbergier-brouwer van 
St.-Sebastiaan (later De Tramstatie) toen hij 
daar introuwde met een dochter Debaene. 
Hun jongste broer Edouard trok naar 
Frankrijk, werd een succesvolle brouwer en 
kwam terug naar Proven, waar hij introuwde 
bij molenaar Lombaerde en zo de stamvader 
werd van de molenaars Ryon in de Blokweg, 
waarvan Rik Ryon de nazaat is. 

De overgebleven woning van de Ryon-hoeve 
werd onlangs volledig gerestaureerd door de 
familie Debacker en is waarschijnlijk gebouwd 
ten tijde van J. B. Ryon (eerst vernoemde). 
 

 
Emiel Brysbaert en Maria Beernaert 

 op hun huwelijksdag 
 
In begin van de vorige eeuw vonden we daar 
de familie Maes en naar verluidt zou die de 
hoeve gesplitst hebben in twee aparte 
hofsteden. Vader Camille Maes woonde in 
1909 op de oude hoeve Ryon, terwijl de zonen 
Amand en Henri de verste, afgesplitste hoeve 
betrokken. 
Marcel Brysbaert zegt dat er een datum is 
vermeld in de woning van 1847.  Dat wil 
zeggen dat de splitsing reeds vroeger moet 
gebeurd zijn, maar we konden daar geen 
gegevens over vinden. De oorspronkelijke 
Pop-kaart (eerste kadasterkaart opgesteld 
omstreeks 1845) maakt in ieder geval nog 
geen melding van deze nieuwe hoevewoning 
en gebouwen. 
Emiel en Maria kwamen daar op Provens 
grondgebied en brachten er hun kinderen 
groot. De oudste dochter Germaine trouwde 
met Origène Delporte en zette de boerenstiel 
verder in de Reningestraat. Madeleine werd 
molenaarsvrouw van Maurice Borra in de 
Molendreef op de locatie van de oude 
‘Provenmolen’ of door de oude Provenaars 
beter gekend als ‘Borra’s molen’. 
Zoon Maurice trok terug naar Krombeke waar 
hij het bedrijf verder zette van zijn 
schoonvader Abel Hahn, terwijl Marcel zoals 
reeds vermeld de hoeve verder uitbaatte en nu 
vanuit de Blekerijweg samen met zijn vrouw 
Lena Peperstraete de bedrijvigheid op de 
hoeve verder blijft volgen bij zoon Lieven. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
31 januari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  
 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 057 30 07 58,  
0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 do 5, 12, 19, 26 februari en do 5 maart: 

BBB-cursus, KAV en Gezinsbond 
 di 24 februari: kindertheater, Gezinsbond 

Proven, OC De Croone 
 vr 6, za 7 en zo 8 maart: kaarting, TSC 

Proven, De Beste Plekke 
 za 14 maart: Foute fuif, Nobody 
 za 21 maart: Jambon d’Obterre, OC De 

Croone 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het gouden huwelijksjubileum van 
Simonne Dumon en Gerard Degraeve. Zij 
legden hun trouwbelofte af op 10 januari 1959. 
Proficiat! 
→ Bij het huwelijk van Nele Delhaye en Ben 
Desmyter 
 
BEDANKING 
Gerard Degraeve en Simonne Dumon danken 
van harte familie, vrienden en kennissen voor 
de vele felicitaties ter gelegenheid van hun 
gouden huwelijksfeest. 
 
LAUREAAT 
Het West-Vlaamse provinciebestuur 
organiseert jaarlijks een wedstrijd 
bedrijfsbeplanting om de land- en tuinbouwers 
die grote inspanningen leveren om hun bedrijf 
zo harmonieus mogelijk in het landschap te 
integreren, te stimuleren en te belonen voor 
hun werk. Het diploma van bronzen medaille 
werd toegekend aan Geert Lietaert-Lobeau, 
Blasiusstraat 89. Proficiat! 
 
O.K.R.A.  
Petanque: op 29 januari waren er 21 spelers. 
Pol Verslype, Cecile Dewulf, Yvan Pillaert, 
Joël Monkerhey, Frans Vandevelde, André 
Soenen en Eugène Demuynck wonnen 3 
partijen.  Klassement:  
1. Eugène Demuynck 8/116 
2. Joël Monkerhey 8/107 
3. Cecile Dewulf 6/114 
4. Jules Regheere 6/108 
5. Norbert Debeer 6/100 
Volgende speeldag: donderdag 5 februari om 
13.45 u. 

 
HET GEZICHT VAN PROVEN 
Het gezicht van Proven is de volgende 2 
weken Raf Menu.  Raf was zelfstandig 
metser, en hij deed zijn werk heel graag.  Nu is 
hij op pensioen.  Samen met Diane Samoey 
heeft hij drie zonen: Jan, Peter en Hans. 
Rafs hobby’s zijn nu: fietsen, klussen bij zijn 
zoons en werken in de tuin.   
In het jachtseizoen gaat hij mee met de jagers.  
Zolang hij maar buiten kan zijn, is hij in zijn 
sas.  “Geen zittend gat”, zeggen ze hier. 
 
DUURZAAM WONEN 
De stad Poperinge voert een premiestelsel in 
voor nieuwbouwwoningen, voor alternatieve 
energiebronnen en voor energiebesparende en 
milieuvriendelijke maatregelen bij renovatie-
projecten op het grondgebied. De zes 
verscheidene premies gelden voor zowel 
eigenaars als huurders van gebouwen met een 
woonfunctie en zijn vanaf 1 januari dit jaar 
van kracht. Het betreft nieuwbouw lage 
energiewoningen of passiefwoningen, de 
aankoop en plaatsing van een zonneboiler en 
fotovoltaïsche panelen, vervanging van 
bestaande beglazing door hoogrendements-
beglazing, dak- en buitenmuurisolatie, gebruik 
van FSC-gelabeld hout of de aanleg van een 
groendak.  
Meer info bij de stedelijke milieudienst. 
 
GEZIEN WORDEN 
De dagen lengen reeds heel wat. Toch blijft 
het gevaarlijk rijden met de fiets als je niet 
goed gezien wordt. Volwassenen en kinderen, 
let erop: je ziet misschien zelf goed zonder je 
licht, maar een autobestuurder ziet jou daarom 
niet altijd. Vooral als er mist is, moet je ook 
rijden met licht: je wordt beter gezien. 
 
NOBODY 
Bijkomende openingsuren:  
zo 1 maart: 10.00 u. – 13.00 u. & 17.00 u. - … 
ma 2 maart: 17.00 u. - … 
zo 8 maart: 10.00 u. – 13.00 u. & 17.00 u. - … 
ma 9 maart: 17.00 u. - … 
zo 15 maart: 10.00 u. - 13.00 u. & 17.00 u. -… 
ma 16 maart: 17.00 u. - … 
zo 22 maart: gesloten 
ma 23 maart: 17.00 u. - … 

 
ENERGIE BESPAREN 
Op woensdag 18 februari is er om 19.30 u. in 
de Sint-Jozefszaal van VBS De Kastanje een 
info-avond: ‘30% energie besparen zonder 
kappen of breken: u kan het ook!’. 
Deze info-avond kadert in het project 
Milieuzorg Op School (MOS) en wil een ruim 
publiek informeren. 
 
Twee jaar geleden werkte de school rond afval 
en afvalpreventie. Met de actie van dit jaar 
willen de leerkrachten en leerlingen zich 
verdiepen in energie en energiebesparing.  
 
Energiemeester en -freak Chris Vandenberghe 
wil ons op anderhalf uur wegwijs maken in het 
energielaag maken of houden van een woning.   
Waarom is het zo belangrijk dat we wat 
minder morsen met elektriciteit en 
verwarming? Waar zitten de grote slokkers die 
in het geheim mijn energierekening de hoogte 
in jagen? Welke kleine en grote stapjes kan ik 
zetten om te besparen? Wat zijn de 
mogelijkheden van zon, wind en biogas?  Hoe 
ziet het vervoer eruit in de toekomst? Chris 
heeft na het verbouwen van de eigen woning 
de ervaring dat je met 30% van de energie 
minstens even comfortabel kunt leven.  
 
De aanwezigen maken kans op het winnen van 
een energiescan ter waarde van minstens         
€ 200,00.  Daarbij wordt je hele  huis 
doorgelicht op het vlak van energieverbruik, 
en krijg je een reeks tips mee om er iets aan te 
doen. 
 
TSC PROVEN 
 

Miniemen – Beselare 0 - 5 
Knapen – Beselare 7 - 0 
Reningelst - Scholieren 5 - 3 
Bulskamp – Beloften 2 - 2 
Reserven - Woesten afgelast 
Nieuwkerke – Senioren 2 - 1 

 
VORMSEL 
Naamopgave vormelingen en instapviering 
eerste communicanten op zaterdag 7 februari 
om 17.00 u. in de St.-Victorkerk. 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
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Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
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DE VOLKSVREUGD 
De Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 
uit Proven strijkt haar veren glad: na een 
schitterende concertreis in Luxemburg en 
spraakmakende optredens tijdens de taptoe en 
de Hoppestoet te Poperinge wordt er verder 
aan de weg getimmerd. Nu reeds wordt er 
gerepeteerd voor een gezamenlijk project met 
het koor Hopchora uit Poperinge op 16 mei. Al 
dit muzikaal geweld kost voortdurend geld: 
huurgeld voor locaties, nieuwe instrumenten, 
nieuwe partituren, vergoedingen allerlei, 
vervoer, enz.  
Je kunt deze bloeiende vereniging steunen 
door op zondag 15 februari een gebraden halve 
kip met frieten en verse groenten te komen 
eten in OC De Croone te Proven. De deuren 
gaan open om 11.30 u. en vanaf 12.00 u. 
worden de heerlijke kippen aangeboden.  
Voor het bereiden van de kippen is het 
belangrijk dat je reserveert vóór woensdag 11 
februari. Dat kan bij de bestuursleden en 
muzikanten, of rechtstreeks op 057 30 12 67. 
Volwassenen betalen € 12,00 en kinderen 
€ 6,00. Het jeugdensemble, het trommelkorps 
en de harmonie zullen samen met het bestuur 
je aanwezigheid ten zeerste waarderen. 
 
WINTERSTOP VERKEERSBRIGADIER 
Door een geringe opkomst van fietsende of 
wandelende kinderen zijn we genoodzaakt om 
over te stappen naar één brigadier. Er stonden 
vaak 2 gemachtigde opzichters gedurende 25 
min. om één of twee kindjes over te zetten!! 
De meeste kinderen komen uit de Blokweg.  
Vandaar de beslissing om toch nog één 
brigadier te plaatsen bij hoek Delhaize.  Dit 
gebeurde in samenspraak met de wijkagent. 
Het traject - te voet van hoekje Delhaize tot 
aan het zebrapad bij St.-Elooi - was voor de 
fietsende kinderen minder interessant. Het is 
logischer voor de fietsers die komen uit de 
Blokweg om daar de Obterrestraat over te 
steken. Dan zijn ze meteen ook aan de juiste 
kant om in te rijden naar de school. 
OPROEP:  De kinderen, zonder begeleiding 
van ouders,  die komen van uit de richting van 
Roesbrugge kunnen fietsen/stappen tot aan de 
brigadier. Hopelijk wordt de opkomst van 
fietsers/voetgangers terug groter zodat het 
werk van de brigadiers functioneel blijft! 
De ouderraad 
 
LANDELIJKE GILDE 
Vrijdag 13 februari: Valentijnavond in OC De 
Croone om 20.00 u. 
Gratis en enkel voor leden-koppels. Nodig: 2 
dekens of 1 badhanddoek en een kussen. 
We kennen het allemaal: een stramme rug of 
een nek die eventjes niet meewil. Annelies 
Decorte, kinesiste in Proven, legt ons haarfijn 
uit hoe we weer losgemaakt kunnen worden. 
We krijgen praktische tips en nemen ook de 
proef op de som! 
 
Inschrijven bij Wout Desmyter 057 30 05 98 
of Geert Ganne 0498 70 73 37. 
 
SINT-ELOOI 
Je bent uitgenodigd ter gelegenheid van ons 
hutsepotfestijn op zaterdag 14 en zondag 15 
februari. De prijs bedraagt € 10,00.  
Reserveren kan op 057 30 04 83. 

KVLV 
Op maandag 23 februari geeft Raf 
Vandenberghe van Inhuis, de interieurwinkel 
Vandenberghe, ons praktische tips over 
behangpapier, verf, kleur, gordijnen, … Voor 
de prijs van € 2,50 krijg je een drankje en een 
waardebon. We spreken af om 19.15 u. voor 
het stadhuis van Poperinge. Inschrijven tegen 
9 februari bij Rita op 057 30 15 54. 
 
NESTOR 
De verjaardagsbezoekjes in Proven zijn jarig! 
Op 1 maart 2008 gingen 5 vrijwilligers uit 
Proven van start met verjaardagsbezoekjes aan 
senioren die 80 jaar of ouder zijn in het dorp.  
Elke 80-plusser werd verrast door een 
persoonlijk bezoekje tijdens de week van 
zijn/haar verjaardag waarbij de vrijwilliger een 
kleine attentie en een verjaardagskaartje 
overhandigt.  In totaal bezochten de 
vrijwilligers 57 bejaarden in Proven. 
Na 1 jaar houden de bezoekjes er niet mee op!  
We willen er graag nog vele jaren mee door 
gaan.  Maar eerst maakte Nestor graag tijd om 
de vrijwilligers in de bloemetjes te zetten!  
Nestor organiseerde een bedankingsmoment 
op 2 februari en zorgde deze keer voor een 
attentie voor de vrijwilligers. 
Vanaf 1 maart lopen de verjaardagsbezoekjes 
gewoon verder.  De vrijwilligers zullen 
opnieuw met plezier langsgaan bij de 80-
plussers in Proven.  
Zin om hieraan mee te werken?  Neem dan 
contact op met dorpsdienst Nestor op 
057 46 96 02 of 0473 33 34 33 (maandag 
t.e.m. vrijdag). 
 
BEWEGEN-DER-WIJS 
VZW Een-voud wil je graag laten 
kennismaken met 'Bewegen-der-Wijs', een 
uniek opleidings-en time-out project. 
Dit project richt zich tot jongeren tussen ca. 14 
en 18 jaar, die op dit moment in het gewone, 
maatschappelijk bestaan niet kunnen aarden 
door een moeilijke gezinssituatie, door 
problemen op school, gebrek aan motivatie en 
dergelijke meer. 
Van februari tot eind mei 2009 zullen we 
binnen dat project een leegstaande schuur 
renoveren tot een polyvalente ruimte. 
Het project staat onder dagdagelijkse 
begeleiding van Inge Vancauwenberghe, 
orthopedagoge en klinisch psychologe.  Tom 
Commeine zal geregeld vormingen geven aan 
de jongeren.  Hendrik De Vlieger zal het 
project begeleiden op voornamelijk technische 
en groepsdynamische manier. 
Het project vindt plaats in Proven. 
Meer info kun je bekomen bij VZW Een-voud 
http://www.een-voud.be 
0479/47 88 69 
Deelname aan het project is gratis. 
 
DE CANADAKAARTERS 
Tijdens de hele maand februari, op vrijdag-, 
zondag- en maandagavond, serveren we in De 
Canada ribbetjes of koteletten op de grill, ten 
voordele van De Canadakaarters.  
Varkensribben kosten € 12,00; koteletten 
kosten  € 10,00.  We dienen de ribbetjes of de 
koteletten op met sausjes, groentjes en 
aardappel in de pel (met frietjes = + € 1,00).  
Een Ploegsteertbier krijg je er gratis bij. 

HET GEHEUGEN 
 

 
 
Het Ypersche Volk, 08 september 1912, p. 3. 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: Br. Donatus, pater bij de Maristen, 
was de zoon van Meester A. Thiers. Na zijn 
vertrek naar Kongo is het laatste wat we van 
hem konden vernemen dat hij in 1948, na meer 
dan 35 jaar missieleven, in goede gezondheid 
terug naar Proven kwam. Hij deed een 
omhaling in de kerk die meer dan 8.000 fr. 
opbracht en is in september met volle moed 
teruggekeerd naar zijn missieland. 
 

 
 
 

 
 
Gazette van Yperen en Poperinghe, 05 
september 1857, p. 2. 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
14 februari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres. 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 
 
Arthur was een zoon van het kinderrijke 
gezin dat in 1894 van Staden naar de 
Blokstraat in Proven verhuisde (zie Fl. 
Soenen, jrg. 4, nr. 16). 
Broer Emiel werd soldaat en trok naar de 
oorlog.  De andere broers zochten creatief 
naar een oplossing om dit niet ook te moeten 
doen. 
Leon, die als onderwijzer de graanhandel 
Doucy en Delava had overgenomen, bleef 
officieel boer op de ouderlijke hoeve (vader 
was overleden in 1895) en Arthur betrok 
met voornoemd doel, een hoeve op de 
Krombekehoek, reeds in 1914, een jaar vóór 
zijn huwelijk.  Deze hoeve wordt momenteel 
uitgebaat door kleinzoon Rik Sticker en de 
diverse generaties die daar verbleven, zijn 
altijd meer verbonden gebleven met het heel 
dichtbije Proven dan met het verder 
afgelegen centrum van Krombeke. 
Een kerkwegel maakt de verbinding met 
Proven op de kortst mogelijke manier. 
 
Arthur trouwde in 1915 met Sylvie 
Busschaert. Deze telg uit een kinderrijk 
gezin (12 kinderen) was ook afkomstig van 
Staden en zou naar Watou gevlucht zijn voor 
de oorlog. Naar ik kon zien op het 
doodsprentje van vader Frederic 
Busschaert, moeten ze echter al vroeger 
daar zijn aangekomen, want hij overleed te 
Watou in april 1914, terwijl zijn dochter 
Marie daar reeds trouwde in 1911 met 
Arthur Top. Ze kwam naar Proven in de 
Blekerijweg, waar achterkleinzoon Andy 
Vermeersch nu de zaak uitbaat.  
René Busschaert, een broer van Sylvie heeft 
nog een groot aantal nakomelingen in 
Proven.  Een dochter van hem - Jeanne, die 
nu nog in de Obterrestraat verblijft - is de 

stammoeder van de familie Vanderhaeghe, 
terwijl de Busschaerts van ‘De Blokke’ 
afstammen van Oscar, een zoon van René. 
Paula, een andere dochter van René en weduwe 
van Henri Monkerhey, woonde lange tijd op het 
Alexisplein.  Zij is de moeder van Guido en 
Frans en de overleden Rik en Johan Monkerhey. 
 
Het gezin Soenen-Busschaert was en blijft op 
veel vlakken verbonden met Proven. 
Dina Soenen bleef als jongste dochter op de 
hoeve.  Ze heeft veel jaren een melkronde gehad 
in Proven en woont nu samen met haar man in 
de Baron Mazemanlaan.  Haar parate kennis van 
het oude Proven is voor mij een goede bron van 
inlichtingen. 
Odiel Soenen, haar oudste broer, trouwde met 
Magriet Inion.  Hun zus Martha Soenen 
trouwde met de broer van Magriet, 
dorsmachinebaas Albert Inion. 
Odiel (vader van muzikant Gerard Soenen) heeft 
vele jaren onze leerlingen van de muziekschool 
vervoerd en men moest altijd op zijn hoede zijn 
voor zijn gevatte en ‘spottige’ opmerkingen. 
Alice Soenen trouwde met landbouwer Richard 
Cornette.  Drie andere zusters, Anna, Lia en 
Alma trokken naar het klooster. 
 

 
Dochter Alma Soenen (later zuster Alma) die 

samen met haar zus Dina  
een melkronde had in Proven 

 

 
 
Na het betrekken van hun hoeve door Louis 
Sticker en Dina gingen vader en moeder 
rentenieren in ’t Lekkertje. Deze kleine 

‘doeninge’ bij de uitweg van hun hoeve op de 
Blasiusweg wordt nu bewoond door M. J. Van 
Turnhout-Breyne en heeft een heel oude 
geschiedenis. 
In de opgave van de herbergen van Krombeke 
in 1779 wordt vermeld: 
Voorts is nogh gecompareert Vve Baptiste 
Deblock, proprietareghe van d’herberghe Het 
Leckerken, gebruyckt door Jacobus Bultez, 
suydt-west van de Kercke, van Suyden de 
Casselstraete (stuk van de huidige Bromstraat 
van de Blasiusweg tot aan de Uilegatstraat.  
De Bromstraat was in die tijd alleen zo 
benoemd op het grondgebied van Stavele). In 
het Bosch ontrent drie Quartier heurs (3/4 uur 
te gaan) van de Kercke alwaer weinig passagie 
is. 
Consisteerende in Camer van westen, 
woonhuys van oosten, met Camerken van 
noorden, voorsien van peirdestal, al in plack 
tusschen posten op zillen ende ghedeckt met 
strooy, ten voorderen heeft deselfde 
Comparante gedeclareert dezelve herberghe 
geErigeert (opgericht) te wesen van sedert 
immemoriale tijden en niet te weten van eenige 
permissie. 
 

 

 
 
Antoinette was eigenlijk van Noordschote, 
maar ze werd geboren in Roesbrugge in 1915, 
omdat haar ouders gevlucht waren voor het 
oorlogsgeweld dat hun dorp praktisch volledig 
heeft verwoest. Haar broer en zusters bleven 
allemaal in de boerenstiel terwijl zij voor 
vader en moeder zorgde in hun oude dag.  Na 
hun overlijden bleef ze op het dorp van 
Noordschote wonen. Broer Albert trok naar 
Woumen. Haar zus Gabrielle betrok een 
hoeve in Merkem. Maria bleef op de 
ouderlijke hoeve na haar huwelijk met André 
Deraedt. Hij was een broer van Maurice 
Deraedt, die Provenaar werd na zijn huwelijk 
met Maria Top (hun dochter Josiane zou hen 
later opvolgen samen met haar man Daniël 
Vermes).
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De derde zus, Alice, kwam ook naar Proven 
na haar huwelijk met Guillaume Desmyter, 
op de hoeve dichtbij de kerk. 
Wanneer Antoinette heel ernstig ziek werd, 
kwam ze haar zus in Proven vervoegen en 
verbleef hier  enkele maanden tot ze hier dan 
ook overleden is. 
 

 
De familie Louwaege 

Op de achtergrond Alice, vader René, 
moeder Rachel Rouseré, Maria en Albert 
Op de voorgrond Gabrielle en Antoinette 

 
 
Van de zeven zonen van Franciscus (Cisten) 
Declerck en Zenobie Dehouck trouwde eerst 
Camiel.  Hij was fietsenmaker en baatte 
samen met Simonne Swaels een zaak uit in 
de Obterrestraat 23.  Ze werden later 
opgevolgd door zoon Frans. 
De oude Provense familie Declerck baatte 
een hoeve uit op de Blekerijhoek langs de 
weg naar Watou.  

 
 
Bij het huwelijk van Pieter Declerck (vader van 
Cisten) die op dezelfde hoeve woonde, konden 
we het volgende lied noteren uit de archieven 
van de familie. 
 
Bruiloft-zang 
Toegeygend aen Petrus De Clerck bruidegom en 
Catherina Carton bruyd ’t saemen vandaeg het 
heilig sacrament des houwelijks ontfangen, tot 
Proven den 15 februarien 1843 
 
Geluk en zegen des Heeren 
Wensch ik u ’t samen met eeren 
 
1ste couplet 
Wat zoete vreugd, doet onse stemme dwingen 
wat blijde feest, wat aengenaem vergaen, 
Wie helpt mij hier, op blijde toonen zingen, 
Den lof den roem, van een geliefde paer. 
2de couplet 
De Clerck lief smeed nu, de schoonste banden 
Bij Catharina zoet, kiest voor zijn liefste paer  
Ziet hun vereend met herte ziel en handen, 
En ’t saem gevoegd, voor ‘theylig echt altaer. 
3de couplet 
Roept dan verheugd, lang moet De Clerck leven, 
met Catharina zijn, geliefde en zoete bruid. 
En binnen ‘t jaer zij ‘t eerste daglicht geven 
Aen eene zoet en aengenaeme spruit. 
4de couplet 
De Clerck leeft hier uytgestrekte dagen 
Ziet ’t nageslacht tot aen den vierden graed 
Leeft tot m’u mag, de gulde krukke opdraegen 
Wint dan ’t geluk die nimmer en vergaet 
 
’t is al gedaen ’t uwer eere en glorie 
tot geluk voorspoed en memorie 
 
Van de 5 zonen trouwden enkel Camiel en Gery, 
die eerder een late roeping had door zijn 
huwelijk met Maria Leroy op 9-5-1946.   Hij 
was toen 42 jaar. 
 

Benevens de zeven zonen waren er drie 
dochters die wel allemaal trouwden. 
Leoni trouwde met Jerome Viaene en is de 
moeder van Rachel Viaene. Deze laatste 
trouwde op 16 mei 1946, een week na haar 
oom Gery, met de broer van haar nieuwe tante: 
Gerard Leroy.  Rachel woonde tot haar 
overlijden vorig jaar op de ‘Geitehoek’.  De 
Blekerijhoek kreeg deze bijnaam omdat daar 
zoveel mensen woonden die hun schamele 
inkomsten konden aanvullen met het bezit van 
een of meer geiten.  In Proven was er een 
bloeiende Geitenbond.  In 1913 telde die 230 
leden en 303 ingeschreven geiten.  Zie ook de 
prOvenaar van 25 november 2008. 
Helene Declerck trouwde met Frans Simon, 
een rijkswachter, en trok weg uit Proven.  Een 
derde dochter, Marcelline, huwde met 
Theophiel Veniere en na diens overlijden met 
Camiel Deprey.   Marcelline is de moeder van 
garagist Henri Veniere. Gabrielle Albrech, de 
weduwe van Henri, beschikt nog over een 
uitgebreid familiearchief van de familie 
Declerck. 
De vijf ongehuwde zonen bleven op het bedrijf 
en ik herinner me nog de brand die de hoeve in 
de as legde op de hoogdag van Pasen van 
1945.  
Achiel deed zijn noenetukje, toen in de vroege 
namiddag opeens alles in brand stond.  Het 
ging zo vliegensvlug, dat het weinig scheelde 
of Achiel raakte er niet meer uit. De enige 
mogelijke uitweg bleek een venster te zijn, 
waardoor hij dan ook ontsnapte. 
De jonkheden Declerck waren uitzonderlijke 
kindervrienden en werden werkelijk overstelpt 
door de jonge gasten van de Blekerijhoek, 
spijts ze zeer dikwijls geplaagd werden. 
Ooit verborg André een ei in een versgelegde 
koeistront in de koestal en uitte zijn 
verwondering in het bijzijn van een jonge 
snaak dat die koe een ei had gelegd. 
Hij nodigde prompt de jongen uit het ei te 
recupereren wat deze dan ook volgaarne deed. 
Oude Provenaars herinneren zich nog de 
Declercks.  Gaston: verwoede duivenmelker 
en de slimste van de groep.  Achiel zorgde 
voor het geld.  Maurice had heel graag sociaal 
contact.  Victor was de filosoof.  André was 
‘de boerinne’ van het geheel.  Hij was een heel 
stille, brave man die een gesprongen maag 
overleefde, maar overleed aan een 
hersentumor, als eerste van de tien kinderen. 
 

 
Achteraan: Camiel, Maurice, Leoni ,Victor, 

Helene en Marcelline. 
Vooraan Achiel, Francis, Gaston, Zenobie, 

André en Gery 
 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 wo 18 februari om 19.30 u.: energie 

besparen, Sint-Jozefzaal, VBS De 
Kastanje 

 ma 23 februari: tips over behangpapier 
enz, KVLV, verzamelen stadhuis 
Poperinge om 19.15 u. 

 do 19, do 26 februari en do 5 maart: 
BBB-cursus, KAV en Gezinsbond 

 iedere vrijdag-, zondag- en 
maandagavond in februari: ribbetjes en 
koteletten, De Canadakaarters, De 
Canada 

 vr 6, za 7 en zo 8 maart: kaarting, TSC 
Proven, De Beste Plekke 

 za 14 maart: Foute Fuif, Nobody 
 za 21 maart: sfeer- en dansavond, 

Nobody Line Dancers, Het Kristen 
Volkshuis, Roesbrugge 

 za 21 maart: Jambon d’Obterre, OC De 
Croone 

 za 25 april: vormselviering 
 do 21 mei: eerste communie 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Thérèse Coutigny, 
echtgenote van Joël Lobelle. Thérèse werd 
geboren te Poperinge op 5 oktober 1928. Zij 
overleed te Ieper op 6 februari. De begrafenis 
vond plaats te Proven op zaterdag 14 februari. 
→ Bij het overlijden van Geert Parmentier, 
echtgenoot van Els Dondeyne. Geert werd 
geboren te Poperinge op 4 mei 1969 en 
overleed er op 8 februari. De begrafenis vond 
plaats te Proven op zaterdag 14 februari. 
 
O.K.R.A.  
Petanque:  
op 5 februari waren er  20 spelers. 
Marie-Thérèse Beghein, Willy Butaye, Roger 
Demuys, Marie-Louise Tryssesoone, Frans 
Vandevelde, Jules Regheere, Agnes Devos, 
Denise Vandenbussche, Joël Monkerhey en 
Hilda Depeser wonnen drie partijen. 
Klassement: 
1. Joël Monkerhey   11/141 
2. Jules Regheere     9/147 
3. Eugène Demuynck    8/138  
4. Hilda Depeser     8/122 
5. Willy Butaye     8/109 
Volgende speeldag: donderdag 19 februari. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Ivan Top is een echte Provenaar.  Hij werd in 
Proven geboren op 20 februari 1939.  
Hij ging naar school te Proven en later deed hij 
zijn studies te Gent.  
Ivan was jaren zaakvoerder van de firma Top-
Mouton, maar hij was ook een vaste waarde in 
de Provense Brandweer, waarvan hij vele jaren 
de commandant was.  
Hij is nog steeds voorzitter van de Koninklijke 
Muziekmaatschappij de Volksvreugd.  
We kennen Ivan ook als vaste medewerker van 
de prOvenaar. Zijn artikels over de “Mensen 
van bij ons” zijn een gewaardeerde bijdrage.  
Ivan heeft Proven ook op de literaire kaart 
gezet met zijn uitgave  “Proven in de nevelen 
der tijden”.   
Hij kreeg voor zijn inzet in juni 2008 zelfs de 
Cultuurtrofee van de Stad Poperinge. 
Ivan, proficiat met je 70ste verjaardag.   
Nog vele jaren gewenst met Kris in de 
Obterrestraat 65 ! 
 
INZAMELEN 
INCONTINENTIEMATERIAAL VOOR 
ZWAAR ZORGBEHOEVENDEN 
De OCMW-raad heeft een principiële 
beslissing genomen om in te staan voor de 
selectieve inzameling van incontinentie-
materiaal voor zwaar zorgbehoevenden.   
Deze nieuwe dienstverlening wordt voorzien 
voor zorgbehoevenden in de thuiszorg, die 
omwille van een handicap of een geriatrische 
aandoening incontinent zijn.  Het is dus niet 
bedoeld voor incontinentiemateriaal van 
baby’s.   
Deze inzameling zal gebeuren vanaf 1 april 
2009, waarbij vooraf aangekochte zakken elke 
zaterdagnamiddag kunnen afgegeven worden 
in Huize Proventier.  Het woonzorgcentrum 
van het OCMW laat het incontinentiemateriaal 
apart ophalen en bekwam daarvoor betere 
verwerkingsprijzen dan voor het restafval.   
De procedure die nog verder in detail wordt 
uitgewerkt, zal meegedeeld worden in de 
stadskrant van april. 
 
JONG KLJ  
De volgende Jong KLJ-activiteit is op zondag 
1 maart. Voor alle drie de groepen is er 
activiteit in het lokaal van 14.00 u. tot 17.00 u.  

KLJ + 16  
Voor de +16 staat alles in het teken van de 
ouderavond op zaterdag 14 maart. We 
repeteren op vrijdag 20 februari om 20.00 u in 
OC De Croone en op zondag 1 maart om 14.00 
u. in De Bampoele in Krombeke. Op vrijdag 
27 februari gaan we naar de ouderavond van 
KLJ Poperinge.  We spreken af om 19.30 u. 
aan het lokaal.  Deze activiteit kost € 3,00. 
 
VAKANTIE 
→ Stefaan en Bea van bakkerij Stefaan nemen 
vakantie van donderdag 19 februari tot en met 
woensdag 25 februari. Vanaf donderdag 26 
februari is de bakkerij terug open. 
→ Danny en Linda van Sint-Elooi nemen 
vakantie van zaterdag 28 februari tot en met 
woensdag  25 maart. Vanaf donderdag 26 
maart staan ze terug tot jullie dienst. 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
 
Februari 

1. Guido Breyne 344 p. 3 partijen 
2. Gerard Ryon 328 p. 2 partijen 
3. Anneke Derkinderen 319 p. 2 partijen 
 
Klassement 

1. Elias Devos 1776 p. 13 partijen 
2. Guido Breyne 1718 p. 10 partijen 
3. Agnes Ridez 1672 p. 12 partijen 
 
AGRA 
Op dinsdag 3 maart is er onze Agra-dagreis. 
We verzamelen om 7.45 u. op het 
Oudstrijdersplein te Poperinge. 
Dagschema: 
▪ Bezoek hertenkwekerij te Bossuit.  
▪ 's Middags een chic 4-gangenmenu in 
brouwerij Rodenbach te Roeselaere.  
▪ Bezoek aan chocolaterie Ledoux te 
Langemark. 
We zijn terug om 19.00 u.  
 
Prijs € 47,00.  
Inschrijven uiterlijk op 23 februari. bij 
Katrien Deraedt, 057 33 36 28, of mailen naar 
johan.pil@skynet.be en door overschrijving op 
rekeningnummer 748-0046592-38 met 
vermelding van naam en adres. 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
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Wachtdienst tandarts: 057 48 53 85 
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GEZINSBOND 
→ Kndertheater TRONTINET presenteert in 
een organisatie van de gezinsbond Proven 
KLIK KLAK, HAK! op dinsdag 24 februari 
van 14.30 u. tot 15.30 u. in OC De Croone. 
Hakje weet precies welke schoenen hij wil: 
mooie, kleurrijke, hippe, fijne, …  
De schoenen in de kast komen in opstand. 
Voor kinderen vanaf 3 jaar tem 2e graad. 
Prijs voor leden: € 2,00 VVK en  € 2,50 ADD. 
Voor niet-leden: € 3,50 VVK en € 4,00 ADD. 
Kaarten bij Anja Goethals of Rita Maes. 
 
→ Leren bakken met een warme bakker 
Op dinsdag 24 februari organiseert 
Gezinsbond Proven een bakavond. 
De lesgever, met jarenlange ervaring als 
warme bakker, leert ons de basisproducten 
kennen, een deeg kneden én geeft ons 
eenvoudige recepten mee om een lekker en 
gezond brood, koekenbrood of kleine broodjes 
te bakken. Een koffie tijdens het proeven van 
al wat we bakken, maakt het geheel compleet. 
Afspraak om 19.00 u. stipt in OC De Croone. 
Prijs: € 5,00. 
Inschrijven bij Anja Goethals of Rita Maes. 
 
TSC PROVEN 
 

Debutantjes – KFC Poperinge 12 - 1 
Duiveltjes 1 – KFC Poperinge 10 - 7 
Wervik – Duiveltjes 2 11 - 7 
Preminiemen – Westouter 6 - 0 
Miniemen – Zonnebeke 3 - 5 
Knapen – Zonnebeke 7 - 0 
Boezinge – Scholieren 6 - 0 
Reserven – Merkem 3 - 2 
Alveringem – Beloften 3 - 2 
Hooglede - Senioren 1 - 2 

 
VORMSELCATECHESE 
De 3de vormselcatechese heeft plaats op 
donderdag 26 februari.  Op het programma: 
LET IT SHINE, een inspirerende en muzikale 
avond te Koksijde, in de kerk. 
Voorafgaand organiseren we bij mooi weer 
groepsbevorderende activiteiten op het strand.  
Bij slecht weer wijken we uit naar het 
vakantiecentrum 't Reigersnest. 
Afspraak om 16.00 u. op de boerderij van L. 
Capoen.  Breng je lunchpakket mee.  Om 
21.15 u. zijn we terug op deze boerderij. 
Vervoer: Pater Eric, Maria, Leen en ikzelf. 
Tot dan!  Sabine 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
28 februari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 
Marie en haar man Honoré Luyssen hebben 
gewoond in de Obterrestraat, nevens de KBC.  
Deze woning is nu ingenomen in de totaliteit 
van de verbouwing door Jan Dedecker. 

Na het overlijden van Marie  was daar een 
tijdje het postkantoor gevestigd. 
 

 
 
Marie was de dochter van Aloys Leys en we 
vonden deze voordien terug als winkelier in de 
Obterrstraat 1, waar Martin Cossey nu woont. 
Honoré, afkomstig van Krombeke, trouwde in 
bij Leys (zoals men dat hier zegt wanneer 
iemand van buiten het dorp in een gekende 
familie intreedt). 
Deze mensen werden zeer hard getroffen op 
14 augustus 1918, wanneer hun twee kinderen 
Agnes, 7 jaar oud, en hun zoontje Maurits, 4 
jaar oud, voor hun deur dood bleven door het 
inslaan van een obus. 
Het zijn de enige Provenaars die hier in Proven 
gedood werden gedurende de eerste 
wereldoorlog, benevens een aantal 
vluchtelingen. 
Pastoor Louagie noteerde het voorval als 
volgt: Daags voor O.L.Vr. Hemelvaart, 
wierden de twee kinders van Aloys Leys en een 
vluchtingsdochter van ernevens door een obus 
doodgeslegen, alsook een bejaarde dochter 
erg gekwetst en haar tante op ‘t einde der 
plaatse gelegen. 
Op het doodsprentje werd ook nog eens 
verwezen naar het plotse en pijnlijke verlies 
van de kinderen van Marie.  
Zoals nogal gebeurt, werd de familie benoemd 
naar de ouders van de vrouw waar een de man 
introuwde.  Het ging hier echter wel om de 
kleinkinderen van Aloys. 
Het ander meisje dat gedood werd, was Maria 
Smagghe, 14 jaar, van Westouter. 
 

 
 
Dit stond vermeld in Het Yperse Nieuws van 
28 februari 1928. 
‘Honne Luys’ zoals hij genoemd werd deed 
landbouwwerk met ‘de bende’ (een groep 
landarbeiders die seizoenarbeid deden) en 

daarbij kwam ook nog het rondtrekken met de 
dorsmachine. 
 

 
Honoré en Marie samen met ‘Maria van de 

garde’s’. De jongste dochter van veldwachter 
Cyriel Veniere woonde rechttegenover. Zij zou 

later veel jaren de winkel uitbaten met haar 
man Eric Cappelaere waar Kris en Nadine nu 

de SAKO verder hebben uitgebouwd. 
 

 
Zoals veel mensen in het dorp deed Marie ook 

mee aan de hoppepluk. 
Vooraan Henriette Elslander, Margriet 

Saesen, André Elslander samen 
 met Marie Leys. 

Achteraan Eugenie Alderweireldt (Gruwez), 
hoppeboer Cyriel Demaerel en ElzaVerbouwe. 

 
HET GEHEUGEN 
 

 
Het Weekblad van IJperen, 10 januari 1906 
http://geheugenvanieper.be 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 di 3 maart: dagreis, Agra 
 do 5 maart: BBB-cursus, KAV en 

Gezinsbond 
 zo 29 maart: hespenfestijn, O.K.R.A., OC 

De Croone 
 za 25 april: vormselviering 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Ivonne Verhille, 
weduwe van André Savaete. Ivonne werd 
geboren te Proven op 18 november 1911. Zij 
overleed te Ieper op 21 februari. De begrafenis 
vond plaats te Proven op vrijdag 27 februari. 
→ Bij het overlijden van Frans Loonis. Frans 
werd geboren te Poperinge op 8 juni 1951. Hij 
overleed te Roesbrugge op 22 februari. De 
begrafenis vond plaats te Proven op zaterdag 
28 februari. 
 
VAKANTIE 
Sint-Elooi is nog met vakantie t.e.m. 25 maart. 
 
FOUTE FUIF 
Wil je eens uit de bol gaan? Op zaterdag 14 
maart kun je dit vanaf 21.00 u. tot ???? in 
Nobody.  Dj M-Pire speelt er voor jong en oud 
foute muziek.  Toegang vrij. 
 
JAMBON D'OBTERRE 
Zaterdagavond 21 maart vanaf 19.30 u. kan 
je de verbroedering tussen Proven en Obterre 
steunen met onze jaarlijkse Jambon d'Obterre. 
In De Croone kun je voor € 14,00 (kinderen € 
7,00) genieten van een overheerlijke ham aan 't 
spit met koud groentenbuffet. Een aperitief en 
een consumptie zijn inbegrepen in de prijs. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de comité-leden 
of op 0497 04 23 47. Thuislevering is mogelijk 
mits reservering voor 17 maart.  
 
FRIETKAARTING 
Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart vanaf 19.00 u.  
en zondag 8 maart van 10.00 u. tot 13.00 u. is 
er de jaarlijkse frietkaarting tvv TSC Proven. 
Deze heeft plaats in De Beste Plekke. Voor 3 
kaarten  betaal je € 3,00.  De winnaars  krijgen 
1 kg. friet.  Je maat om te kaarten mag je 
kiezen. Een ideaal moment om TSC te 
steunen! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Hoor je graag een mop?  Dan moet je bij 
Geert Ganne zijn.  De melkcontroleur uit de 
Gravendreef is getrouwd met Linda en heeft 3 
kinderen. 
Geert is voorzitter van de Landelijke Gilde 
Proven.  
Hij houdt van voetbal.  Vroeger speelde hij 
zelf, maar dat is verleden tijd.  Geert is 
supporter van Standard. 
 
COUNTRYSFEER EN -DANSAVOND  
Zoals ieder jaar bij het begin van de lente 
organiseren we een publieke dansavond.  
 
Tal van bevriende dansclubs komen hier op af, 
maar ook veel nieuwsgierigen en 
sympathisanten proeven er van dit leuke 
alternatief voor een gezellig avondje uit. 
Country linedance club The Nobodydancers is, 
in de vele jaren dat ze in de regio Poperinge 
als dansgroep actief is, geen onbekende meer. 
Elke maandagavond oefenen we in het lokaal 
te Roesbrugge.  Countrymuziek en linedance 
zijn dan ook zeer geschikt om je te ontspannen 
en leuke vrienden te maken.  
 
De country linedance club The Nobodydancers 
verwelkomt je graag op zaterdag 21 maart 
om 20.00 u. in Het Kristen Volkshuis te 
Roesbrugge. 
Je zult genieten van een gezellige sfeer en een 
fijne portie spektakel met hoge 
amusementswaarde.  
We zijn overtuigd dat het een even groot 
succes wordt als de vorige keren. Het is een 
unieke gelegenheid om de cowboysfeer op te 
snuiven, dansers bezig te zien en… wie zelf 
een pasje waagt, zal ondervinden hoe leuk het 
is.  We verwelkomen je met plezier. 
 
Toegang vrij. 
 
KVLV 
Dinsdag 10 maart om 13.30 u. is er kookles 
in OC de Croone. 
We koken met lamsvlees.  Voor diegenen die 
geen lamsvlees lusten, is er ook een bereiding 
zonder lamsvlees. 
Graag proefgerei meebrengen. 
 

DICHT BIJ MIJN BED 
Ons dochtertje Marthe (10,5 maanden) is deze 
zomer gestorven na 2,5 maanden vechten 
tegen de stoute leukemie-cellen in haar kleine 
lichaampje. Van die 2,5 maanden bracht ze 2 
maanden door in een ziekenhuiskamertje op de 
kankerafdeling in het UZ Leuven. Meestal 
mocht ze haar kamer niet uit, omdat ze in 
isolatie moest blijven. Toch waren er periodes 
dat Marthe zich daar heel goed voelde, dat ze 
kon spelen, dat ze genoot van de bezoekjes 
van de cliniclowns of de muziektherapeute.  
Dit kwam natuurlijk door de adequate 
pijnbestrijding, maar ook door de vele giften 
die de kinderafdeling vroeger reeds mocht 
ontvangen. Met dit geld wordt er heel wat 
gekocht om het soms heel lange verblijf in het 
ziekenhuis iets aangenamer  te maken: voor de 
oudere kinderen op iedere kamer een laptop 
zodat ze nauw in contact kunnen blijven met 
vrienden, een fiets voor de ouders om er even 
tussen uit te kunnen naar de stad.  Het loon 
van de muziektherapeute wordt hiermee al 
jaren betaald, knutsel- en spelmateriaal voor 
de speelzaal, aankoop van materiaal voor de 
ziekenhuisschool, … . Marthe kreeg een 
schommelwieg op de kamer, een aangepaste 
stoel, sitter, park, … . 
 
Wij, als ouders van Marthe, ondervonden dat 
Marthe er, niettegenstaande het in haar 
ziekenhuiskamertje was,  echt van genoot om 
de cliniclowns te zien, om de 
muziektherapeute te horen gitaar spelen en 
zingen en hoe leuk ze het vond om zelf met 
allerlei instrumentjes mee te spelen! Daarom 
willen wij nu op onze beurt, samen met jullie 
hulp, het kinderziekenhuis steunen. Kanker, 
kinderkanker, het is steeds een ‘ver-van-mijn-
bed-gebeuren’, maar héél plots stonden wij 
midden in deze nachtmerrie.  Ook jullie 
kunnen helpen om het deze kinderen in heel 
moeilijke periodes iets aangenamer te 
maken  door  massaal Beauvoordse 
pannenkoeken te kopen (€ 6,00 voor 1 kg).  De 
opbrengst gaat integraal naar het 
kinderziekenhuis in Leuven!  
 
Met de hulp van KLJ Proven komen we op 
zaterdag 7 maart deur aan deur.  
 
Dieter en Tine Vanderhaeghe-Top 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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Politie: 057 33 40 00  
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KOFFIESTOP 
Koffie kan heerlijk zijn en brengt mensen 
samen. Maar koffie is ook een symbool van de 
oneerlijke verdeling van bezit en grondstoffen 
op de wereld. Met het organiseren van 
Koffiestops probeert Broederlijk Delen iets te 
doen aan die kloof. In Proven wordt de 
Koffiestop georganiseerd door de leerlingen 
van de 5de en 6de klas van VBS De Kastanje. 
Ze verwachten je op donderdag 5 maart 
tussen 7.30 u. en 8.30 u. of tussen 15.30 u. en 
16.30 u. in de Sint-Jozefzaal van de school. 
Daar kun je een kopje koffie, thee of 
chocomelk drinken en proeven van een 
gebakje. Jouw vrijwillige bijdrage dient om 
één van de vele projecten van Broederlijk 
Delen te steunen. Iedereen is van harte 
welkom! 
 
O.K.R.A.  
Petanque: 
Op 19 februari waren er  23 spelers. 
Roger Demuys, Denise Vandenbussche,  
Jacques Berquin, Pol Verslype, Willy Butaye, 
Eugène Demuynck, Margriet Goussey en  
Yvan Pillaert wonnen drie partijen. 
 
klassement:  
1. Eugène Demuynck  11/177  
2. Joël Monkerhey   11/156   
3. Willy Butaye   11/148   
4. Roger Demuys   10/167  
5. Hilda Depeser   10/159 
Volgende speeldag: donderdag 5 maart. 
 
TSC PROVEN 
 

Elverdinge – Debutantjes   1 – 16  
Duiveltjes 1 – Elverdinge  4 – 5  
Duiveltjes 2 – Vlamertinge  8 – 1  
Brielen – Preminiemen  2 – 9  
Miniemen – Boezinge  2 – 6  
Knapen – Boezinge  9 – 1  
Scholieren – Voormezele  2 – 3  
Boezinge – Reserven  1 – 3  
Beloften – Merkem  0 – 2  
Merkem – Seniores  1 - 1 

 
LANDELIJKE GILDE 
Zondag 8 maart is er een daguitstap naar 
Frans-Vlaanderen. We vertrekken om 9.30 u. 
op het Provenplein.  
 
Inlichtingen bij Wout, Geert of Johan. 
 
SFEERMAALTIJD 
Op 14 maart 2009  heeft vanaf 19.00 u. de 
derde sfeermaaltijd plaats. Met je komst steun 
je niet alleen het organiseren van de 
sfeerbeurs, maar zoals je het voorbij jaar kon 
vaststellen, zetten we ons ook in voor de 
kerstversiering voor de gehele Provense 
dorpskom. 
De maaltijd vindt plaats in de feestzaal ’t 
Rozenhof.  Op het menu staat: varkenscôte à 
l’os  met aangepast groetenbuffet en 
aardappelen in veldkleed. 
Volwassen betalen € 13,00 en kinderen € 6,00. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemers 
van de sfeerbeurs. Reserveren kan op het 
nummer van ’ t Rozenhof,  057 30 03 35.  Er is 
muzikale omlijsting achteraf. 

JONG KLJ 
De volgende activiteit is op zondag 15 maart. 
We maken ons klaar voor onze deelname aan 
de carnavalstoet op zondag 22 maart. De 
activiteit is van 14.00 u.  tot 17.00 u. Jullie 
krijgen binnenkort nog een brief over de 
carnavalsstoet. 
 
KLJ + 16 
Op zaterdag 14 maart is er de jaarlijkse 
ouderavond van KLJ Proven. De avond 
ervoor, op vrijdag 13 maart, houden we 
generale repetitie.  Afspraak om 20.30 u. in 
OC De Croone. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
Arrondissement, 6 mei 1905, p. 2. 
 

 
Uit de aflevering van 14 oktober 1905 
 
Ivan Top: 
Het boek van pastoor Jules Leroy ’Pieter De 
Pensejager’ speelt zich gedeeltelijk af in 
Proven.  Leroy was geboortig van Haringe en 
plaatste heel het verhaal in zijn geboortestreek. 
Het verscheen als ‘Mengelwerk’ in ’t 
Nieuwsblad van Yperen. 
Naar men mij vertelde, zouden de fratsen van 
Pieter De Pensejager grotelings geinspireerd 
zijn op hetgeen Pieter Leny uit ‘De Canada’ 
allemaal uitrichtte. In ‘t provenaertje van 13 
november 2007 hebben we daar reeds over 
bericht. 

HET GEHEUGEN 
 

 
 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
Arrondissement, 02 april 1907, p. 2. 
http://hetgeheugenvanieper.be 
 
Ivan Top:  
Aangaande deze brand konden we nog horen 
vertellen door oudere Provenaars. 
In die tijd waren nog veel huizen gebouwd in 
plak en stak en gedekt met stro.  Pieter Devos 
betrok in De Blekerijhoek een woning samen 
met zijn echtgenote Lucie Ghesquiere en hun 
kinderen Jerome, René, Henri, Flavie, 
Gabrielle en Achiel, de jongste spruit op dat 
ogenblik. Gezien de kleine behuizing en de 
talrijke kinderen was er geen bed voor Achiel 
en die lag zodoende in een wasmand. 
De bliksem sloeg in en daar de getroffen 
woning een tweewoonst vormde met de 
woning van de familie Viane, gingen beide 
onherroepelijk verloren, samen met nog twee 
andere woningen. 
 
Mijn grootvader Marcel Top, die getuige was 
van de brand, vertelde mij altijd met heel veel 
overtuiging het volgende: Er stond een felle 
westenwind die de andere nabijgelegen 
woningen bedreigde en er was maar een 
smalle doorgang die deze afscheidde van 
hetgeen aan het branden was. De aanwezige 
kapelaan Berat gebood het vuur: ‘Tot hier en 
niet verder!’.  De wind keerde zodat de andere 
huizen aan de brand ontsnapten. De brand 
sloeg over naar een ‘bollaard’ (knotwilg) die 
in de weide bij de brandende huizen stond. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
14 maart om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres. 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 
Om alle overledenen van 1958 aan bod te 
kunnen laten komen en toch niet te ver in 2009 
te belanden, brengen we de acht resterende 
hier in één aflevering. 
 

 
 
Over Emiel Vanhaeverbeke, Miel de 
lattesplieter, hebben we reeds uitvoerig 
gehandeld ter gelegenheid van het overlijden 
van Leontine Notredaeme. Hierbij echter een 
rechtzetting. Wanneer het gezin zich zo 
schamel aanstelde gedurende de oorlog en dan 
uiteindelijk zoveel geld indiende bij de 
operatie ‘Gutt’, was dit wel samen met Sidonie 
Duforrest.   De idylle met Leontine was van 
latere datum. 
 

 
 

Remi Dehondt was ook een Krombekenaar 
die intens meeleefde met het Provense 
gebeuren. 
De hoeve die hij uitbaatte, is de eerste aan de 
rechtse kant als je van Proven naar Krombeke 
rijdt. Ze wordt nu uitgebaat door Geert Lietaer 
en heeft ook rechtstreekse verbinding met de 
dorpskern van Proven, door een nu nog 
bestaande kerkwegel. 
Henri Dehondt, vader van Remi, was een 
Provenaar die naar Krombeke trok en zelf ook 
boerenzoon was uit de Reningestraat, waar 
grootvader Pieter Dehondt een uitbating had. 
Deze Pieter Dehondt trouwde in 1870 met 
Regina Vulsteke, geboortig van Langemark. 
Naar ik kon hersamenstellen, kwamen die 
Vulstekes naar Proven in 1858 en hebben ze 
vermoedelijk een hoeve uitgebaat die ik echter 
nog niet kan situeren. Het was een kinderrijk 
gezin en we vonden ze terug op diverse 
plaatsen in Proven.  
Vader Carel Vulsteke overleed in Proven in 
1885. Wanneer de familie Soenen naar Proven  
 

kwam in 1894, werd de hoeve in de Blokstraat 
verlaten door broer Carel, die dan kwam 
rentenieren naar het dorp. Een andere broer, 
Petrus Leo Vulsteke, trouwde in bij de 
weduwe van Franciscus Top en werd de 
stamvader van de talrijke Vulstekes die we 
hier gekend hebben. Twee zussen, Julie en 
Pauline, bleven ongehuwd en rentenierden in 
het tweede huis rechts van de huidige 
Obterrestraat. 
 

 
 

Remi Dehondt zelf trouwde met Julia Lebbe 
en was aldus de schoonbroer van Leon 
Soenen, Cyriel Demaerel, burgemeester 
Deblock en Valère Lebbe, die zijn vader Jules 
Lebbe opvolgde in de Switspapendreef (zie 
jaargang 2, nr. 11). 
 
Remi was hoppeboer en oude ‘kepermannen’ 
weten nog te vertellen dat het daar zoals bij al 
de Lebbes heel goed was van eten. Het 
hoppeveld had een duidelijke kleiondergrond 
en het gebeurde heel dikwijls dat de kepers 
door die klei onderaan gemakkelijk afgerot 
waren. Voor de spaarzame boer diende men 
dan deze bestaande kepers op een zware steen 
te plaatsen en met veel meer werk kon de 
vervanging enige tijd uitgesteld worden. 
 
Remi Dehondt kreeg twee zonen: Gerard en 
Michel. De ene trok naar Nieuwkerke en de 
andere naar Ieper.  
Deze kinderen liepen in Proven naar school en 
het verhaal is nog gekend dat bij een 
schoolreis naar de zee een doolhof werd 
bezocht.  Bij het nazicht om vandaar terug 
naar huis te keren, bleek een leerling te 
ontbreken. Tellen en hertellen bracht geen 
oplossing.  Uiteindelijk kon men van uit een 
hoger gelegen punt zien hoe Gerard Dehondt 
nog rondliep in het doolhof en niet in staat 
bleek de uitgang te vinden.  
 

 
 

 

 
 
Twee jaar voordien waren reeds twee zusters 
van Angèle Delanote overleden (zie jg. 4, nr. 
24).  
Van de 12 kinderen van Henri Delanote 
werden er 3 zonen priester en traden 2 
dochters in het klooster. 
Het leven van Angèle ‘verliep in minzame 
dienstbaarheid van haar broer-priester’, werd 
geschreven op haar doodsprentje. 
 

 
 

 

 
 

 

Over Madeleine Dutoit kon ik niet zoveel 
vernemen en uit de opmaak van het 
doodsprentje meen ik te kunnen 
veronderstellen dat ze in het bejaardentehuis 
van Proven was opgenomen en daar is 
gestorven.  
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Waar Eduard Focke gewoond heeft, heb ik 
voorlopig nog niet kunnen ontdekken. 
Hij noch zijn vrouw zijn op kiezerslijsten terug 
te vinden. 
Er is sprake van Emile Folcque en Emma die 
in de Blekerijweg woonden, maar bij nazicht 
op het kerkhof blijken deze overleden te zijn in 
1942 en 1945. 
Het gaat dus duidelijk niet over deze mensen. 
Edouard Focke had een dochter Margriet, die 
trouwde met Marcel Decubber, naar mijn 
weten niet bekend in Proven. 
 

 
 

 

 
 
Ook de familie van Emma Maerten en Emiel 
Ryon werd reeds uitvoerig besproken ter 
gelegenheid van het overlijden van Emiel in 
1956 (jg. 4, nr. 25). 

Het is echter de jongste dochter Martha en niet 
Magriet zoals daar verkeerdelijk vermeld, die 
geruime tijd in Ieper verbleef. 
 

 
Dochter Rachel Ryon trad in het klooster van 
O.L.V. ten Bunderen, Moorslede, en ging als 

missionaris naar Kongo 
 

 
 

 
 

Naar verluidt zou dit kindje van amper 2 jaar 
oud bij het spelen met haar broers zwaar ten 
val zijn gekomen. 
Het gezin van Firmin Lanszweert woonde in 
de Roesbruggestraat 20, langs de dreef die 
leidt naar het Engels kerkhof,  in een woning 
die nu niet meer bestaat. Deze mensen waren 
afkomstig van Watou. De kleine Rosa had drie 
broers: Antoon, Gaspard en Walter, die hier in 
Proven naar de school zijn gegaan en later van 
hier wegtrokken.  
Nadien werd het gezin nog uitgebreid met een 
dochter die ook de naam Roza kreeg. Ze is de 
vrouw van Rik Vandenbroucke uit de 
Uilegatstraat.  Een andere dochter woont 

momenteel in Poperinge.  Franky Lanszweert 
uit de Eekhoute is een kleinzoon van Firmin. 
 

 
 

 
 

Achiel Veniere en zijn vrouw woonden in de 
Klyttestraat 44 (nu Canadaweg). Zij waren 
buren van Sylvie Meernhout. Marie 
Zwaenepoel, zijn vrouw, afkomstig van 
Handzame, overleed in 1949 en Achiel bleef 
kinderloos achter. 
Hij was de tweede van elf kinderen in het 
gezin van Seraphin Veniere. Beter gekend was 
zijn broer Theophiel Veniere, die de herberg 
‘De Canada’ verder uitbaatte en waar we nog 
konden luisteren naar een oud draaiorgel. 
Theophiel was de vader van de onlangs 
overleden Maurice Veniere, die in de buurt 
van voornoemde herberg was blijven wonen. 
 

 
 

Tot hier de overleden Provenaars in 1958. 
Als opsluit dan nog een paar notities uit de 
gemeenteraadsbeslissingen van dit jaar. 
 
Er werd beslist de sentier nr. 17 Ramtje-wegel 
op zijn geheel af te schaffen.  Deze wegel 
vertrekkende aan café ’t Ramtjen gaf 
verbinding tussen de Roesbruggestraat en de 
Blokstraat doorheen de hoeve Vulsteke. 
De afschaffing van deze erfdienstbaarheid 
kende een afslag van 3000 fr. naar 2000 fr. om 
uiteindelijk in een beslissing van 31.03.1958 
betaald te moeten worden aan 4 fr. de lopende 
meter, op te meten door de veldwachter. 
 
In de betoelaging van 1958 spande de 
muziekmaatschappij de kroon met een toelage 
van 5000 fr., de soldatenbonden kregen elk 
1000 fr., de diverse gilden (vrouwen, 
boerinnen, KWB, KAJ) elk 600 fr., terwijl de 
bond der gepensioneerden en voetbalploeg elk 
300 fr. toegewezen kregen. De schriftelijke 
aanvraag om voor de voetbalploeg meer te 
krijgen werd doorverwezen naar een 
eventualiteit in 1959. 
 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 za 21 maart: Jambon D’Obterre, 

Obterrecomité, OC De Croone 
 za 21 maart, Countrysfeer en -dansavond, 

The Nobodydancers, Het Kristen 
Volkshuis, Roesbrugge 

 zo 29 maart: hespenfestijn, O.K.R.A., OC 
De Croone 

 za 25 april: vormselviering 
 za 9 mei: Knetterende Knabbeltocht, 

ouderraad De Kastanje 
 do 21 mei: eerste communie 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Marc Vandewynckel, 
echtgenoot van Josiane Deknudt. Marc werd 
geboren te Poperinge op 6 november 1952 en 
overleed te Ieper op 2 maart. Hij werd 
begraven te Proven op 7 maart. 
 
VAKANTIE 
Sint-Elooi is nog met vakantie t.e.m. 25 maart. 
 
O.K.R.A.  
→ Petanque: Op  5 maart waren er  24 spelers.  
Niemand won 3 partijen. 
Klassement:  
1. Eugène Demuynck  13/209  
2. Willy Butaye   13/176 
3. Hilda Depeser  12/167  
4. Joël Monkerhey   12/183  
5. Denise Vandenbussche  11/197 
Volgende speeldag: donderdag 19 maart. 
 
→ Hobby bij Gilberte: 
24 maart, breng wol  en breinaalden mee. 
 
→ Kaarten en scrabble: donderdag 26 maart 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
 
Maart 

1. Chris Rosseeuw 330 p. 3 partijen 
2. Frans Hauspie 329 p. 2 partijen 
3. Dries Lozie 323 p. 2 partijen 
 
Klassement 

1. Elias Devos 2013 p. 14 partijen 
2. Line Foubert 1966 p. 13 partijen 
3. Roland Serryn 1937 p. 12 partijen 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze keer zetten we Wout Desmyter in de 
kijker.  Wout is getrouwd met Benedikte 
Coutigny en woont op Provenplein 69.  Samen 
hebben ze 2 kinderen: Roel en Marou. 
Op hun dorpsboerderij ’t Hoppecruyt doen ze 
aan landbouweducatie.   Ze telen hoppe, en 
laten de bezoeker kennis maken met de ‘cracht 
ende werkinghe’ er van. 
Wout is actief bestuurslid in de Landelijke 
Gilde Proven, Onderlinge Bedrijfshulp en 
VZW Hop. 
Neem ook eens een kijkje op hun website: 
http://www.hoppecruyt.be/ 
 
JONG KLJ  
Op zondag 22 maart is er activiteit voor de 
drie groepen. Zoals jullie al wisten, nemen we 
deel aan de carnavalsstoet in Poperinge. We 
spreken af om 14.30 u. aan de 
brandweerkazerne bij de Maeke Blyde in 
Poperinge.  We zullen daar omstreeks 17.00 u. 
terug zijn.  Vergeet niet om in te schrijven bij 
Nelle Vanbeveren (0494 79 08 80).  
De eerstvolgende activiteit hierna is op 
zondag 5 april. 
 
KLJ  
Na onze jaarlijkse ouderavond, gaan we al 
meteen over tot iets helemaal nieuws, namelijk 
onze deelname aan de carnavalsstoet op 
zondag 22 maart. Hou de KLJ-site in het oog, 
want de plaats en uur van afspraak voor de 
+16'ers zullen daar meegedeeld worden.  
De eerstvolgende activiteit na de 
carnavalsstoet is op vrijdag 27 maart. We 
gaan naar het kipfestijn van KLJ Poperinge. 
Hiervoor moet je ingeschreven zijn bij Alvaro 
Dever (0475 38 84 73), dit voor dinsdag 24 
maart.  De activiteit kost € 13,00.  
 
BEWONERSPLATFORM 
Woensdag 25 maart is er een open forum om 
20.00 u. in OC De Croone  
Burgmeester Christophe Dejaegher en schepen 
William Desaegher komen praten over de 
dorpskernvernieuwing. 
Schepen Chris Notebaert en studiebureau 
Cnockaert komen praten over de 
waterbeheersingwerken.  
 

KUNSTWERK RIK RYON  
OP HET PROVENPLEIN 
Tijdens het laatste bewonersplatform kwam 
het Provenplein aan bod. Het plein voor het 
Proveniershuis oogt mooi, maar er ontbreekt 
nog iets. Er werd voorgesteld om aan het 
stadsbestuur te vragen of er een kunstwerk kan 
geplaatst worden. 
 
Wij kregen eindelijk het volgende antwoord: 
“Wij zijn verheugd dat er zonder referendum 
een kunstwerk in Proven kan geplaatst 
worden. Meer nog: de Provenaars krijgen 
inspraak.”. Aldus Marleen Baelde, schepen 
van cultuur. 
 
Wat houdt deze inspraak in?  
Iedere Provenaar mag een ontwerp tekenen om 
een kunstwerk te laten maken door Rik Ryon. 
Het thema is volledig vrij. Dit kan gaan over 
de ellende tijdens de werken, over de mooiheid 
van het dorp na de werken, over iets specifieks 
in Proven. Aan de ontwerper de keuze. 
 
Concreet: je maakt een tekening en stuurt deze 
door naar marleen.baelde@poperinge.be. 
Indien je niet over internet beschikt, mag je het 
ontwerp binnendragen bij de coördinator van 
het bewonersplatform Chris Verslype, 
Blekerijweg 22. Hij onderneemt de nodige 
stappen zodat alles bij Marleen terecht komt. 
 
Indien je nu een echt goed idee hebt, maar je 
kan dit niet op papier plaatsen, mag je steeds 
gaan naar Rik Ryon. Rik maakt van jouw 
gedachten een mooie schets. 
 
Omdat het kunstwerk onthuld moet worden 
tijdens de officiële opening (eventueel met 
Sinksenkermis) rest er nog weinig tijd voor 
Rik. 
 
Alle ontwerpen moeten ten laatste binnen zijn 
op maandag 30 maart. Een paar dagen later 
kiest Ghislain Kuyle, directeur van de 
Kunstacademie, samen met Marleen en de 
andere schepenen het mooiste ontwerp. De 
winnaar wordt dan bekend gemaakt in café de 
Zwaan om 10.00 u. en zal tevens worden 
bedacht met een mooi geschenk. 
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EEN WARME OPROEP VOOR 
VRIJWILLIGERSWERK IN DE LOVIE 
→ Wat kun je voor de bewoners van De Lovie 
doen? 
We zijn op zoek naar een keukenprins(es) om 
samen te koken, een speelvogel voor de 
volksspelen, een geboren verkoper in de 
winkel, groene vingers voor de tuin, een 
handige harry voor creatief werk, een engel 
voor de zondagse misviering, een waterrat 
voor het zwemmen, een vlijtig liesje om te 
naaien en een bezige bij om te breien, gouden 
handen voor een massage, flinke stappers om 
te wandelen, stille genieters voor de 
hengelclub, wielertoeristen om te fietsen met 
tandem of op de pedalo en… naar een vriend 
om uit te rusten en een pintje te gaan drinken 
op café. Of zijn er nog betere suggesties? Wat 
de vrijwilliger graag doet, is voor ons 
belangrijk. 
→ Wat kan De Lovie voor jou doen? 
De Lovie biedt een soepel engagement op 
maat: je bepaalt zelf hoeveel en wanneer je je 
inzet. Elke vrijwilliger krijgt een aangepaste 
vorming, professionele ondersteuning en een 
verzekering. En als kers op de taart geven wij 
de vrijwilliger graag een onvergetelijk goed 
gevoel! 
→ Interesse?  
Welkom op onze infomomenten! 
Op woensdag 1 april om 19.00 u. in De 
Lovie, Krombeekseweg 82, Poperinge 
(receptie).  
We zullen je er graag begroeten. 
 
Kandidaat-vrijwilligers zijn van harte welkom. 
Wil je meer info?  
Bel dan gerust naar De Lovie op 057 33 49 65 
en vraag naar Koen D’Hondt, coördinator 
vrijwilligerswerk. 
 
KOFFIESTOP 
De koffiestop t.v.v Broederlijk Delen en het 
project India, die plaats vond in de 
basisschool, bracht € 306,77 op. De kinderen 
zijn bijzonder trots. Ze danken iedereen die 
hen in hun opzet steunden. 
De Kastanje. 
 
KVLV 
In de paasvakantie, op woensdag 8 april om 
13.30 u., hebben we een kookles met en voor 
kinderen.  Lesgeefster is Sabine Spenninck.  
Wil je komen koken met je kind of kleinkind 
(t.e.m. zesde leerjaar), schrijf je dan in vóór 2 
april bij Veerle op 057 30 15 71. 
 
BUITENSPEELDAG 
Op woensdag 1 april (geen grap) organiseert 
stad Poperinge in samenwerking met 
Nickelodeon de tweede editie van 
de buitenspeeldag.  
Ook het speelplein van Proven werkt hieraan 
mee. Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar mogen 
gratis vanaf 13.30 u. tot 17.00 u. komen naar 
het speelplein. Heel wat spannende activiteiten 
staan op het programma.  Misschien is het 
beter om kledij aan te trekken, die vuil mag 
zijn. We bieden een gratis drankje en 
vieruurtje aan.  
Meer info kan je verkrijgen bij Eline 
Vanthournout op 0472  32 44 59. 
 

VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 
De moni's zijn al druk bezig met de 
voorbereidingen op komende zomer. Ze willen 
dat alles terug piekfijn in orde is om de 
kinderen een onvergetelijke zomer te 
bezorgen. Daarom vragen ze wat hulp van 
jullie.  
Voor het speelplein zijn we op zoek naar 
allerlei materiaal zoals oude, witte lakens, 
waardevol kosteloos materiaal om te 
knutselen, oud speelgoed, oude kleren, 
kinderkledij, zowat alles dat ze kunnen 
gebruiken. 
Jongeren van minimum 15 jaar die zich graag 
willen engageren om de kinderen een 
onvergetelijke zomer te bezorgen, mailen al 
hun gegevens door naar Lydie Vanthournout, 
lydievanthournout@hotmail.com. 
 
LOKAAL DIENSTENCENTRUM DE 
BRES 
Vanaf april is de bistro ook open op 
maandagnamiddag van 13.30 u. tot 16.30 u. 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om de 
bistro open te houden op maandag-, dinsdag-, 
woensdag- en donderdagvoormiddag en 
vrijdagnamiddag. 
Ben je werkloos of geniet je van een 
ziektevergoeding, dan kun je ook 
vrijwilligerswerk verrichten. De aanvraag om 
toelating hiervoor te krijgen, moet je indienen 
bij respectievelijk de RVA of de adviserend 
geneesheer. In het dienstencentrum kunnen we 
je bijstaan om deze aanvraag in te vullen. 
Voor meer info: Luc Dewilde 057 30 98 63, 
luc.dewilde@ocmwpoperinge.be of spring 
eens binnen in het Dienstencentrum De Bres, 
Doornstraat 6, Poperinge. 
 
LENTEWEEKEND BIJ TUINCENTER 
AU PETIT JARDIN 
Wij nodigen iedereen uit op 21 en 22 maart 
naar tuincenter Au Petit Jardin om er het lente- 
weekend te vieren, in samenwerking met 
Radio 2, VLAM, het Nieuwsblad, De Zondag 
en BTV.  
Wij bieden aan iedere kopende klant een gratis 
plantje met daaraan een krablot dat 
onmiddellijk in aanmerking komt voor een 
mooie naturaprijs.  
Radio 2 schenkt zowel op zaterdag als op 
zondag telkens een hoofdprijs van € 750,00 
weg aan een luisteraar. 
Meer info op www.lenteweekend.be 
 
VOMSELCATEHESE 5 EN 6 
→ Zaterdag 21 maart: we starten een halfuur 
eerder, dus om 14.00 u. in de Sint-Jozefzaal. 
We werken rond het thema 'het vormsel, een  
belangrijke stap ...'.  Er volgt ook een 
rondleiding in de kerk door Frans Yde. Om 
17.00 u. volgen we samen de 
eucharistieviering. 
 
→ Zaterdag 28 maart: om 14.00 u. starten 
we in de Sint-Jozefzaal. We werken rond het 
thema 'mijn talenten' en 'dienstbaarheid'. 
Tweede muzikale voorbereiding o.l.v. Lies 
Dewickere. Om 17.00 u volgen we samen de 
eucharistieviering. 
Tot dan!! 
 
 

TSC PROVEN 
 

Pluimpjes – KFC Poperinge  17 - 4 
Duiveltjes 1 – Wijtschate 11 – 0 
Zonnebeke – Duiveltjes 2  15 - 2 
Preminiemen – Vlamertinge  4 - 1 
Lo-Reninge – Knapen  0 - 6 
Scholieren – Boezinge  5 - 0 
Reserven – Brielen  1 - 2 
Houthulst – Beloften  0 - 0 
Senioren – Veurne  1 - 1 

Opmerkelijk! 
Op zondag 8 maart eindigde de eerste ploeg 
van TSC tegen Moorslede haar wedstrijd met 
liefst 3 doelmannen in de basiself. Doelman 
Jeroen effectief in de goal en reservekeepers 
Alex en Lucas beiden in de spits. Meer zelfs, 
Alex scoorde halfweg de tweede helft de 
gelijkmaker en uiteindelijk won de 
onuitgegeven formatie van TSC de wedstrijd 
met 2 - 1. Voor wie nog mocht twijfelen, bij 
TSC en in De Beste Plekke valt er steeds iets 
te beleven. 
 
Dankwoordje: 
Dank aan iedereen die op één of andere manier 
TSC steunde tijdens de jaarlijkse kaarting. 
 
BBB-CURSUS 
Wegens het grote succes van de vorige reeks 
en op vraag van vele deelneemsters van de 
eerste reeks, breien we er een vervolg aan. 
We starten met de 2de reeks van 5 BBB-lessen 
op donderdag 19 maart. Onze lesgeefster 
Rebecca, die we al kennen van de vorige 
reeks, zal onze Buik, Billen en Benen onder 
handen nemen gedurende 5 weken.   
De juiste data zijn: donderdag 19 maart en 26 
maart, 9 april en 23 april en 7 mei, telkens van 
20.00 u.  tot 21.00 u. in De Croone.  Het zijn 
geen opeenvolgende weken, noteer dus best 
deze data in jullie agenda. 
Kostprijs: € 20,00 voor de volledige reeks van 
5 lessen voor de leden van KAV en de 
Gezinsbond.  Niet-leden betalen € 25,00. 
Eventueel kan men per les betalen: € 5,00 per 
les voor de leden, € 6,00 voor niet-leden. 
Doe iets aan jullie conditie en doe mee!! Van 
harte aanbevolen door de vele deelneemsters 
van de vorige reeks. 
Inschrijven kan bij Anja Goethals op het 
nummer 057 30 11 21 of bij Carine Boone op 
057 30 11 55 of 057 30 98 00, of op de 1ste les 
op 19 maart. 
 
HET GEHEUGEN 

 
Nieuwsblad van Yperen, 27 februari 1904, p. 2 
http://hetgeheugenvanieper.be 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
28 maart om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 wo 1 april: bekendmaking mooiste 

kunstwerk, 10.00 u., café De Zwaan 
 wo 1 april: buitenspeeldag, 13.30 u., 

speelplein Proven 
 wo 1 april: info kandidaat-vrijwilligers, 

19.00 u., De Lovie 
 do 9 april, 23 april en 7 mei: BBB-cursus, 

OC De Croone, KAV 
 za 25 april: vormselviering 
 za 9 mei: Knetterende Knabbbeltocht, 

ouderraad De Kastanje 
 do 21 mei: eerste communie 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Lucie Renneboog en Inge 
Vancauwenberghe. 
 
KVLV 
Zoals jullie reeds weten is er kookles met en 
voor de kinderen t.e.m. het 6de leerjaar in OC 
De Croone op woensdag 8 april. Wil hiervoor 
proefgerei en schortje meebrengen om het 
volgende te helpen klaarmaken: 
1. kiwi-aperitief met hapjes  
2. roerbakmie op zijn bolognees  
3. normandische wafeltjes 
 
TSC PROVEN 
 

Pluimpjes – Elverdinge    16 – 1  
Duiveltjes 1 – Passendaele   9 – 1  
Preminiemen – Reningelst  3 – 3  
Miniemen – Brielen  3 - 3 
Knapen – Brielen  7 - 0 
Scholieren – KFC Poperinge 5 – 3  
Elverdinge – Reserven  3 - 2 
Beloften – Woesten (forfait) 5 - 0 
Senioren – Brielen  2 - 4 

 
Initiatietrainingen voor jonge voetballertjes: 
Op woensdag 8, 15 en 22 april, van 16.00 u. 
tot 17.30 u. zijn kinderen, met een bal in de 
buik, vanaf geboortejaar 2003 van harte 
welkom om eens actief een jeugdtraining op 
het Provense voetbalveld bij te wonen. 
Gewone sportkledij en simpele sportschoenen 
volstaan. Trainers Patrick, Francis en Stephane 
en secretaris Opa Bernard zullen jullie met 
open armen ontvangen. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Eddy Vanhee is geboren op 10 februari 1970.  
Hij komt van Sint-Jan-ter-Biezen, maar hij wil 
ondertussen niet meer weg uit Proven.  Hij 
woont al 11 jaar in de Hoepelsnijdersstraat 1. 
Eddy werkt als slager in Delhaize, Poperinge.  
Je vindt hem op de rommelmarkt in Proven 
steevast met een stand met ouderwetse 
boerenpastei, bereid op grootmoeders wijze.  
Barbecueën is ook een van zijn hobby’s.  
Nodig hem maar eens uit! 
 
O.K.R.A.     
→ Petanque:  op 19 maart was er een 
inhaalbeurt. Er waren  21 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Gerarda Regheere, Rogette 
Devos, Hilda Depeser, Norbert Debeer, Denise 
Vandenbussche   en Yvan Pillaert. 
Na deze inhaalbeurt ziet het klassement er als 
volgt uit  : 
 1. Willy Butaye:     16/215 
 2. Eugene Demuynck:  13/209 
 3. Hilda Depeser:    12/187 
 4. Joel Monkerhey:  12/183 
 5. Denise Vandenbussche:  11/197 
Volgende speeldagen: donderdag  2 en 16 
april. 
 
→ Kaarting:  op  26 maart waren er  56 
deelnemers. 
Wonnen 3 partijen: 
Frans Deblock     256 p. 
Urbain Delrue     253 p. 
Henriette Pattou     252 p.  
Denise Vandenbussche    250 p. 
Edgard Thorez     239 p. 
Norbert Debeer     225 p.  
Volgende kaarting: donderdag  9 april. 
 
HANDELSZAKEN 
Openingsuren tijdens de paasdagen: 
→ Au Petit Jardin: open dagen vanaf 
paaszaterdag 11 april t.e.m. zondag 19 april. 
→ Bokado: open dagen van vrijdag 10 april 
t.e.m. zaterdag 18 april. 
→ Delhaize: maandag 13 april is de winkel 
open van 7.30 u. tot 12.00 u. 
→ Sako: de zaak is gesloten op maandag 13 
april. 
 
 

BLIND DATE 
Als je niet exact weet wat het resultaat van een 
ontmoeting wordt, dan is dat wellicht omdat 
het om een eerste kennismaking gaat. 
Zo heeft onze Provense harmonie op zaterdag 
16 mei om 20.00 u., in OC De Croone, een 
afspraak met Stemband Hopchora uit 
Poperinge.  Ben je al even benieuwd naar wat 
de vrucht van deze muzikale ontmoeting 
wordt, mis dan onze blind date niet en wees 
erbij. 
Wat we reeds kunnen verklappen, is wie 
Hopchora is:  
 
Stemband Hopchora  
- modern repertoire in luchtig kleedje - 
Stemband Hopchora, een koor uit Poperinge, 
telt 45 zangers en zangeressen, evenwichtig 
verdeeld in vier stempartijen. Stichters zijn 
dirigente Lieve Hutsebaut, die na twee jaar de 
fakkel doorgaf aan huidig dirigent 
Dominiek Orroi en Bart Wemaere, tot op 
vandaag voorzitter. 
Stemband Hopchora dweept met luchtige 
muziek, van musicalmelodieën tot een modern 
repertoire, van hedendaagse liederen tot 
internationale evergreens. Handelsmerk is de 
vlotte, speelse en bij momenten zeer 
beweeglijke stijl waarin de zangers (uit de 
brede regio) dit repertoire brengen: met 
ritmiek, mimiek, dans, nu en dan a capella en 
op eigen concerten steeds uit het hoofd en met 
leuke attributen. 
Stemband Hopchora repeteert wekelijks in 
Gasthof De Kring (op woensdag van 20.00 u. 
tot 22.00 u.) en splitst het werkjaar in twee 
sessies op: september tot december, januari tot 
juni. 
Klassiekers zijn de koordag in het voorjaar 
(met workshops), een eigen concert begin juni 
(om de twee jaar) en een nieuwjaarsetentje. 
Tegelijk verzorgt Hopchora (naar hop, hét 
Poperings exportproduct en chora, Grieks voor 
koor) academische zittingen en optredens op 
vraag van concertorganisatoren. 
In een recent verleden werkte Stemband 
Hopchora samen met Odiel Van Caeyzeke, 
Bloedend Hart, Filip Haeyaert, Imperior de 
Percusion, Koen Crucke en Willy Claes, 
P2003, Sanzuniek, Cajole, de Kon. Poperingse 
harmonie St.-Cecilia, Ladies First, e.a. 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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ZIEKENZORG 
Op dinsdag 21 april om 14.00 u. bieden wij 
jullie een heel interessante voordracht aan 
i.v.m. de dienstverlening in Ziekenzorg: oppas 
en vervoer. Dit vindt plaats in OC de Croone. 
Vooraf  bieden wij een geurende kop koffie 
aan.  Na de voordracht, die ongeveer 1 uur 
duurt, volgt er een smakelijke koffietafel. 
Inkom: € 3,00. 
 
MOSSELWEEKEND 
In café de Bascule houden we opnieuw een 
mosselweekend.  Dit heeft plaats op vrijdag 17 
en zaterdag 18 april vanaf 19.00 u., en op 
zondag 19 april doorlopend vanaf 11.00 u. 
Je betaalt € 14,00 voor mosselen met  frietjes 
en voor de zelfde prijs krijg je een steak met 
frietjes indien je geen mosselen lust. 
 
JONG KLJ 
Op zondag 5 april is er activiteit voor de drie 
groepen. De Muisjes en Kadavs hebben 
activiteit in het lokaal van 14.00 u. tot 17.00 u. 
De Krab-Uiltjes gaan naar de zee met de fiets. 
Afspraak om 9.00 u. aan het lokaal, daar terug 
om 18.30 u. Picknick hoef je niet mee te 
brengen. Inschrijven moet bij Carmen 
Rousseeuw  (0474 38 75 01). Bij regenweer 
worden de ingeschreven leden ‘s morgens 
opgebeld door de leiding en is er een gewone 
activiteit in het lokaal. Voor de Muisjes en de 
Krab-Uiltjes is er op 9 en 10 april nachtje 
vreemd. Voor de kadavs is dit op 14 en 15 
april. Jullie kregen hiervoor een extra brief. 
Vergeet niet in te schrijven!   
 
KLJ 
Op vrijdag 10 april gaan we bowlen. We 
spreken af om 20.00 u. aan het lokaal. De 
activiteit kost € 8,00. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 

 

 

De zoon van Valère en Augusta kreeg dezelfde 
naam als zijn grootvader Henri. 
Zijn overgrootvader Karel was ook in Proven 
geboren in 1818, als zoon van Auguste Borrey 
uit Westkerke en Victorine Yperman uit 
Middelkerke, die hier ‘aangespoeld’ waren. 
Zowel Valère, zijn broer Willem (hier meer 
gekend als Guillaume) als hun vader Henri 
waren timmerman van beroep.  In de archieven 
van de muziekmaatschappij vonden we dat zij 
in 1925 de kiosk maakten voor 4.289,35 fr. 
Moeder Augusta Demaeght konden we 
meemaken als gewaardeerde kokkin ter 
gelegenheid van diverse familiemaaltijden. 
Behalve huwelijken en begrafenissen hadden 
de meeste feestmaaltijden vroeger plaats in het 
huis van de opdrachtgever zelf.  Gezien de 
uitgebreidheid van de maaltijd en het aantal 
personen, werd dan dikwijls beroep gedaan op 
een externe kokkin. Reservatie weken op 
voorhand was aangeraden wanneer men wilde 
genieten van de kunsten van een bepaalde 
goede keukenprinses. 
Valère en Augusta woonden op het 
Alexisplein, op een paar huizen van de hoeve 
Desmyter, in de toenmalige Kerkstraat 18.  
Op woensdagmorgen 4 februari 1959 kwam 
een afgevaardigde van de sociale dienst van 
het leger daar het droevig nieuws melden dat 
hun 24-jarige zoon Henri tijdens het uitvoeren 
van een dienstopdracht in de omgeving van 
Euskirchen in Duitsland, bij ongeval om het 
leven gekomen was. Hij zou door een trein 
gegrepen zijn, doch nadere gegevens 
daaromtrent ontbraken nog. Het stoffelijk 
overschot werd naar Keulen overgebracht, 
vanwaar het zou gerepatrieerd worden. 
Dit is alles wat aan deze eenvoudige, brave 
mensen kon worden meegedeeld over hun enig 
kind dat ver van huis overleed. 
 

 
 
Henri was na de lagere school naar het college 
van Poperinge getrokken, tot en met het 4de 
handel. Toen hij 17 was, meldde hij zich aan 
bij het leger.  Van ‘51 tot ’52 kreeg hij zijn 
opleiding te Zedelgem en in ’52 en ’53 
verbleef hij in de infanterieschool te Aarlen. 

Op het ogenblik van het ongeval was hij 
gelegerd in Euskirchen, bij het 3de wielrijders 
en was hij gepromoveerd tot 1e sergeant. 
De begrafenis had plaats op dinsdag 10 
februari.  
Men wist me nog te vertellen dat deze 
plechtigheid ook niet van een leien dakje liep.  
Onderweg naar Proven kreeg de lijkwagen een 
ongeval, waarbij de kist blijkbaar gedeeltelijk 
vernield werd.  Hier in Proven wachtte men, in 
aanwezigheid van zijn wapenbroeders, 
tevergeefs op de komst van  het stoffelijk 
overschot en blijkbaar zou dit na herkisting (?) 
pas zijn toegekomen omstreeks 15.00 u. 
De sukkelaar is dus blijkbaar twee maal 
verongelukt. 
Nadien woonden Valère en ‘Gusta’ enkele 
jaren op het Provenplein 47 (naast de 
bakkerij), waar we Valère dikwijls troosteloos 
en verbitterd door het venster zagen turen. 
 

 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
Gazette van Yperen en Poperinghe,  
29 augustus 1857, p. 3. 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
11 april om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 wo 15 en 22 april: initiatietraining, TSC  
 di 21 april: voordracht over dienst-

verlening in ziekenzorg, OC Bampoele, 
14.00 u. 

 do 23 april en 7 mei: BBB-cursus, KAV, 
OC De Croone 

 do 21 mei: eerste communie 
 zo 31 mei: Sneukelmarkt, feestcomité en 

bewonersplatform  
 zo 14 juni: rommelmarkt  
 
VORMELINGEN 
→ Vrijdag 17 april zetten de vormelingen 
zich dienstbaar in. Om 12.45 u. vertrekken we 
met de fiets van op de boerderij van Lieven 
Capoen richting Poperinge. In Proventier 
werken we samen met de bejaarden een 
volksspelroute uit.  Om 18.00 u. zijn we terug 
in Proven. 
→ Zaterdag 25 april vieren volgende kinderen 
hun vormsel: 
- Manon Boudry, Eekhoute 75 
- Jeroen Camerlynck, Montefoulstraat 2 
- Camiel Capoen, Couthoflaan 27 
- Thomas Coene, Blekerijweg 17 
- Elizabeth Deraeve, Eikenweg 11, 8970 
Poperinge 
- Michiel Hardeman, Blasiusstraat 52, 8972 
Krombeke 
- Miguel Deleu, Eekhoute15 
- Jason Pannekoecke, Eekhoute 1 
- Ester Porteman, Obterrestraat 13/a 
- Ina Theite, Hoepelsnijdersstraat 5 
- Flore Top, Eekhoute 52 
- Marie Top, Provenplein 53 
- Laure Vaneeckhoutte Poperingestraat 49, 
8954 Westouter 
- Tom Vanhee, Uilegatstraat 1 
- Joris Vulsteke, Roesbruggestraat 6 
- Kimberley Devos, Reningestraat 4 
- Maxime Vanmassenhove, Hoepelsnijders-
straat 7 
- Matthias Carpentier, Blokstraat 20 
 
KLJ 
Voor +16 is er activiteit op zaterdag 18 april. 
We gaan naar de huwelijksviering en receptie 
van twee KLJ-leden. Afspraak om 9.45 u. aan 
het lokaal. Geef een seintje aan Alvaro Dever 
als je meegaat.  Tot dan! 

HET GEZICHT VAN PROVEN  
Deze keer is Geert Boury het Gezicht van 
Proven.  Geert is 36 jaar oud en woont sinds 
1999 op Eekhoute.  Hij werkt in De Lovie. 
Geert was lid en bestuurslid van de KLJ.  
Sinds 1999 zetelt hij in het Eekhoutecomité. 
Geert is getrouwd met Veerle Catrycke en is 
vader van Bram en Ruben.   
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
April 

1. Anneke Derkinderen 355 p. 3 partijen 
2. Gerard Ryon 341 p. 2 partijen 
3. J.P. Alleweireldt 334 p. 2 partijen 
Eindklassement 

1. Elias Devos 2315 p. 16 partijen 
2. Roland Serryn 2263 p. 14 partijen 
3. Line Foubert 2253 p. 15 partijen 
 
KUNSTWERK PROVENPLEIN 
Een paar dagen na 30 maart is nog steeds 1 
april. Enkele mensen maakten toch een mooi 
ontwerp voor een kunstwerk van onze eigen 
Rik Ryon. Het stadsbestuur wil deze 
ontwerpen behouden om alsnog na te denken 
over een kunstwerk. De dag zelf werd de vis 
(een werk van Rik) overhandigd aan Johan.  

DE BASCULE 
De mosselen of de steak in het weekend van 
17 april kosten € 17,00 i.p.v. € 14,00. 
Met mijn excuses. 
Rita 
 
INFOAVOND 
KAV en de Gezinsbond organiseren op 
woensdag 22 april een infoavond over ‘praten 
met je kind’. Deze heeft plaats bij Gilberte om 
19.30 u.  
Leden betalen € 1,00 en niet-leden € 2,00. 
 
In opvoedingsprogramma’s zoals Supernanny 
wordt aan ouders uit de doeken gedaan hoe ze 
grenzen stellen, kinderen bijsturen, straffen en 
belonen wanneer nodig.  
Minder aandacht gaat naar wat er bij het kind 
leeft. Tijdens deze activiteit leer je hoe je je 
kinderen op moeilijke momenten steunt. 
 
KVLV 
Op maandag 27 april om 20.00 u. in OC De 
Croone is er een voordracht over het thema 
‘Hou je lever gezond’  Mw. Hilde Lemaire 
komt ons vertellen wat de meest frequente 
ziektebeelden van de lever zijn.  

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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KNETTERENDE KNABBELTOCHT 
De ouderraad van de basisschool De Kastanje 
in Proven komt met een plezant en origineel 
nieuw initiatief op de proppen.  Op zaterdag 9 
mei is er in Proven een Knetterende 
Knabbeltocht.  Zoals het woord zegt: een 
wandeling door het landelijke Proven met 
onderweg een hap en een drankje, en achteraf 
knetterend kampvuur.   
De ouderraad van de basisschool De Kastanje 
brak zijn hoofd over een initiatief dat zowel 
voor ouders als voor kinderen plezant kon zijn.  
Na wat brainstormen kwam er een avondlijke 
tocht uit langs de mooiste Provense wegen.  
Een vijftal kilometer wordt het, langs 
verkeersluwe en buggyvriendelijke straatjes.  
De ouderraad voorziet in bewegwijzering en 
gemachtigde opzichters aan de oversteek-
plaatsen. 
Onderweg worden de deelnemers vergast op 
een aperitiefje.  Daarbij zorgen enkele 
muzikanten van het Provens jeugdensemble 
voor de passende noot muziek.  Wat verderop 
is er tijd voor een worstenbroodje met een 
drankje.  Daar speelt Vilbert Vanrenterghem 
op zijn accordeon.  De tocht eindigt op een 
weide bij de school waar een drankstand, 
zitgelegenheid, én kampvuur voorzien zijn.  
Daar worden de typische kampvuurliedjes 
gespeeld, begeleid op diatonische accordeon 
en gitaren.  Er worden ook populaire 
melodietjes gespeeld op klavieren.   
De opbrengst gaat natuurlijk naar de werking 
van de school. 
Kinderen tot 12 jaar betalen € 3,00 en 
volwassenen € 5,00. 
→ Inschrijvingen: knabbeltocht@hotmail.com 
of 057 36 04 58 met vermelding aantal  
min 12-jarigen en volwassenen, uiterlijk op 
maandag 4 mei.  Betaling gebeurt ter plaatse. 
→ Vertrek tussen 18.00 u. en 18.30 u. aan 
speelplaats De Kastanje, Alexisplein te 
Proven. 
→ Deelnemers dragen best opvallende kledij 
(fluo hesje). 
 
SLEUTEL GEVONDEN 
Op Eekhoute, bij het inrijden langs de 
Blekerijweg, werd vorige week een sleutel 
gevonden (merk Litto) met een sleutelhanger 
van Bart Simpson. 
 
O.K.R.A. 
→ Dank je wel 
We danken van harte alle sympathisanten die 
ons steunden en deelnamen aan ons 
hespenfestijn (330 personen).  Dank zij deze 
steun kunnen wij onze leden een extraatje 
aanbieden. Wij rekenen ook volgend jaar op 
uw steun. Noteer alvast: zondag  28 maart 
2010. 
 

→ Kaarting: op  9 april waren er  68 spelers. 
Wonnen 3 partijen: 
Louis Sticker  414 p. 
Agnes Ridez  367 p. 
Jules Regheere  326 p. 
Erna Versaevel  291 p. 
Joël Vanneste  288 p. 
Paula Vandecasserie 278 p. 
Lutgarde Vandaele  262 p. 
Margriet Goussey  260 p. 
Robert Coene  258 p. 
Gerarda Boury  210 p. 

Volgende kaarting donderdag 23 april 
 

→ Petanque: op  2 april waren er 21 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Agnes Ridez,    Joël 
Monkerhey en Jules Regheere. 
Rechtzetting petanque 19 maart: ook Willy 
Butaye won 3 partijen. 
Klassement: 
1. Willy Butaye   18/248 
2. Eugène Demuynck   15/242 
3. Joël Monkerhey  15/222 
4. Jules Regheere   14/233 
5. Hilda Depeser   14/224 
Volgende speeldag donderdag 16 april. 
 

→ Hobby: heeft plaats op dinsdag 28 april. 
 

→ Provinciale wandeltocht: 
Een prachtige sportieve natuurtocht van 20 
km  op maandag 27 april in onze eigen 
streek.  Afspraak om 9.30 u. in het Kristen 
Volkshuis, prof. Rubbrechtstraat 25 
in  Roesbrugge.  Iedereen zorgt zelf voor 
zijn/haar picknick.  Wij zorgen voor koffie. 
‘s Middags mogelijkheid tot soep, koffie, ... 
Ook sanitaire stops voorzien. 
Prijs: Okra-sportleden betalen € 1,00, Okra-
leden € 1,50, alle anderen € 2,00.  Vooraf 
inschrijven bij Rogette Six, op 057 20 38 98 of 
0476 9 87 97 of rosette.six@telenet.be of op 
het regionaal secretariaat Ieper:  056 26 63 40 
of ieper@okra.be. 
De organisatie is in handen van Okra-trefpunt 
Roesbrugge-Haringe met medewerking van 
Okra-sport in de provincie West-Vlaanderen. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
25 april om 19.00 u. 
 
JONG  KLJ 
De eerstvolgende Jong KLJ-activiteit is op 
zaterdag 18 april. Er is een milieuactiviteit met 
alle jeugdbewegingen van heel Poperinge. We 
spreken af om 13.30 u. aan het zwembad in 
Poperinge. We zijn terug in het lokaal in 
Proven omstreeks 17.30 u., afhankelijk van 
wanneer de bus ons afzet.  
De activiteit hierna is op zondag 3 mei in de 
voormiddag. De brief hiervoor volgt uiteraard 
nog.  
 

BLIND DATE EN BLIND NOTE 
Niet kunnen zien is erg.  Gelukkig hebben wij 
goede artsen en een goede gezondheidszorg. 
Vaak worden met kleine ingrepen mensen van 
blindheid gespaard. In Congo is dat voor veel 
kinderen niet het geval. Ze blijven de rest van 
hun leven erg beperkt, doordat ze nodeloos 
blind blijven. Met een voor het Westen 
eenvoudige operatie zou hun probleem 
opgelost zijn. Wij kunnen hier iets aan doen. 
Samen met Vlamo, de VLaamse Amateur 
MuziekOrganisatie en tal van muziek-
beoefenaars zetten we onze schouders onder 
het project BLIND NOTE. 
 
Blindnote is een campagne ten voordele van 
blinde kinderen in Afrika. Met de slogan “doof 
het licht voor een beter zicht” wil Blindnote de 
boodschap meegeven dat het via een kleine 
ingreep mogelijk is om vele kinderen in de 
armste landen van de wereld het zicht terug te 
geven. Blindnote organiseert benefietprojecten 
rond muziek in het donker en spoort mensen 
aan om zelf acties op te zetten. 
 
In 2008 en 2009 staat de muziek centraal. 
Tijdens concerten worden Blindnote- 
momenten ingelast waarbij het publiek enkele 
ogenblikken zonder kijken de concerten 
beluistert. Ofwel gaat gewoon het licht uit, 
ofwel krijgen de toeschouwers oogmaskers. 
 
Blindnote is een initiatief van LIGHT FOR 
THE WORLD, een ontwikkelingsorganisatie 
die werkt om de levenskwaliteit van mensen 
met een handicap en hun families in de armste 
landen van de wereld te verbeteren. LIGHT 
FOR THE WORLD werkt samen met lokale 
partners. 
Jan Hautekiet heeft het peterschap van 
Blindnote aanvaard. 
 
De koninklijke Harmonie De Volksvreugd 
neemt dit initiatief op in haar project Blind 
Date op 16 mei 2009 in OC De Croone. De 
luisteraar en toeschouwer wordt getuige van 
een verblindende verrassingsact, hij ontvangt 
een klein geschenkje dat in de inkomprijs is 
verrekend en dit bedrag gaat naar de blinde 
kinderen. 
 
U doet toch ook mee… 
 

Op zaterdag 4 april kreeg Carmen Boeraeve van Jong KLJ de sleutel van de brandweerkazerne uit 
handen van schepen Loes Vandromme. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 za 9 mei: Knetterende Knabbeltocht, 

ouderraad de Kastanje 
 zo 17 mei: open dag met barbecue, 

brandweer Zuid-IJzer  
 do 21 mei: eerste communie 
 zo 31 mei: Sneukelmarkt, feestcomité en 

bewonersplatform  
 zo 14 juni: rommelmarkt  
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij de geboorte van Liam op 15 april, 
zoontje van Daan Soenen en Kesia 
Vandromme. 
→ Bij het gouden jubileum van Marcel 
Brysbaert en Lena Peperstraete.  Marcel en 
Lena vieren op 9 mei hun 50-jarig huwelijk.  
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Maria Deberdt, 
weduwe van Jozef Dewulf. Maria werd 
geboren te Proven op 6 april 1912. Zij 
overleed thuis te Proven op 15 april. De 
begrafenis vond plaats te Proven op woensdag 
22 april. 
 
NOBODY 
Donderdag 30 april is er een “Nobody has to 
work party” met dj Bocadi. 
 
HANDELSZAKEN 
Openingsuren op vrijdag 1 mei: 
→ Au Petit Jardin: open  
→ Bakkerij Stefaan: open 
→ Bokado: open  
→ Doe het zelf Devos: gesloten 
→ Delhaize: open van 7.30 u. tot 12.00 u. 
→ Sako: open van 6.30 u. tot 12.00 u. 
→ Slagerij Bart en Ann: open  
 
KUNST OP DE KOER 
Voor de tweede keer loopt op de binnenkoer 
van het Hoppemuseum een tentoonstelling met 
werk van artiesten uit de regio. De expositie 
die de vzw Vrienden van het Hopmuseum en 
het Hopmuseum Poperinge samen organiseren, 
is gratis te bezoeken tot 28 juni. 
Rik Ryon laat naast enkele koperstructuren 
ook keramiekwerk zien en Michel Devooght 
stelt beeldhouwwerken tentoon. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Dit is Liam Soenen, een nieuwe Provenaar.  
Liam werd geboren op 15 april.  Hij is de 
kleine ukkepuk van Daan Soenen en Kesia 
Vandromme. Sedert 20 april verblijft hij in de 
Couthoflaan 24 te Proven.   
Zijn oma's en opa's zijn Paul en Anne-Mie 
Soenen - Theunynck en Marnix en Adinda 
Vandromme - Demeester.  
Zijn overgrootouders zijn André en Maria 
Soenen - Vandevoorde,  Hilda Deweppe, 
Daniël Theunynck en Gerard Vandromme. 
 
KLJ  
→ Jong KLJ  
Op zondag 3 mei is er activiteit voor de drie 
groepen. De activiteit loopt van 10.00 u. tot 
12.00 u.  De Muisjes en Krab-Uiltjes brengen 
een handdoek, plank en mes en een potje met 
deksel mee. De Kadavs komen als hippie 
verkleed naar het lokaal.  
De hierna volgende activiteit is op zondag 17 
mei, van 14.00 u. tot 17.00 u., voor de 3 
groepen. De Krab-Uiltjes moeten reservekledij 
meebrengen.  
Aan de ouders: vergeet niet dat we op 2 mei op 
kampinschrijving komen.  
  
→ KLJ  
Op zondag 3 mei is er gewestvoetbal in 
Poperinge.  We spreken af om 13.00 u. aan het 
lokaal. Vergeet jullie sportkleren niet.  
De hiernavolgende activiteit is op 17 mei. We 
gaan dan naar de barbecue van KLJ Vleteren. 
We spreken af om 12.00 u. aan het lokaal. 
Inschrijven kan tot 11 mei bij Jonas 
Vanderhaeghe.  Deze activiteit kost € 12,00. 
  
→ Moederdag 
KLJ Proven verwent de mama's! We verkopen 
opnieuw ontbijtmanden op moederdag, 10 
mei.  Een ontbijtmand bevat fruitsap, yoghurt, 
2 pistolets, 1 croissant, choco, kaas, fruit, ... en 
kost € 8,00.  Voor twee ontbijtmanden betaal 
je € 15,00.  
Bestellen moet bij Katrijn Top in de 
Montefoulstraat 4 in Proven (0494 84 76 24), 
of in het lokaal op 30 april tussen 18.00 u. en 
20.30 u.  Bestellen moet ten laatste op 30 april. 
Let wel: je bestelling is pas definitief na 
betaling. 

O.K.R.A. 
→ Kaarting   
Op donderdag  23 april waren er  44 deel-
nemers. 
Wonnen 3 partijen : 
Robert Coene  320   
Henriette Pattou  319  
Simonne Deberdt  317  
Norbert De Beer  286  
Marcel Bocket  279   
Cecile Antheunes  253   
Germaine Dejonckheere 245  
Volgende  kaarting:  donderdag 14 mei. 
 
→ Petanque  
Op donderdag 16 april  waren er 20 spelers en 
niemand won 3 partijen. 
Klassement: 
1. Willy Butaye  20 / 285 
2. Joël Monkerhey  17 / 259 
3. Eugène Demuynck 16 / 267 
4. Jules Regheere  15 / 258 
5. Hilda Depeser  15 / 250 
Volgende speeldag: donderdag 30 april. 
 
DE KERS  OP DE TAART 
Vanaf dinsdag 28 april tot en met donderdag 
30 april wordt er geasfalteerd in Proven. Er is 
geen doorgaand verkeer mogelijk van 7.00 u. 
tot 21.00 u.  Door weersomstandigheden kan 
dit nog wijzigen. 
 
STEUN ANGELIQUE 
Angelique Lanszweert lijdt aan een chronische 
ziekte.  
Tuning club de “Dream Devils” houdt op 
zondag 17 mei een “Tuning Day II”. Deze 
heeft plaats vanaf 9.00 u. op de parking Eldi – 
e5 mode, Europalaan, Poperinge. 
De inkomprijs voor de tuning-auto’s bedraagt 
€ 10,00 waarvan er € 2,00 gestort wordt op de 
persoonlijke rekening van Angelique. 
Bezoekers kunnen gratis binnen en buiten en 
kunnen ten voordele van Angelique een 
steunkaart van € 1,00 kopen. Indien je niet 
naar de Tuning Day kan gaan, kun je steeds 
een steunkaart kopen bij de ouders, Franky en 
Christine Catel, Eekhoute 67A.  De opbrengst 
wordt ook volledig gestort op de persoonlijke 
rekening van Angelique. 
 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
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KINDERKANKERFONDS 
De opbrengst van de pannenkoekenverkoop 
ten voordele van Kinderkankerfonds Leuven 
bedroeg € 9.000,00!!!  De beheerders van het 
Kinderkankerfonds, verplegend personeel en 
dokters van Marthe* vonden het ongelooflijk 
hoeveel we bij elkaar kregen! 
Een hele grote dankjewel aan iedereen die 
pannenkoeken verkocht, kocht of zomaar een 
centje gaf!!! 
Tine, Dieter en Marthe* 
 
TSC PROVEN 
 

Houtem - Pluimpjes       6 - 11 
Duiveltjes 1 - Boezinge 5 - 14 
Duiveltjes 2 - Reningelst    12 - 3 
Boezinge - Preminiemen    4 - 6  
Miniemen - Langemark 4 - 0 
Knapen - Zillebeke     9 - 0 
Brielen - Scholieren     3 - 1  

 
DE WARE VINKENIERS 
→ Zondag 19 april.  Aantal vogels: 29. 
Eigenaar   Vogel Liedjes 
1. Danny Beun  Robbe 241 
2. Jenny Dieusaert  Tibo 222 
3. Caroline Carlé  Sergio 220 
4. Roland Ostyn  Zitka 217 
5. Joël Lozie  Merckx 200 
→ Zondag 3 mei: om 8.30 u. in het lokaal St.-
Elooi en om 9.00 u. in de Molendreef. 
 
GEZINSBOND 
Gezinsbond Proven organiseert een lente-
ochtendwandeling met natuurgids in het 
domein De Lovie, op vrijdag 1 mei om 7.15 u.  
We verzamelen voor de feestzaal. Deze 
geleide wandeling met natuurgids laat ons 
kennis maken met heel wat beziens-
waardigheden in het natuurdomein van De 
Lovie en laat ons genieten van de prachtige 
geluiden in de vroege ochtend. De wandeling 
is geschikt voor buggy’s. Voorzie wel 
aangepaste schoenen.  Na de wandeling staat 
in de cafetaria een lekker ontbijt klaar. 
De prijs bedraagt voor leden € 4,00 per 
persoon of € 10,00 per gezin en voor niet-
leden: € 6,00 p.p.  Inschrijven bij Rita Maes of 
Anja Goethals. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Firmin Goetgheluck trouwde in augustus 1921 
met Angèle Garmyn, die de weduwe was van 
Marcel Nollet. 
Henry Nollet, de vader van Marcel, kwam van 
Boezinge met zijn eigen kinderen en een 
aantal kinderen Leroy uit een eerste huwelijk 
van zijn vrouw. 
Zoon Marcel Nollet vonden we terug als een 
dynamische vlashandelaar reeds voor de 
Eerste Wereldoorlog. In onze streek kende 
men verscheidene pogingen om het vlas, zoals 
in Kortrijk, op een meer industriële manier te 
verwerken. Wat lukte aan de andere kant van 
de Heybeek, door Fossaert en Vanrobaeys in 
Frankrijk, lukte niet aan de Belgische kant 
door Arthur Mouton in Haringe, niet in het 
minst door de tegenstand vanuit de Leiestreek, 
waar men voor deze concurrentie vreesde.  

 
 
Ook Marcel Nollet speelde met de gedachte 
om vlas hier ter plaatse te verwerken. Hij 
diende hiervoor een bouwaanvraag in bij het 
gemeentebestuur van Proven, om een 
productie te starten bij de Haringebeek, 
dichtbij de Krombekehoek. 
Marcel kwam echter om door een spijtig 
motorongeval in juli 1920, waardoor dit plan 
verviel. 
Er waren drie dochters in het gezin Marcel 
Nollet-Garmyn.  Alice, de oudste, trouwde met 
Omer Donche uit Zonnebeke.  Maria trouwde 
met Paul Camerlynck, zoon van de Provenaar 
Arthur Camerlynck.  Yvonne was de enige die 
in Proven bleef wonen na haar huwelijk met 
Firmin Vandewynckel.  
Het huwelijk van Angèle Garmyn en Firmin 
Goetgheluck bleef kinderloos. 
Ze woonden in de afspanning Den Engel, waar 
zich nu de beenhouwerij bevindt, in de 
Obterrestraat 2.   
 

 
Den Engel zoals het er uit zag ten tijde van de 

uitbating door Firmin en Angèle. 
Boven de deur stond geschreven: 

‘F. Goetgheluck Garmyn Handelaar’. 
Door een ingreep van zijn Provense vrienden 

werd dit een tijdje vervangen door 
‘Wandelaar’. 

 
De naam ‘Den Engel’ is een zeer oud 
toponiem van Proven.  Reeds bij een 

verkoping van 1688 werd ze vermeld.  In een 
opsomming van de herbergen gemaakt ten 
behoeve van het Oostenrijks bestuur in 1779, 
werd aangegeven dat ze bestond sinds 1640. 
 
Firmin was als herbergier goed betrokken in 
het sociaal leven van Proven.  Hij was 
bestuurslid van de muziekmaatschappij.   
Als ‘vlasfacteur’ was toezicht bij laden en 
wegen een belangrijk onderdeel van zijn werk.  
Gezien de weegplaats meestal gelegen was bij 
een herberg, kon de dorst gelest worden voor 
en na de nodige nazichten. 
De zwaarste werkdagen waren misschien wel 
wanneer hij op zondagvoormiddag na de 
hoogmis moest helpen bestellen met Angèle in 
de herberg.  Als de aanwezige boeren dan in 
het oog kregen hoe druk hij bezig was, 
bestelden ze hun pint liefst elk apart, waardoor 
hij nog meer te doen kreeg. Dat deed hem de 
opmerking maken: ’Niets toch voor een 
gewone werkdag’.  De betiteling van 
‘Wandelaar’ kon dan ook door iedereen heel 
goed gesmaakt worden, behalve door Angèle. 
 

 
 

Alfred Top betitelt hem als nonkel, maar hij 
kan niet meer zeggen hoe dat komt.    
Bij nazicht blijkt: Joseph Top, de vader van 
Alfred, was de zoon van Achiel Top en Helene 
Leroy.  Helene was een halfzuster van Marcel 
Nollet.  Immers, Henry Nollet trouwde met de 
weduwe Leroy.   Marcel Nollet was dus de 
nonkel van Joseph Top.   
Terzijde: Helene Leroy woonde in haar jeugd 
in ’t Ramtjen, bij de hoeve Top, later Vulsteke, 
niet zover van Achiel.  
Na het overlijden van Marcel Nollet, trouwde 
Angele Garmyn met Firmin Goetgheluck. Hij 
werd aldus ook als ‘nonkel’ Firmin 
aangesproken. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 9 
mei om 19.00 u. 
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Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 zo 17 mei: open dag met barbecue, 

brandweer Zuid-IJzer 
 zo 17 mei: Tuning Day II, tvv Angelique, 

parking e5 mode  
 di 26 mei: bloed geven van 17.30 u. tot 

20.00 u. in ’t Rozenhof 
 vr 29, za 30 en zo 31 mei: Sinksenkermis 
 za 6 juni: ‘k wist et wel Quiz 
 zo 14 juni: rommelmarkt 
 zo 28 juni: Zomerfeest De Lovie 
 tot 28 juni: Kunst op de Koer, 

Hoppemuseum 
 za 4 en zo 5 juli: Eekhoutefeesten 

 
HANDELSZAKEN OP HEMELVAART 
Openingsuren van de handelszaken op  
donderdag 21 mei: 
Au Petit Jardin: open 
Bakkerij Stefaan: open 
Bokado: open 
Doe het zelf Devos: 10.00 u. - 12.00 u. 
Delhaize: 7.30 u. - 12.00 u. 
Sako: 7.30 u. - 12.00 u. 
Slagerij Bart en Ann: 8.00 u. - 13.00 u. 
 
NOBODY 
Woensdag 20 en donderdag 21 mei zijn we 
open vanaf 17.00 u. 
Donderdag 21 mei is er een Nederlandstalige 
avond.  Toegang vrij. 
 
JONG KLJ 
Op zondag 17 mei is er activiteit voor de 
Muisjes, Kadavs en Krab-uiltjes, van 14.00 u. 
tot 17.00 u. aan het lokaal. De Krab-uiltjes 
brengen best reservekledij mee. 
De volgende activiteit is op zondag 24 mei. 
Voor Muisjes en Kadavs loopt deze van 14.00 
u. tot 17.00 u. Voor de Krabs is er een 
barbecue voorzien van 11.00 u. tot 14.00 u. 
Hiervoor moet je wel ingeschreven zijn. Dit 
kan bij Carmen Rousseeuw op het nummer 
0474 38 75 01. Vergeet niet jullie fiets mee te 
nemen. 
 
GEVONDEN 
We vonden een knuffel op de Eekhoute.  Het 
is een klein, bruin hondje.  Op te halen bij Kurt 
en Nancy, Eekhoute 46. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze 2 weken is Linda Devroedt de 
gelukkige die in de O staat.  Linda verjaarde 
op 9 mei.  Ze stamt uit een familie van 
‘cafébazinnen’. Grootmoeder Julia en moeder 
Jenny laafden ook reeds de dorstigen. 
Linda is getrouwd met Danny Scharre.  In 
1979 werd ze verkozen tot hoppekoningin. 
Behalve in Sint-Elooi is Linda ook nog actief 
als verkeersbrigadier en is ze medewerker van 
de prOvenaar. 
 
SNEUKELMARKT 
Op zondag 31 mei houdt het bewonersplatform 
in samenwerking met het feestcomité een 
Sneukelmarkt.  Iedereen kan een standje 
opzetten met lekkers om te smullen of te 
drinken. Inschrijven kan nog tot 15 mei.  
Folders met meer info zijn nog altijd 
beschikbaar in de SAKO. 
 
DANSAVOND  
Sedert enige tijd worden we gevraagd naar een 
danscursus voor beginners te Proven.  Op 
zaterdag 6 juni om 19.30 u. houden we een 
dansavond te Krombeke, in zaal Witsoone. 
Deze dansclubavond, met maaltijd, is een 
unieke gelegenheid om kennis te maken met 
de aard van de dansen, de verantwoordelijken 
en de lesgevers. Volgende dansen komen 
zeker aan bod: swing, trage wals, valse, slow, 
cha cha cha, rumba, mambo, jive, rock and 
roll, hucklebuck, tango, marche, scottish, salsa 
en bernarduswals.   
Kostprijs voor deze avond: € 25,00. 
Inschrijven uiterlijk tegen 1 juni bij Nadine 
Denys, donald.deplacie@telenet.be of op het 
nummer 057 30 05 66. 
Bij voldoende belangstelling zou in september 
een cursus kunnen starten in De Croone te 
Proven of  De Bampoele te Krombeke.  
 
DE WARE VINKENIERS 
Zondag 3 mei, aantal vogels: 38. 
Eigenaar            Vogel    Liedjes 
1. Persoone Willy  Jorge           304 
2. Inion Paul   Matty      269 
3. Riem Nancy   Kiekeboe    255  
4. Carlé Caroline  Flippo     244 
5. Lozie Joel   Jambers      244 
 

BLIND DATE 
Op zaterdag 16 mei ontmoeten 'De 
Volksvreugd' en 'Hopchora' elkaar voor een 
muzikale blind date in OC De Croone. 
Het concert wordt om 20.00 u. ingespeeld door 
het jeugdensemble. Zij brengen 'Inner Space', 
een stuk dat in de populaire muziek ''t Zit van 
binnen' zou kunnen heten, gevolgd door 
'(Ghost)Riders in the Sky' en 'Proud Mary'. 
Daarna verwelkomt gastvrouw ‘De 
Volksvreugd’ het publiek met stukken als 
‘Antares’, ‘Southwinds’ van Douglas Court, 
‘By Loch and Mountain’ en het mythische 
‘Medusa’ van Robert Finn. Het gastkoor 
verrast met de vocale versie van ‘Adiemus’, de 
koorversie van ‘Bright Eyes’ en het ritmische 
‘Puttin’ on the Ritz’.  Daarna wagen de 
partners zich aan een gemeenschappelijk 
uitvoering van ‘Today is the Gift’.  Na de 
pauze pakt De Volksvreugd uit met de door G. 
Deforche gearrangeerde versie van ‘O Julisi 
Na Jalini’, de song waarmee Ishtar naar het 
Eurovisiesongfestival trok. Deze aanstekelijke 
melodie wordt blindelings gespeeld voor een 
geblinddoekt publiek in het kader van de actie 
Blind Note, ten voordele van blinde kinderen 
in Congo. ‘Like a Child’ van Andreas Ludwig 
Schulte is het vertederend vervolg van het 
programma. Hopchora barst vervolgens 
helemaal los met de romantische melodie 
‘Perhaps Love’ en het overbekende ‘Matilda’. 
‘Thank You For The Music’ wordt een ode 
aan het bindmiddel van de twee partners van 
deze Blind date. Orgelpunt van de ontmoeting 
wordt ‘When You Believe’ van Stephen 
Schwarz, gebracht door koor én harmonie. De 
Volksvreugd bedankt Hopchora en het publiek 
met ‘Chicken Run Main Titles’ in een 
arrangement van Paul Murtha. Kaarten voor 
dit concert zijn aan € 7,00 te verkrijgen bij de 
(bestuurs)leden van De Volksvreugd. 
 
PROVENSE MOTORRIJDERS 
Op vrijdag 12 juni houden we voor de 10de 
maal onze avondrit. We starten in De Bascule. 
De inschrijvingen beginnen om 18.30 u., om 
de rit van een 100 km te starten om 19.30 u.  
Iedereen van harte welkom. 
Voor inlichtingen: Eddy Cayzeele, Eekhoute 
19 te Proven, 0477 55 08 17. 
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O.K.R.A. 
 

→ Petanque: op  30 april waren er 21 spelers. 
Wonnen 3 partijen: Gerarda Regheere, Agnes 
Devos en Jules Regheere. 
Klassement: 
1. Willy Butaye   20/285 
2. Jules Regheere    18/297 
3. Joël Monkerhey   18/292 
4. Eugène Demuynck   17/288 
5. Hilda Depeser    17/280 
Volgende speeldag: donderdag 4 juni. 
 
→ hobby: op dinsdag 26 mei werken we af 
waar we mee bezig waren, en daarna starten 
we een nieuw handwerk op. We beginnen in 
café De Zwaan om 13.30 u. 
 
SINKSENKERMIS 
Na 2 jaar van stof, modder, en omleidingen is 
de doortocht Proven afgewerkt. Het einde van 
de werken kunnen we natuurlijk niet laten 
voorbij gaan zonder hierbij een goed 
ouderwets dorpsfeest te houden. Het 
feestcomité is al enkele maanden in de weer 
om de jaarlijkse Sinksenkermis te veranderen 
in een 3-daags openingsweekend. Het 
volledige uitgewerkte programma krijg je in de 
volgende editie.  We lichten deze keer een 
kleine tip van de sluier, die je alvast in je 
agenda mag noteren. Vrijdag 29 mei is er 
receptie op het dorpsplein voor alle inwoners 
van Proven, in samenwerking met stad 
Poperinge. Zaterdag gratis optreden van 
Crystal Moon, vuurwerk, en een heus Bal 
Populair.  De zondag is voor de lekkerbekken 
en de dierenliefhebbers.  Deze namiddag is een 
samenwerking van het feestcomité met het 
bewonersplatform. 
 
TSC 
→ Kermismaandag 1 juni, vanaf 14.00 u.: 1ste 
Penalty-Cup TSC Proven op de terreinen van 
TSC.  Schrijf je in met 5 personen, waaronder 
1 doelman (mag om beurt). Iedereen kan 
meedoen, jong en oud, man of vrouw. Sportief 
zijn, een goeie fysiek hebben of technisch 
aangelegd zijn, is niet belangrijk. Meedoen is 
belangrijker dan winnen en de pret en de 
ambiance primeren. Er is drank en een BBQ, 
en er staat een springkasteel.  Meedoen is 
gratis.  Verzamel enkele vrienden en schrijf je 
vandaag nog in.  Deponeer een briefje in de 
bus aan de kantine of mail naar 
Wim.Recour@furnibo.be.   
Meer info op 0478 25 62 88. 
 
→ Resultaten van het voorbije voetbalseizoen: 
- Pluimpjes: geen enkele nederlaag 
- Duiveltjes en Preminiemen: geen rang-
schikking 
- Miniemen: 9de plaats 
- Knapen: 1e plaats, kampioen met 57 punten, 
geen enkele wedstrijd verloren, 3 gelijke 
spelen. Bovendien haalden ze de halve finale 
van de Jeugdcup Het Nieuwsblad 2009, waar 
ze in Luignois hun meerdere moesten 
erkennen 
- Scholieren: 9de plaats 
- Reserven: 8e plaats 
- Beloften: 5de plaats 
- Seniores: 7de plaats in hun eerste seizoen 
derde provinciale. 
 

EERSTE COMMUNIE 
Donderdag  21 mei  vieren volgende kinderen 
hun eerste communie: 
- Brenda Brysbaert, Roesbruggestraat 15 
- Morgane Cloet, St.-Andrieshof 19, 8970 
Poperinge 
- Quina Decoene, Eekhoute 67 
- Jens Dehaene, Terenburgseweg 19 
- Charlot De Lee, Hoepelsnijdersstraat 2 
- Lisa Deroo, Provenseweg 43 
- Senne Desmit, Alexisplein 16 
- Emiel Dever, Eekhoute 60 
- Luna Kinoo, Haringestraat 73, 8972 
Roesbrugge-Haringe 
- Eva Rabaey, Canadaweg 14 
- Emma Saint Germain, Obterrestraat 73 
- Bente Vandaele, Wulfhullestraat 3, 8978 
Watou 
- Evy Vermeersch, Blekerijweg 35 
- Renzo Worm, Eekhoute 64  
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Frederic Saesen, vader van Jerome, was 
afkomstig van West-Vleteren en trouwde hier 
met Marie-Louise Devos, een dochter van 
Sebastian Devos, uit een oude Provense 
familie uit de Klyttestraat (nu Canadaweg).   
Hij had nog een broer, die hier in de 
Kerkeplaats (nu Alexisplein) de stiel van 
schoenmaker uitoefende, in het huis waar later 
Remi Rackelboom woonde. 
Frederic Saesen woonde in een kleine woning 
in het begin van de Blekerijweg toen Jerome 
nog thuis woonde.  De jonge snaken uit de 
buurt kwamen er graag omdat Jerome een 
handige kerel was die bvb. vogelkooien kon 
maken en daarvoor bij hen een gegeerde 
leverancier was. Er was immers in die tijd 
geen sprake van om zulke dingen in de handel 
te kopen, zeker niet voor kinderen van mensen 
uit de werkende klasse. 

.  
Jerome Saesen (bovenaan rechts) als 

brandweerman in 1935. 
Hij staat nevens Guillaume Berquin. 

Vooraan oudgedienden Hilaire Verlynde en 
Jules Camerlynck. 

Deze laatste verloor zijn vrouw en twee 
kinderen in het bombardement van mei ‘40 

 
De jeugd kon daar ook ervaren wat het effect 
was van elektrische stroom door het draaien 
aan een velowiel met een dynamo. Door het 
vastnemen van een draad verbonden met deze 
constructie werden de kinderen uitgenodigd dit 
aan den lijve te ondervinden. 
Dit en andere interessante ervaringen maakte 
dat ze daar ‘gesteken waren met een stokje’. 
Een voorwaarde was echter dat ze pas binnen 
mochten als ze eerst meerookten aan de pijp 
van Frederic, met alle gevolgen vandien!!! 
 

 
Jerome en Marguerite op hun huwelijksdag 

 
Jerome trouwde met de oudste dochter van 
veldwachter Cyriel Veniere. 
Zo kwam hij in een familie met acht meisjes, 
met als gevolg een verdere uitbreiding van zijn 
reeds uitgebreide sociale contacten.  
Zij woonden veel jaren in de Couthoflaan 1 en 
vader Frederic kwam mee naar daar.  Ze 
kregen een dochter Martine, die later van 
Proven vertrok. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
23 mei om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 za 6 juni: dansavond te Krombeke in zaal 

Witsoone 
 vr 12 juni: motorrit, inlichtingen Eddy 

Cayzeele, 0477 55 08 17 
 zo 14 juni: rommelmarkt 
 zo 28 juni: Zomerfeest De Lovie 
 tot 28 juni: kunst op de koer van het 

Hoppemuseum 
 za 4 en zo 5 juli: Eekhoutefeesten 
 za 1 augustus: Generatiekloofdichtende 

wandeling, KLJ + LG 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Maxim op 4 mei, zoontje 
van Karel-Lodewyck Lefere en Jo 
Vandendriessche. 
 
IJZERSMULTOCHT 
Op zondag 28 juni:  
een tocht van ongeveer 35 km met onderweg 5 
tussenstops (aperitief, soep, hoofdgerecht, ijs, 
koffie en gebak) om telkens een stukje van een 
uitgebreide maaltijd te smullen. 
We fietsen in prachtige landschappen en langs 
landelijke wegen, door de rustige IJzervallei. 
De tocht eindigt aan het vertrekpunt (familie 
Dewaele-De Keyzer, Westsluisstraat 14 te 
Stavele) met koffie en taart. 
Volwassenen betalen € 17,00 en kinderen (tot 
12 jaar) €  9,00. 
Inschrijven kan tot en met woensdag 24 juni. 
Prijs vanaf donderdag 25 juni tot zaterdag 27 
juni: volwassenen € 20,00 en kinderen € 11,00. 
Geen inschrijvingen meer op zondag! 
Overschrijven kan op het rekeningnummer 
738-0083821-35. 
 
LANDELIJKE GILDE 
→ Vrijdag 29 mei: meibedevaart in West-
Vleteren (Gewestelijke activiteit) om 20.00 u. 
→ Vrijdag 12 juni: touwtrekken in Watou, 
Den Bollaard, start om 20.00 u. 
Inschrijven bij Wout Desmyter, 057 30 05 98, 
of bij Geert Ganne, 0498 70 73 37.  We 
zoeken sterke mannen, vrouwen én supporters! 
→ Zondag 5 juli: gezinsdag in Boudewijn 
Seapark Brugge, kostprijs € 11,00 per persoon, 
kinderen < 1m: gratis. Vervoer met eigen 
wagen.  Inschrijven VOOR 10 juni bij Johan 
Brysbaert, 057 30 98 00,  KBC. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Christophe Rubben is net terug van de 
nationale spelen van Special Olympics 
Belgium.   Hij speelde er badminton en 
behaalde brons in zijn categorie.  Proficiat! 
Christophe werd geboren op 2 januari 1973.  
Hij is de zoon van Wilfried en Godelieve 
Beudaert. 
Behalve badminton beoefent hij ook netbal en 
zwemmen.  Christophe is een vurig supporter 
van TSC en van Club Brugge.   
Snookeren, vogelpik en tafelvoetbal zijn dan 
misschien geen echte sporten, maar Christophe 
beoefent ze even graag. 
Tijdens de week gaat hij naar het dagcentrum 
van De Lovie.  Hij heeft er een gevarieerd 
programma.  Zijn voorkeur gaat uit naar de 
dinsdag, want dan werkt hij op de hoeve.  Hij 
helpt er bij het telen van groenten, en verzorgt 
er de konijnen en de geiten. 
Christophe is ook een muziekliefhebber.  Hij 
luistert naar zijn cassettes met accordeon-
muziek, en produceert zelf klanken op zijn 
mondharmonica, keyboard, blokfluit, gitaar of 
melodica. 
Hij zet ook graag een stapje in de wereld.  Zijn 
favoriete cafébazinnen zijn Linda en Leen.   
Christophe is een Provenaar die erbij hoort! 
 
DE WARE VINKENIERS 
Pinkstermaandag 1 juni: om 8.30 u. in het 
lokaal St.-Elooi en om 9.00 u. in de 
Molendreef. 
Koning gewest en maatschappij. 
 
O.K.R.A. 
Kaarting   
Op donderdag  14 mei april waren er  56 deel-
nemers. 
Wonnen 3 partijen : 
Dina Soenen   413 
Michel Vanhoecke  349 
Gilbert Degraeve  345 
Louis Sticker   299 
Michel Bocket  291 
Marcel Loonis   291 
Urbain Delerue  237 
Agnes Vandromme  207 
Paul Vandepitte  201 
Volgende  kaarting:  donderdag 28 mei. 
 

GEBOORTE 
Wij, Dany en Rita Vandromme-Maes, zijn 
voor de tweede keer trotse moetje en daddy 
geworden van een kleinzoontje Chiel Snick, 
zoontje van Koen Snick en Griet Vandromme. 
Zijn zusje Miet is natuurlijk héél blij met haar 
kleine broertje. Hij is geboren op maandag 11 
mei te Brugge. Héél klein, 1,300 kg, maar 
kerngezond. 
Groetjes, Dany en Rita 
 
HANDELSZAKEN OP 
PINKSTERMAANDAG 01 JUNI 
Au Petit Jardin: open 
Bakkerij Stefaan: open 
Bokado: open 
Doe het zelf Devos: 10.00 u. – 12.00 u. 
Delhaize: 7.30 u. – 12.00 u. 
Sako: gesloten 
Slagerij Bart en Ann: open 
 
BEDANKING 
Marcel en Lena Brijsbaert-Peperstraete 
bedanken iedereen die geholpen heeft om hun 
50 jaar huwelijk te vieren, alsook allen die hen 
gelukwensen hebben toegestuurd. 
 
KLJ 
→ Jong KLJ  
Door de examens van de leiding zijn er geen 
activiteiten meer. De leden die ingeschreven 
zijn voor het kamp, krijgen binnenkort een 
brief met meer uitleg. 
→ KLJ  
De volgende activiteit is op zaterdag 30 mei. 
We gaan naar de ouderavond van KLJ Loker. 
We spreken af om 20.00 u. aan het lokaal.  De 
activiteit kost € 5,00. De hierna volgende 
activiteit is op vrijdag 5 juni. We houden een 
filmavond in het lokaal.  Afspraak om 20.00 u. 
aan de kazerne.  
 
VERKIEZINGEN 7 JUNI 
Beste stemplichtigen, 
de stembureaus zijn geopend van 8.00 u. tot 
13.00 u.  De leden van de stembureaus houden 
een pauze van 10.30 uur tot 11 uur. 
Dank voor het begrip! 
De voorzitters van bureau 21 en 22, 
Dany Gokelaere 
Frans Yde 
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SINKSENKERMIS  
→ Vrijdag 29 mei 
Feestelijke opening doortocht Proven.   
Org. Stad Poperinge ism Feestcomité Proven. 
18.00 u.: ontvangst en receptie voor de 
genodigden, in St.-Elooi. 
19.00 u.: optocht naar het dorpsplein onder 
muzikale begeleiding van harmonie De 
Volksvreugd. 
19.15 u.: gratis receptie voor alle inwoners van 
Proven. 
19.30 u.: openluchtoptreden op nieuw podium 
op het dorpsplein. 

 
→ Zaterdag 30 mei 
Feesthappening op het dorpsplein, org. 
Feestcomité. 
18.00 u.: jaarlijkse Sinksenballonwedstrijd aan 
de feestbar op het plein. Gratis ballon + 1 
gratis rit op de paardenmolen. 
19.30 u.: openluchtoptreden op podium door 
Crystal Moon.  Toegang vrij. 
22.30 u.: uniek muzikaal vuurwerk n.a.v. de 
opening doortocht Proven. 
23.00 u.: Bal Populair in De Croone met 
verscheidene streek-dj’s.  Toegang vrij. 
Vanaf 10.00 u.: doortocht benefiet-
motorrondrit met stopplaats in ‘Nobody’, met 
om 17.00 u. gezamenlijke stop door alle 
motorrijders. 

 
→ Zondag 31 mei 
Feestzondag in het centrum van Proven.  Org. 
Feestcomité i.s.m. Bewonersplatform. 
15.00 u.: Sneukelmarkt in de hoofdstraat met 
diverse sneukelstandjes en animatie.  Org. 
Bewonersplatform. 
15 .00 u.: Grote roofvogelshow op het dorpsplein, 
demonstraties met 10 verschillende roofvogels. 
Org. Feestcomité. 
20.00 u.: Pinksterparty in De Croone.  Org. KLJ 
Proven. 
20.00 u.: Fuif met verrassingsact in St.-Elooi met 
DJ M-Pire. 

 
→ Maandag 1 juni 
9.00 u.: Vinkenzetting ‘De Ware Vinkeniers’ bij 
lokaal St.-Elooi.  Koning gewest en maat-
schappij.  
Inschrijven tot 8.30 u. 
14.00 u.: Pinanticup op de terreinen van TSC 
Proven. 
18.00 u.: Hespen aan ’t spit in ’t Rozenhof. 
Hespen op houtvuur gebakken met uitgebreid 
groentebuffet, aardappelen in veldkleed en 
sausjes.  
Volwassenen: € 13,00 , kinderen tot 12j.: € 6,50.  
Springkasteel voor de kleinsten. 
 
→ Zaterdag 6 juni 
19.30 u.: ‘K wist et wel-quiz voor Provenaars 
in ploegverband (3 tot 6 pers. per ploeg), in 
zaal St.-Elooi.  Inleg: € 10,00 per ploeg.   
Let op: beperkt aantal ploegen! Inlichtingen en 
inschrijvingen via danny@proven.be.    
Org. Feestcomité. 

 
→ Zondag 14 juni 
6.00 u.: 4de Grote brocante rommelmarkt, 
ongeveer 200 standplaatsen beschikbaar. 
Info 057 30 18 34 of  0497 53 77 66. 
 

GEZINSBOND 
Gezinsbond Proven organiseert een 
bedrijfsbezoek aan Het Pahilleke te 
Westvleteren, op woensdag 3 juni.  
We verzamelen met de fiets bij Gilberte om 
19.30 u.  Duur van het bedrijfsbezoek: 1 tot 
1,5 uur. 
We krijgen een rondleiding op het boerhof 
langs het fruit en de kruidentuin.  Achteraf is 
er een proeverij met koffie of thee, scones 
(gebakjes) en geleien. 
De prijs bedraagt € 3,00 per persoon.  
Inschrijven bij Rita Maes of Anja Goethals 
voor 31 mei. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Als aanvulling bij de bijdrage van vorige keer, 
hierbij nog een foto van Theofiel, de broer van 
Jerome Saesen. 
 

 
Broer Theofiel Saesen, ook brandweerman    

en een goed gekende figuur in het  
Provense sociaal leven 

 
HET GEHEUGEN 1 

 

 
 
Gazette van Yperen en Poperinghe,  
29 augustus 1857, p. 3. 
http://www.geheugenvanieper.be 

HET GEHEUGEN 2 
 

 
 
Het Ypersche Volk, 24 mei 1913, p. 5. 
http://hetgeheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: 
Lermyte Hector: de vader van Georgette. 
L’ Epée Rodolf: de latere kerkbediener. 
Bossuwe Emiel: de jongere broer van Omer. 
Rappelet Maurits: van ‘de Fonteyne’, broer 
van Maria, de moeder van Paul Struye. 
 
HET GEHEUGEN 3 
 

 
 
Het Ypersche Volk, 17 maart 1912, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: Ook voor de andere wegen was men 
bezorgd en zocht men naar middelen om deze 
te kunnen onderhouden. 
In de gemeenteraadszitting van Proven van 5 
juli 1912 werd beslist de vraag te stellen aan 
de Provincie om  ook de wegen naar 
Krombeke en Watou te laten erkennen als 
zijnde ‘van grootgemeenschap’, gezien ‘de 
gezegde wegen rechtstreeksche verbintenis 
geven met ander gemeenten en gehuchten 
alsook met staatsteenwegen en tramstatien dat 
door het verkeer op  dezelfde met alle slach 
van voertuigen rijwielen motocycletten 
automobils dus moeten aanzien worden als van 
algemeen belang’.  
Kon men dit bevestigd krijgen, dan zou men 
genieten van de speciale voorzieningen 
daarvoor vanuit de Provincie. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 6 
juni om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 vr 12 juni: avondmotorrit, inlichtingen bij 

Eddy Cayzeele, 0477 55 08 17 
 vr 12 juni: 20.00 u., touwtrekken in 

Watou, Landelijke Gilde 
 zo 28 juni: Zomerfeest De Lovie 
 tot 28 juni: kunst op de koer van het 

Hoppemuseum 
 za 4 en zo 5 juli: Eekhoutefeesten 
 zo 5 juli: gezinsdag in Boudewijn 

Seapark Brugge, Landelijke Gilde 
 za 1 augustus: Generatiekloofdichtende 

wandeling, KLJ + LG 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Roger Dennekin, 
echtgenoot van Simonne Devos, geboren te 
Proven op 4 februari 1923 en overleden te 
Ieper op 3 juni. Roger werd op maandag 8 juni 
begraven in de Sint-Victorkerk te Proven. 
 
DANK 
Een dankjewel aan alle leden van het 
feestcomité voor de inzet tijdens de voorbije 
kermis.  Ook aan alle extra vrijwilligers die 
hun steentje hebben bijgedragen: merci! Het 
was prachtig, en zoals onze burgervader zei: 
“Proven boven!”. 
 
ROMMELMARKT 
Voor de vierde maal is er rommelmarkt in ons 
dorp op zondag 14 juni van 5.00 u. tot 
18.00 u. en dit over de volledige vernieuwde 
dorpskern, langs de Obterrestraat en het 
Provenplein. 
Provenaars die willen deelnemen aan hun 
voordeur in deze straten, moeten die plaats wel 
aftekenen met een lint of krijt met de woorden 
“VOORBEHOUDEN VOOR DE BEWONERS”. 
Na 7.30 u. worden de voorbehouden plaatsen 
die niet ingenomen werden, vrijgemaakt voor 
andere standhouders. 
Hou er ook rekening mee dat beide straten de 
hele dag volledig parkeer- en verkeersvrij zijn 
op politiebevel. 
We hopen op vele Provense deelnemers en 
natuurlijk ook op mooi weer. 
Voor inlichtingen contacteer je Dries Lozie, 
Obterrestraat 53, op 0497 53 77 66 of 
057 30 18 34. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze keer past Albert Saint Machin heel 
goed in onze O van de prOvenaar. Albert is 
geboren in Zegerscappel in Frankrijk in een 
groot gezin met 13 kinderen. Hij is deze zomer 
40 jaar getrouwd met Jeannine Decaesteker en 
ze hebben een zoon Franky. Albert heeft jaren 
in de bouw gewerkt als vrachtwagenchauffeur. 
Hij houdt van tuinieren en rijdt ook graag eens 
met de fiets. Onlangs besloot hij het wat 
kalmer aan te doen en af te zien van enkele 
trouwe en plichtsbewuste taken in ons dorp. 
Zo stond hij elke dinsdag, woensdag en 
donderdag vrijwillig op post om de 
schoolgaande jeugd veilig naar school te 
loodsen als verkeersbrigadier. Ook als 
medewerker aan dit dorpskrantje was hij elke 
twee weken met een dikke pak blaadjes op 
pad. Langs deze weg geven we Albert een 
ferme dankjewel voor deze gedane taken. 
 
WINNAARS BALLONWEDSTRIJD 
Volgende kinderen krijgen hun prijs van de 
ballonwedstrijd thuisgebracht: 
Iris Laseure, Jarno en Milan Cordenier, Lucca 
en Bengt Cogge, Mateo Verschaeve, Alicia 
Lemaire (2x), Anais Pecqueux, Louis Saint-
Germain, Margaux Yde, Noa Verhaeghe, 
Romi Lemmens, Robby Devos, Bram 
Vermeersch, Aukje Six, Tuur Devooght, 
Seppe Claerbout, Willemijn, Roeland en Lode 
Devooght. 
 
LAATSTE TAP IN NOBODY 
Sfeer- en eetcafé Nobody houdt de laatste tap 
op zaterdag 20 juni. 
Van 22.00 u. tot 24.00 u. verkoopt cafébazin 
Petra de gewone dranken zoals pils, water en 
cola aan € 1,00.  Na middernacht gelden weer 
de normale prijzen. Sergi en Gimmi zijn de 
dj’s van de avond. 
 
DANKWOORDJE 
Schoenmaker Noël Devooght en zijn vrouw 
Agnes Vandromme danken de vele inwoners 
van Proven die een steunkaartje hebben 
gekocht ten voordele van de dovenvereniging 
“Stil en Blij” te Ieper. Ze vieren dit jaar het 
75-jarig bestaan. 
 
 

BELASTINGSAANGIFTE INVULLEN IN 
DIENSTENCENTRUM DE BRES 
Het dienstencentrum De Bres biedt op 
donderdag 18 juni van 13.30 u. tot 17.00 u. 
volgende bijkomende dienstverlening aan: 
invullen van de belastingsaangifte in 
samenwerking met de belastingsdienst. 
Deze dienstverlening wordt gratis aangeboden 
aan thuiswonende senioren, de gebruikers van 
het dienstencentrum, de mensen uit de 
bejaardenwoningen en OCMW-cliënten. 
Vergeet niet om alle nodige bewijsstukken 
mee te brengen over het aanslagjaar 2008 
(bewijzen van inkomsten uit loon, 
vervangingsinkomen, aanslagbiljet onroerende 
voorheffing, …).  
Info:  Dienstencentrum De Bres 
 Centrumleider: Luc Dewilde  
 057 30 98 63 
 Doorstraat 6, 8970 Poperinge 
 
OKRA 
→ kaarting 
Op donderdag 28 mei speelden 48 kaarters 
tegen elkaar waarbij de volgende zeven elk     
3 partijen wonnen:  
Denise Vandenbussche 372 punten 
Simonne Deberdt  309 punten 
Roger Demuys   281 punten 
Bernard Comijn   261 punten 
Paul Coene   258 punten 
Frans Deblock   251 punten 
Urbain Delerue   239 punten 
Volgende kaarting is op donderdag 11 juni. 
 
→ petanque 
Niemand van de 16 spelers op donderdag 4 
juni won drie partijen. 
Klassement: 
1. Willy Butaye  21 / 306 
2. Eugène Demuynck   19 / 321 
3. Joël Monkerhey   19 / 319 
4. Jules Regheere   19 / 318 
5. Hilda Depeser  18 / 307  
Volgende speeldag is op donderdag 2 juli. 
 
→ hobby 
Volgende samenkomst van de Hobbyclub is op 
dinsdag 23 juni. 
 
 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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KVLV 
Op zondag 19 juli gaat de KVLV naar 
Harelbeke voor de sneukelroute. Wil je erbij 
zijn, schrijf je dan in voor 15 juni bij Anja of 
Veerle. Uitgebreide informatie vind je op de 
uitnodiging. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Op Sinksenmaandag 1 juni zongen de vinken 
voor het koningschap van de maatschappij De 
Ware Vinkeniers en van het gewest Proven-
Poperinge.  Er waren 61 vogels ingeschreven. 
Uitslag: 
1. Willy Persoone met Jorge:          770 liedjes 
2. Johan Vandromme met Vlinder: 693 liedjes 
3. Fabio Rassalle met Rappen:        567 liedjes 
4. Gilbert Caron met Cico:              540 liedjes 
5. Dimitri Alleman met Toppie:      516 liedjes 
Voor de derde maal op rij is Jenny Dieusaert 
Koningin en zo ook Keizerin van de 
maatschappij. Jenny is ook Koningin van het 
gewest. Koning van het gewest is Willy 
Persoone. 
De volgende zetting van de maatschappij, 
Memoriam Leon Leeuwerck, is op zaterdag 27 
juni om 9.00 u. in lokaal ’t Jagershof. 
 
FEEST VAN HET PAARD 
Op maandag 22 juni zal Krombeke opnieuw 
bruisen ter gelegenheid van het 97ste Feest van 
het Paard. 
14.00 u.: folkloristische verzameling van 
paarden en pony’s – markt voor nieuwe en  
tweedehandse paardenbenodigdheden (gratis 
standplaatsen) 
Programma: 
17.00 u.: 6 paardenkoersen in de weide 
20.00 u.: speciale koers met Belgische boeren-
paarden 
20.30 u.: de grote finale met de winnaars van 
alle reeksen 
20.45 u.: 3de Grote Steeple van Krombeke 
21.00 u.: optreden van C’ris Wolf 
22.30 u.: optreden van The Occasional Band 
Toegang vrij. 
Info en inschrijvingen:  
Pieter Top (0475 81 14 16), Rik Coevoet 
(0478 42 49 25), Gilbert Feryn (057 30 06 05), 
Willem Vandecaveye (0477 36 22 38). 
Website: www.feestvanhetpaard.be 
Mailadres: feestvanhetpaard@telenet.be 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Eudoxie Maes, de moeder van Elza Verbouwe, 
woonde vele jaren in de Blokweg 9. 
Zij baatte na haar huwelijk met Amand 
Verbouwe een hoeve uit in Watou.  Dat was 
ook de plaats waar buurman Georges 
Demaerel, Watounaar van geboorte, een hoeve 
uitbaatte. Na het overlijden van haar eerste 
man hertrouwde ze met Georges. 
Na de oorlog kwamen ze samen naar Proven 
rentenieren met haar dochter Elza. 
Men zegt mij dat Georges veel geld verloor in 
de financiële crisis van de dertiger jaren en dat 
het gezin zich dan verder heel spaarzaam 
moest behelpen. 
 
Georges Demaerel had aan diverse kanten 
familiebanden hier in Proven. 

Cyriel Demaerel, op de oorspronkelijke 
Demaerelhoeve in de Terenburgseweg, was 
een kozijn van hem.  

 

 
 
Tine Demaerel was zijn nicht.  Tine was de 
echtgenote van Jerome Lemahieu en de 
moeder van Madeleine Lemahieu.  Zij 
woonden in ‘De Barriere’, een afspanning die 
voor de afbraak naast  bakkerij Stefaan stond. 
Bakker Achiel Demaerel was ook een kozijn 
van Georges.  Achiel was de vader van 
Marcel.  Wilfried Rubben zette de uitbating 
van deze bakkerij verder. 
Ook Daniël Ryckeboer, stiefvader van André 
Pareyn, was een kozijn, want de moeder van 
Daniël was Sidonie Demaerel, een tante van 
Georges. 
 

 
Eudoxie Maes op 85-jarige leeftijd, 

met haar dochter Elza 

Mathilde Debeer, de moeder van Georges, was 
de tante van Jules Debeer. Aldus was de vader 
van de huidige Provenaar Norbert Debeer ook 
een kozijn van Georges. 
 
De financiële touwtjes werden aan elkaar 
geknoopt doordat Georges kon gaan helpen op 
de hoeve van Cyriel Demaerel en doordat Elza 
hier en daar dienst kon bewijzen op diverse 
plaatsen in het dorp. 
Veel hulp hebben die mensen gekregen van de 
hoeves Deraedt en later Vermes in dezelfde 
straat. 
 
Elza zorgde goed voor haar ouders en later 
voor moeder, na het overlijden van Georges in 
1951. Ze deed soms dienst bij Dr. Tavenier.  
Na het overlijden van haar moeder trok ze weg 
als huishoudster van E. H. Yserbyt.  Ze had 
een goede relatie blijven houden met hem, 
nadat hij reeds in 1950 van Proven vertrokken 
was. 
Achteraf beschouwd blijkt het verhaal van 
Elza die haar leven inzette voor haar ouders en 
nadien alleen overbleef een schoolvoorbeeld 
van de verborgen armoede die het lot was van 
kleine zelfstandigen die hier en daar 
gedeeltelijk opgevangen werd in het sociaal 
netwerk van familie en het warme nest van een 
kleine dorpsgemeenschap. 
 

 
Eudoxie en Georges Demaerel, samen met 

Josef Zilbauer, die bij hen ingekwartierd was 
gedurende de oorlog ‘40-‘45 

 
Na de oorlog was er was een blijvend contact 
met deze Duitse soldaat. Hij kwam nog terug 
naar Proven en Elza is ook nog diverse malen 
naar Duitsland gereisd naar Waldau in 
Oberpfälzer Wald, waar Josef Zilbauer een 
hotel uitbaatte. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
20 juni om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 za 27 juni: 9.00 u., vinkenzetting 

Memoriam Leon Leeuwerck, ‘t Jagershof 
 tot 28 juni: kunst op de koer van het 

Hoppemuseum 
 do 2 juli: bewonersplatform 
 za 4 juli: 9.00 u., vinkenzetting, St-Elooi. 
 zo 5 juli: gezinsdag in Boudewijn 

Seapark Brugge. Landelijke Gilde 
 zo 19 juli: sneukelroute in Harelbeke, 

KVLV 
 za 1 augustus: Generatiekloofdichtende 

wandeling, KLJ + LG 
 za 15 en zo 16 augustus: voetbalfeesten, 

terrein TSC 
 

PROFICIAT 
Guido en Annie Vanderhaeghe-Laseure 
melden met trots de geboorte van hun derde 
kleindochter: Stiene Vanderhaeghe, geboren 
op 15 juni als dochtertje van Henk en Stefanie 
Braem.  Proficiat. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Roland Verschaeve, 
echtgenoot van Rogette Debu, geboren te 
Kortrijk op 9 november 1932 en er overleden 
op 6 juni. Roland werd op vrijdag 12 juni 
begraven in de kapel van het Woon- en 
Zorgcentrum Sint-Carolus te Kortrijk. Roland 
was de vader van Patrick en de schoonvader 
van onze medewerkster Mia Vandewalle. 
 

UITNODIGING 
’n Tram is vernieuwd. 

Ben je benieuwd? 
Kom gerust eentje drinken, 

We kunnen er samen op klinken. 
En knort ook uw maagje wat, 

Dan zijn er hapjes zat. 
Tot te tienen, ist ik die trakteer, 

Jullie zorgen voor de sfeer! 
Ten twaalven is er weer plezier, 

Dat zet ik nog eens een vatje bier. 
Dit is alles op vrijdag 26 juni vanaf 19.00 u. 

in café ’n tram, Provenplein 58. 
Muziek wordt verzorgd door Sergi & Gini. 

 
Groetjes, 
Petra xxx 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Johan Dessein werd geboren op 5 mei 1952.  
Hij is getrouwd met Colette Vandenbruwaene 
en is de vader van Dries.  Al zijn hele leven 
woont hij in de Gravendreef 15, in een mooie 
en bosrijke omgeving. 
Zijn hobby’s zijn tuinieren, fietsen en tv 
kijken. Vooral Blokken is zijn favoriete 
programma. Graag kijkt hij ook naar 
wielerwedstrijden op tv, zowel voor de koers 
als voor het bezichtigen van de streek. 
Johan is een sociaal iemand.  Hij houdt er van 
om een praatje te maken.  Hij durft het niet 
hardop te zeggen, maar de werken in Proven 
waren een zegen voor hem: er kwam veel meer 
volk langs zijn huis! 
Johan zorgt er voor dat de kapel in de 
Gravendreef open is van zonsopgang tot 
zonsondergang. 
Sinds het begin is hij een gewaardeerd 
medewerker van ’t provenaertje, nu de 
prOvenaar.  Om de twee weken brengt hij 44 
exemplaren aan huis in de Canadaweg, de 
Canonstraat, de Couthoflaan, de Gravendreef 
en de Provenseweg.    
 
INVULLEN BELASTINGSAANGIFTE 
Iedere Belgische rijksinwoner kan zich iedere 
voormiddag in om het even welk Belgisch 
belastingkantoor aanbieden om zijn aangifte te 
laten invullen. Dus ook in het kantoor in de 
Hondstraat, 1 te Poperinge, van 9.00 u. tot 
12.00 u. in de burelen 112/113/114 op de 
eerste verdieping. In de namiddag kun je er 
terecht enkel na afspraak op het nummer 
0257 504 30. 
Verder kun je nog de hulp inroepen van de 
infolijn 0257 257 57 op iedere werkdag van 
9.00 u. tot 17.00 u. of van het internet op 
www.taxonweb.be 
 
AANPASSING OPENINGSUREN 
De openingsuren van Schoenmakerij Noël zijn 
licht gewijzigd: 
zondag en maandag: gesloten 
dinsdag: 8.00 u. tot 12.00 u. 
woensdag: 8.00 u. tot 12.00 u. 
donderdag: 8.00 u. tot 12.00 u. 
vrijdag: 14.00 u. tot 19.00 u. 
zaterdag: 8.00 u. tot 12.00 u. 
 

ZOMERFEEST DE LOVIE 
De Lovie viert weer feest met haar zomerfeest 
op zondag 28 juni en hoopt vele bezoekers te 
mogen verwelkomen. Het kasteeldomein 
wordt epicentrum voor tal van activiteiten, 
balancerend op de grens tussen natuur en 
cultuur, beweging en ontspanning. 
De drie-sterren-kwaliteitstocht ‘Wandelen à la 
carte’ biedt vijf uitgestippelde wandelingen 
(5/8/13/24/30 km) aan voor zowel de fervente 
stapper als de gelegenheidswandelaar. Start 
tussen 8.00 u. en 15.00 u. aan de feestzaal met 
laatste aankomst om 18.00 u. 
NY Street Parade zorgt voor de feestelijke 
sfeer tussen 11.00 u. en 14.00 u. op het 
Smulplein waar je aperitieven kunt. 
Maar ook de hele namiddag is er nog live 
muziek in het park: Dr. Vroman, Crystal Moon 
en Rik Rabaey and Friends tekenen voor de 
ambiance. Voor de kleintjes is er gratis 
kinderanimatie. Waterpret op de vijver, in 
galop door de weiden en talrijke variaties op 
het thema ‘Op stap met de dino’s’. Laat je 
onderweg verrassen door een origineel stukje 
straattheater. In het PAK, Paleis voor 
Ambachtelijke Kunsten, vind je huisgemaakte 
decoratieartikelen, geschenkideeën en zoete 
lekkernij. De kunsttentoonstelling ‘Bijzondere 
Ontmoetingen’ is aan de derde editie toe. Dit 
jaar krijgen zowel het kunstatelier van De 
Lovie als familieleden van medewerkers van 
De Lovie carte blanche in het kasteel. Het 
belooft een boeiende confrontatie te worden.  
Inkom voor het Zomerfeest bedraagt € 2,00 
(kinderen tot 2 jaar gratis).  
Meer informatie op www.delovie.be. 
 
INSCHRIJVINGSAVOND TSC PROVEN 
Sinds jaren staat TSC Proven bekend voor een 
voetbalclub met een meer dan degelijke 
jeugdwerking en -opleiding. Daar wordt 
dagelijks aan gewerkt en bijgewerkt. Maar het 
is belangrijk dat de unieke kweekvijver ook 
van nieuwe, jonge visjes wordt voorzien. 
Daarom is er op woensdag 1 juli in de kantine 
'De Beste Plekke' vanaf 18.30 u. de jaarlijkse 
inschrijving voor alle TSC-jeugdspelers. 
Ouders van nieuwe spelertjes kunnen er gerust 
vrijblijvend inlichtingen komen inwinnen. De 
leden van de jeugdwerking zijn er om jullie 
vragen te beantwoorden.  

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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BEKERWEDSTRIJDEN TSC PROVEN 
26 juli: Houthem - TSC 
2 augustus: TSC - Luingne 
9 augustus: Eendracht Brugge - TSC 
16 augustus: TSC - Dikkebus 
 
VAKANTIESPEELPLEIN DE PLEUTE 
De zomer komt er weer aan en dat betekent dat 
ook de speelpleinwerking in actie treedt! De 
animatoren hebben al heel wat activiteiten in 
petto: kampen bouwen, waterspelletjes, harde 
pleinspelen en zo veel andere dingen! 
Vanaf maandag 6 juli staan we elke dag 
paraat van 13.30 u. tot 17.00u. 
Meer informatie kun je verkrijgen bij Lydie 
Vanthournout, 0479 28 27 91, 
lydievanthournout@hotmail.com 
 
‘K WIST ET WEL QUIZ 
Op zaterdag 6 juni was er ter gelegenheid van 
de Sinksenkermis voor de zesde keer de ‘k 
Wist et wel Quiz, georganiseerd door het 
feestcomité. De groep “JOKO” uit Watou won 
deze quiz na een spannende reeks vragen en 
herexamens. Tweede werd de ploeg van de 
harmonie “DE TUTTIE-FRUTTIES” net voor 
de ploeg van Wim Devooght “ONDERONS”. 
De ploeg van de leerkrachten van onze school 
onder de naam “DE CASTAGNETTEN” 
strandden op de vierde plaats na lange tijd met 
voorsprong op kop te staan. Deze ploegen 
vielen net naast de prijzen: “DE WILLY'S”, 
“KIDIEMANNE”, “SJARPJES”, 
“SOSSISONGS”, “BEDWETERS”, “DE 
MARJETTEN”, “LEMMIVRIENDEN”, 
“TSC-OLDIES”, “SPITTERS@THE FARM”, 
“HOEPELAARS”, “WATOU” en 
“EEKHOUTE”. 
 
EEKHOUTEFEESTEN 
We zijn er terug met de 26ste editie van de 
Eekhoutefeesten. Er is opnieuw een gevuld 
programma voorzien. Zaterdag 4 juli is er een 
clown voor de kinderen (misschien ook leuk 
voor de volwassenen), en ’s avonds komt 
‘Pidrac’ zorgen voor de muzikale omlijsting 
tijdens de kip aan ’t spit. ‘Pidrac’ staat voor 
piano, drum en accordeon en wordt geleid 
door de alom gekende Rik Rabaey. 
Op zondag 5 juli is er het aperitiefconcert met 
nadien het volleybaltoernooi. De kinderen 
kunnen ondertussen hun hartje ophalen op het 
springkasteel, met een ballonmanipulator en 
een schminkstand. 
De Pilsjaars luiden als afsluiter de Pilsfuif in. 
Programma 
Zaterdag 4 juli 
14.30 u.: Kindercarrousel met Clown Lollebol 
19.30 u.: Kip aan ’t spit, muzikale omlijsting 
met Pidrac 
22.30 u.: Ambiance met studio Fashion. 
Springkasteel voor de kinderen. 
Zondag 5 juli 
11.00 u.: Aperitiefconcert met ‘Alains 
Keyboard’. 
13.30 u.: Volleybaltoernooi met twaalf 
ploegen (in samenwerking met BLOSO). 
14.30 u.: Kinderanimatie: ballonmanipulator, 
schminken, gekke kapsels, springkasteel. 
20.00 u.: Spetterend optreden van de Pilsjaars 
22.30 u.: Gekke Pilsfuif met dj M-Pire. 
Vanaf 12.00 u.: Broodje met barbecueworst. 
Vanaf 18.00 u.: Opening van de frietkraam. 

VAKANTIE 
Het schooljaar 2008-2009 loopt ook op onze 
basisschool De Kastanje ten einde. Een heel 
jaar lang werkten de leerkrachten, de ouders, 
het ondersteunend en het onderhoudspersoneel 
aan de opvoeding van de kleuters en de 
leerlingen van het lager. Enkel dankzij de 
samenwerking van zoveel mensen kan een 
schooljaar slagen. En dan zijn er nog de vele 
hand- en spandiensten van allerlei vrijwilligers 
voor en achter de schermen. We danken 
iedereen voor elke vorm van inzet en 
medewerking. Op dinsdag 30 juni om 9.00 u. 
is er een dankviering in de kerk en om 11.45 u. 
trekken de leerlingen de schoolpoort voor 2 
maanden achter zich dicht. Tijdens de vakantie 
worden werken uitgevoerd aan het C-gebouw: 
het dak wordt vernieuwd, geïsoleerd en van 
zonnepanelen voorzien. Ook de zijgevel met 
de 2000-spetter wordt geïsoleerd. 
Tegelijkertijd krijgen de klassen van het C-
gebouw een ventilatiesysteem om de 
luchtkwaliteit in de lokalen te verbeteren. 
Tegen 1 september zouden de werken af zijn 
en kan iedereen met frisse moed aan een nieuw 
schooljaar beginnen. 
 
OKRA 
→ kaarting 
Op donderdag 11 juni verwelkomden we 60 
kaarters waarvan 9 alle partijen wonnen: 
Maria Vandevoorde 347 ptn 
Hubert Deheegher  308 ptn 
Paula Vandecasserie 297 ptn 
Willem Vantomme  296 ptn 
Trees Vandaele  294 ptn 
Andre Soenen  254 ptn 
Norbert Debeer  253 ptn 
Margriet Goussey  238 ptn 
Urbain Delerue  213 ptn 
Volgende kaarting is op donderdag 25 juni. 
 
→ petanque 
Donderdag 2 juli is de volgende speeldag.  
 
→ hobby 
Volgende samenkomst van de Hobbyclub is op 
dinsdag 28 juli. 
 
HET GEHEUGEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
Het jaar 1959 werd goed ingezet met het bal 
van de Oudstrijders. 

 
 

 
The White Stars Boys: Maurice Devos  

René Vanholme en Paul Legrand 

HET GEHEUGEN 
 

 
 
Het Yperse - La règion d’Ypres,  
18 juni 1921, p 9 
http://geheugenvanieper.be 
 
Ivan Top:  Na de eerste wereldoorlog werd een 
gedeelte van de aangelegde spoorlijnen 
aangepast voor reizigersverkeer en in gebruik 
genomen in 1921.  Zo ontstond de lijn 
Poperinge - Adinkerke met een stopplaats in 
Proven. 
De toestand van de brug in Roesbrugge en de 
draagkracht over de IJzer heeft echter heel snel 
gemaakt dat de lijn beperkt werd van 
Poperinge tot de Waaienburg en uiteindelijk 
beperkt bleef tot goederenverkeer.  
De lijn werd opgebroken door de Duitse 
bezetter gedurende de Tweede Wereldoorlog. 
   
HET GEHEUGEN 
 

 
 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 07 februari 1903, p. 4 

 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
4 juli om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
▪ zo 19 juli: sneukelroute in Harelbeke, KVLV 
▪ za 15 en zo 16 augustus: voetbalfeesten, TSC 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het gouden jubileum van Emiel Devaere en 
Simonne Beghein. Zij vieren op 10 juli hun 
50-jarig huwelijk. Gefeliciteerd! 
 

OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Jeffy Gheldof, 
echtgenote van Christophe Sanders, geboren te 
Poperinge op 4 april 1958 en thuis overleden 
op 26 juni. Jeffy werd op zaterdag 4 juli 
begraven in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te 
Poperinge. 
 

KINDEROPPASDIENST GEZINSBOND 
Melanie Syssau volgt Katrien Bertin op als 
nieuwe coördinator van de kinderoppasdienst 
voor alle leden van de Gezinsbond. Wie een 
oppas nodig heeft, kan terecht op 057 33 80 58 
of melanie_syssau@hotmail.com. 
 
MET VAKANTIE 
→ Apotheek Regheere te Proven is gesloten 
van 13 juli tot en met 21 juli. De vestiging in 
Roesbrugge is dan wel open. 
→ Van 19 juli tot en met 16 augustus is de 
SAKO enkel in de voormiddag open! 
→ Raf Lamaire-Baes zijn in vakantie van 21 
juli tot en met 9 augustus. 
→ Hair Design Ronny Vandromme-Parret is 
met jaarlijkse vakantie van 28 juli tot en met 
12 augustus. Ronny werkt wel op de 
zaterdagen 1 en 8 augustus na afspraak op 
057 30 09 58.  
→ Au Petit Jardin is in de maanden juli, 
augustus en september gesloten op 
zondagnamiddag en zoals gewoonlijk ook de 
maandag. 
 
GRATIS DUITSE HERDER 
Ronny Vandromme, Blekerijweg 12, 
057 30 09 58, kan gratis een 3-jarige Duitse 
herder aanbieden. 
 
UURWIJZIGING ZONDAGSMIS 
De wekelijkse zondagsmis in onze kerk zal 
vanaf zondag 2 augustus steeds om 10.00 u. 
beginnen in plaats van om 10.30 u. 
De mis op zaterdag blijft om 17.00 u. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Marnick Parrein wordt 47 jaar op 14 juli. Hij 
is afkomstig van Poelkapelle en woont sinds 
1984 in Proven. Eerst woonde hij in de 
Blekerijweg, en sinds 1987 woont hij op 
Eekhoute. Ook zijn zoon Thijs woont er graag. 
Marnick is slager in hart en nieren. Maar ook 
in worsten, ribbetjes, koteletten en steaks. Hij 
werkt bij slagerij Renmans te Ieper. 
In zijn vrije tijd gaat hij vissen en volgt hij 
graag sportwedstrijden. Hij houdt van een 
tochtje met de fiets en vertoeft graag in de 
natuur om vogels en andere dieren te 
bewonderen. 
 
LANDELIJKE GILDE 
→ vrijdag 10 juli: bedrijfsbezoek aan firma 
Dewulf, landbouwmachines. 
We spreken af op het Provenplein om 13.00 u. 
en rijden gezamenlijk naar Rumbeke. Daar 
worden we om 14.00 u. ontvangen en 
rondgeleid door de productiehal. Het bezoek 
duurt 2 uur en wordt met een drankje 
afgesloten. 
Inschrijven bij Geert Ganne, 0498 70 73 37 of 
Wout Desmyter, 0498 33 66 46. 
 
→ zaterdag 1 augustus: Generatiekloof-
dichtende wandeling samen met KLJ Proven. 
Vijf dorpen in West-Vlaanderen werden 
geselecteerd door LG Nationaal en kregen 
Vlaamse steun om deze wandeling te 
organiseren. De wandeling omvat een parcours 
dat afgelegd wordt met een elektronisch 
kompas. In totaal kregen we 9 kompassen / 
GPS’en waarmee we in verschillende groepen, 
jong en oud, KLJ- of LG-lid, opdrachten 
uitvoeren en zo als eerste de eindmeet moeten 
halen!  
De winnende ploeg wordt in de drank en de 
saucissen gelegd … Voor iedereen is er 
achteraf een heuse BBQ en lekker bier aan een 
democratisch prijsje.  
Wie de wandeling niet kan meemaken, kan 
achteraf gerust aansluiten bij de BBQ. 
We starten om 19.00 u. op het Provenplein bij 
OC De Croone, waar de groepen verdeeld 
worden. 
Het einde van de wandeling is voorzien 
omstreeks 22.00 u. 
Graag inschrijven bij Wout of Geert. 

O.K.R.A. 
→ kaarting 
Op donderdag 25 juni verwelkomden we 44 
kaarters, waarvan 6 alle partijen wonnen: 
Jules Maerten  416 ptn 
Michel Demolder  262 ptn 
Roger Demuys  255 ptn 
Ghislaine Vandeputte 246 ptn 
Edgar Thoré  239 ptn 
Bernard Comyn  186 ptn 
Volgende kaarting is op donderdag 9 juli. 
 
→ petanque 
7 van de 22 spelers op donderdag 2 juli 
wonnen drie partijen: Frans Vandevelde, Gery 
Delanote, Ivan Pillaert, Willy Butaye, Jules 
Regheere, Roger Demuys en Marie-Louise 
Tryssesoone. 
Klassement: 
1. Willy Butaye  24 / 345 
2. Jules Regheere    22 / 357 
3. Joël Monkerhey   21 / 354 
4. Hilda Depeser  21 / 346 
5. Ivan Pillaert  21 / 344  
 Volgende speeldag is op donderdag 16 juli. 
 
→ hobby 
Volgende samenkomst van de Hobbyclub is op 
dinsdag 28 juli. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Op zaterdag 4 juli waren 29 vogels 
ingeschreven bij De Ware Vinkeniers. 
Uitslag: 
1. Caroline Carlé met Sukkel:          642 liedjes 
2. Gilbert Indevuyst met Tisten:      474 liedjes 
3. Jean-Pierre Durant met Nijs:       463 liedjes 
4. Jeromme Caron met Jefke:          447 liedjes 
5. Jenny Dieusaert met Tibo:           425 liedjes 
De volgende zetting van de maatschappij is op 
zondag 12 juli om 9.00 u. in lokaal Sint-Elooi. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
18 juli om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Nicole Dhaenens: 0472 48 81 48 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 057 48 53 85 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 6,00 / per post: € 15,00 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Elodie was de oudste dochter van J. B. 
Verlynde.  ‘Tisten’ Verlynde was metser en bij 
de eerste brandweermannen van Proven vanaf 
1870. Hij zou de rij gebouwen aan het Couthof 
gebouwd hebben (de wagenmakerij, smidse  
en Café De Klytte). Zijn vrouw Theodorine 
Deschrevel had diverse taken: “waschege” 
(gaan wassen voor 1 fr. per dag) en verder ook 
vroedvrouw en per gelegenheid werd ze ook 
gevraagd om doden ‘af te leggen’. 
Er waren drie dochters: Elodie, Eleonora (hier 
gekend als Norra) en Emma, en verder een 
zoon Hilaire (Gerard), eveneens metser en 
brandweerman.  
Elodie was de enige die trouwde. Ze trok in 
1892 naar Calais, in dienst van een bakker en 
daar maakte ze kennis met Benjamin Veniere, 
afkomstig van Watou, die daar ook in dienst 
was. 
Benjamin zou naar verluidt geen familie zijn 
van de talrijke Provense Veniere’s. 
In de burgerstand van Proven vond ik hun 
huwelijk niet terug en blijkbaar zijn ze in 
Calais getrouwd, want hun kinderen Jeanne en 
André zijn ook daar geboren. 
Ze kwamen naar Proven terug en bouwden de 
bakkerij die we gekend hebben in 1904 waar 
hun derde kind Alice geboren werd. 
Hun drie kinderen zwermden later uit naar drie 
verschillende landen. 
Jeanne vonden we terug op diverse foto’s 
genomen gedurende de eerste wereldoorlog, in 
de werkateliers die hier in Proven ten dienste 
stonden van het Engelse leger.  Ze trouwde 
John Graham in Sainte-Livrade (Lot et 
Garonne, France) op 26.08.1918 en trok naar 
Engeland, waar haar man naar verluidt 
stationchef is geweest. Ze kregen 5 kinderen 
en Jeanne stierf op 92-jarige leeftijd. 
Haar zus huwde Lucien Dekeyzer van 
Ghyvelde. Hij kwam geregeld bij zijn tante 

Valentine Dekeyzer op bezoek (vrouw van 
Henri Desomer) en leerde zo Alice kennen. 
Lucien oefende de stiel uit van beenhouwer in 
Rijsel, samen met Alice.  Zo had Elodie  zowel 
Engelse en als Franse kleinkinderen. 
André, broer van beide zussen, bleef 
Provenaar en zette de stiel van vader Benjamin 
voort en had een Provens gezin. 
Zo hebben we Elodie gekend als hulp in de 
bakkerijwinkel, evenals haar zussen Emma en 
Norra. 
Oudere Provenaars hebben zeker de kleurrijke 
figuur van Tante Norra nog gekend die haar 
dagelijkse broodronde deed met een aantal 
grote witte zakken broden op weg, en met een 
heldere stem het allerlaatste nieuws van 
Proven verzamelde en ... verspreidde. 
 

 
 
Metje Elodie samen met Suzanne Veniere die 

later het werk van Norra met ... evenveel 
‘verve en begeestering’ zou verder zetten. 

 
Suzanne woont nu op de plaats waar de familie 
Verlynde (hier gekend als de familie Naeten) 
heeft verbleven. 
Een oorsprong van die betiteling ‘Naeten’ kon 
ik voorlopig nog niet achterhalen. 
Kleinzoon Frans Veniere heeft de bakkerstiel 
nog een tijdje verder gezet na vader André 
maar heeft intussen de ambachtelijke stiel van 
‘warme bakker’ stopgezet zoals het heden ten 
dage op zoveel plaatsen gebeurt. 
 

 
Benjamin en Elodie mochten hun gouden 

bruiloft vieren en werden goed in de bloemen 
gezet door de Provense gemeenschap, op de 
donderdag van Sinksenkermis 1948, samen 

met nog zes andere koppels. 

HET GEHEUGEN 
 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement, 07 september 1907, p. 2. 
 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
Arrondissement, 14 september 1907, p. 2. 
http://www.geheugenvanieper.be 
 

 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
▪ za 1 augustus: Landelijke Gilde en KLJ 
Proven: generatiekloofdichtende wandeling 
▪ vanaf zo 2 augustus: wekelijkse zondagsmis 
om 10.00 u. 
▪ za 15 en zo 16 augustus: voetbalfeesten, TSC 
 
HUWELIJK 
Marieke Metzger en Daan Verschaeve 
trouwen op zaterdag 25 juli in de Sint-
Victorkerk te Proven om 14.30 u. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Ine Busschaert, dochter 
van Koen en Lieve Lagache, geboren op 1 juli. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
→ Bij het overlijden van Marie-Jeanne 
Dehollander, echtgenote van André Elslander, 
geboren te Poperinge op 9 oktober 1935 en 
thuis overleden op 11 juli. Marie-Jeanne werd 
op zaterdag 18 juli begraven in de Sint-
Victorkerk te Proven. 
→ Bij het overlijden van Gerard Degraeve, 
echtgenoot van Simonne Dumon, geboren te 
Krombeke op 10 augustus 1935 en thuis 
overleden op 17 juli.  Gerard wordt begraven 
in de Sint-Victorkerk te Proven op zaterdag 25 
juli om 10.30 u. 
 
MET VAKANTIE 
→ Nog tot en met 16 augustus is de SAKO 
enkel in de voormiddag open. 
→ Raf Lamaire-Baes zijn met vakantie tot en 
met 9 augustus. 
→ Hair Design Ronny Vandromme-Parret is 
met jaarlijkse vakantie van 28 juli tot en met 
12 augustus. Ronny werkt wel op de 
zaterdagen 1 en 8 augustus na afspraak op het 
nummer 057 30 09 58. 
→ Au Petit Jardin is in de maanden juli, 
augustus en september gesloten op 
zondagnamiddag en zoals gewoonlijk ook op 
maandag. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie, bezorg je op het redactieadres, 
ten laatste op zaterdag 1 augustus om 19.00 u. 
Je foto  voor de O van de prOvenaar kun je te 
allen tijde bezorgen op hetzelfde adres.  

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Els Morlion, uit de Blekerijweg 100, is al 20 
jaar schilder.   
Ze is getrouwd met Jurgen Lahoutte.   Ze heeft 
3 kinderen: Cait, Goran en Yevgeni.  
Samen met Jurgen en enkele andere mensen 
helpt zij het BlauBlues Festival inrichten in 
Haringe. 
Ze houdt verder van lezen, fietsen en in de tuin 
werken. 
 
EEKHOUTE NIEUWS 
Het volleybaltoernooi was weer een succes 
met 14 ploegen. Hier zie je de winnende ploeg 
Allez Les Bleus uit Proven, met 
organisatoren Marc Desomer, Hans Couttouw 
en Johan Brysbaert.  Patrick Verschaeve en 
Lieven Meulenaere waren de commentatoren 
van dienst.  Paul Decorte, Hans Decorte, Marc 
Desomer en Marnix Delefortrie waren de 
scheidsrechters.  Mathy Vandewalle en Gino 
Lahaye leidden ook alles in goede banen, maar 
ontbreken op de foto. Als tweede eindigde Gin 
Osse, uit Poperinge, als derde D’Henriekes uit 
Ieper en de vierde waren Summerteam uit 
Proven. 

O.K.R.A. 
→ kaarting 
Op donderdag 9 juli kwamen 56 kaarters 
opdagen, waarvan 3 alle partijen wonnen: 
Georgette Vanstechelman 255 ptn 
Gerard Ryon  210 ptn 
Trees Vandaele  213 ptn 
Volgende kaarting is op donderdag 23 juli. 
→ petanque 
7 van de 21 spelers op donderdag 16 juli 
wonnen drie partijen: Monique Samyn, Joël 
Monkerhey, Hilda Depeser, Frans Vandevelde, 
Willy Butaye, Roger Demuys en Marie-Louise 
Tryssesoone. 
Klassement: 
1. Willy Butaye  27 / 384 
2. Joël Monkerhey   24 / 393 
3. Hilda Depeser  24 / 385 
4. Jules Regheere  23 / 384 
5. Roger Demuys  23 / 383  
Volgende speeldag is op donderdag 6 augustus 
en is een inhaalbeurt. 
→ hobby 
Volgende samenkomst van de Hobbyclub is op 
dinsdag 28 juli. 
 

Verantw. uitg.: Feestcomité Proven vzw, 
Blekerijweg 29, Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Nicole Dhaenens: 0472 48 81 48 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 057 48 53 85 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 6,00 / per post: € 15,00 
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OPPASSERS GEZINSBOND GEZOCHT 
Ben je 15 jaar of ouder en wil je af en toe een 
centje bijverdienen?  Dan heb je misschien zin 
om kinderoppas te worden. 
Indien je interesse hebt of als je meer 
informatie wenst over de werking van de 
kinderoppasdienst van de Gezinsbond, dan 
mag je contact opnemen met Melanie Syssau, 
057 33 80 58, of een mail sturen naar 
melanie_syssau@hotmail.com 
 
DE WARE VINKENIERS 
Op zaterdag 18 juli was er de 8ste rit van het 
gewest kampioenschap. Er waren 87 vogels 
ingeschreven. 
 
Uitslag: 
1. Willy Persoone met Jorge:          751 liedjes 
2. Mia Keyngnaert met Keppe:       571 liedjes 
3. Willy Verhoest met Mozaert:      521 liedjes 
4. Caroline Carlé met Flippo:          481 liedjes 
5. Carloline Carlé met Sergio:         466 liedjes 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
  
Het Ypersche Volk, 27 december 1913, p. 2. 
http://hetgeheugenvanieper.be 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 

Guillaume Borrey, zoals hij hier gekend was, 
werd geboren als jongste kind in het gezin van 
Henri Borrey en Romanie Ryon. 
Romanie was afkomstig van Krombeke, 
terwijl Henri, evenals zijn vader Carel, echte 
Provenaars waren van geboorte.  
We moeten teruggaan tot voor de Franse 
revolutie om te vinden dat August Borrey (de 
vader van Carel) hier toekwam van Westkerke. 
De Borreys waren van vader op zoon 
timmerman en Guillaume oefende als jongste 
zoon de stiel verder uit in het ouderlijke huis. 
Marcel, de oudste broer, trok weg van Proven. 
Zus Madeleine, die in een eerste huwelijk 
trouwde met Camille Breemeersch en nadien 
als weduwe achterbleef van Jules Cornette, 
keerde terug naar Proven en overleed in het 
rusthuis in 1970. 
Broer Valère, ook timmerman in Proven, 
verloor in ditzelfde jaar zijn enige zoon (zie de 
prOvenaar van 31 maart 2009).  
Een drietal andere kinderen van Henri 
overleden kort na de geboorte, en een zoon 
Michel overleed op de leeftijd van 16 jaar. 
Guillaume en zijn vrouw Lia Degraeve hebben 
goed gezorgd voor een minder begaafde broer 
Urbain die bij hen bleef inwonen. 
Door zijn huwelijk met Lia Degraeve kwam  
Guillaume terecht in een zeer grote familie 
met allerlei vertakkingen in de Provense 
gemeenschap. Timmerman Camiel Vanacker 
was zijn schoonbroer, evenals metser Jean 
Menu en verder Camiel en André Degraeve 
evenals Cyriel Dever. 
Het is dan ook niet te verwonderen dat we ‘De 
dikken Borrey’ zoals hij ook genoemd werd, 
terugvinden in het sociaal leven van onze 
gemeente. We hebben hem gekend als 
klaroenblazer bij de pompiers en 
bombardonspeler in de muziekmaatschappij. 
Legendarisch blijkt het liedje ‘De millediere’ 
te zijn, dat hij zo dikwijls heeft gezongen ter 
gelegenheid van St.-Cecilia en familiefeesten. 
Het leeft nog met stukken en brokken in de 
herinnering van oud-muzikanten en familie. 
Naar verluidt zou de tekst er ongeveer zo uit 
gezien hebben: 
 
een half dozientje zegt 
oude wuuven zegt 
god vergeve zegt  wat ik zeg 
en half dozientje zegt 
van die pillen zegt 
en in e draai zegt  zijn ze weg 
 
Refrein: en zo wandelen w’in  de millediere 3x 
En zo we wandelen w’in de millediere  
de millediere tiralala 
(opgetekend van Lucien Devos) 
 
no den dokteur zegt ben ik geweest zegt 
mo genezen zegt ben ik niet 
en n'ed gesneden zegt mé e mes zegt  
van zo lank zegt door me vel  
(toont een halve meter) 
Refrein 
 
schone meisjes zegt heb ik gezien zegt  
mo gevrieen zegt   heb ik niet 
Refrein 
 
no de messe zegt ben ik geweest zegt  
mo gelezen heb ik niet 
(opgetekend van Raf Menu)  
Refrein 

Zeven stoelen zegt zonder zate zegt 
En een tafel zegt   zonder blad. 
(opgetekend van Micheline Borrey) 
 
Doa bij zitten zegt zonder vallen zegt 
op je gat 
(door mij aangevuld) 
Refrein 
 
(Als iemand nog meer strofen kent, graag 
mededeling aan Ivan Top) 
 

 
Foto van Guillaume Borrey bewaard in de 

archieven van de muziekmaatchappij 
‘DeVolksvreugd’ 

 
De twee kinderen van Guillaume en Lia 
bleven beiden in Proven wonen. 
Meester Michel Borrey, de jongste van de 
laatste onderwijzers van de Provense 
gemeenteschool, ging met pensioen in april 
1995. 35 jaar lang heeft hij de Provense 
schooljeugd leren lezen, rekenen en schrijven. 
Micheline zette de winkel van haar moeder 
voort terwijl haar man J.M. Vandamme zijn 
zaak van reclameproducten Publi-Vandamme 
uitbouwde. 
 

 
Guillaume samen met Kamiel Declerck 

als klaroenspeler bij de Provense brandweer 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 za 15 augustus: KLJ Beach Party, tent 

naast Couthoflaan 
 zo 23 augustus: smulfietstocht  van de 

Gezinsbond, 10.45 u., OC De Croone 
 zo 30 augustus: hespfestijn, 11.30 u., OC 

De Croone, KVLV 
 

HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Iben Desmedt, zoon van 
Jeroen en Vicky Borra, geboren te Ieper op 20 
juli. Iben is het tweede kleinkind van Wilfried 
Borra en Marijke Dedeyne. 

 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Etienne Meersseman, 
weduwnaar van Yvonne Brion, echtgenoot van 
Maria Vandesteene, geboren te Krombeke op 
7 juli 1928 en thuis overleden op 25 juli. 
Etienne werd op zaterdag 1 augustus begraven 
in de Sint-Victorkerk te Proven. 
 
MET VAKANTIE 
→ Nog tot en met 16 augustus is de SAKO 
enkel in de voormiddag open. 
 

→ Raf Lamaire-Baes: met vakantie tot en 
met 9 augustus. 
 

→ Hair Design Ronny Vandromme-Parret is 
nog met vakantie tot en met 12 augustus. 
Ronny werkt wel op zaterdag 8 augustus na 
afspraak op het nummer 057 30 09 58. 
 

→ Au Petit Jardin is in de maanden augustus 
en september gesloten op zondagnamiddag en 
zoals gewoonlijk ook op maandag. 
 

→ Slagerij Bart & Ann is gesloten van 
dinsdag 4 tot en met dinsdag 18 augustus. 
 
HANDELSZAKEN 
Op zaterdag 15 augustus zijn er enkele 
wijzigingen in de openingsuren. 
 

Au Petit Jardin: open 
Bakkerij Stefaan:  open 
Bokado: open  
Doe het zelf Devos: 10.00 u. - 12.00 u. 
Delhaize: 7.30 u. - 12.00 u. 
Sako: 7.00 u. - 12.00 u. (Lotto: vrijdag is de 
laatste speeldag) 
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Kristien Catel en Franky Lansweert wonen 
een zestal jaar op Eekhoute.  Zij zijn de trotse 
ouders van Nick, Angelina en Angelique. 
Franky werkt op De Lovie, waar hij de metsers 
dient.  Kristien zorgt ondertussen voor het 
huishouden en de kinderen. 
Zoals Franky er aan houdt om te helpen bij de 
materiële voorbereidingen en het opruimen  
van de tent, helpt Kristien ook tijdens de 
Eekhoutefeesten.  Zij zorgt samen met enkele 
andere mensen dat de afwas van borden en 
bestekken vlot gebeurt.  Ondertussen zorgt 
Franky voor de kinderen. 
Na de afwas zorgt Kristien voor de kinderen 
en komt Franky de ambiance in de tent 
verzekeren. 
Echte Eekhoutebewoners. 
 
SFEERBEURS 
De sfeerbeurs vindt plaats op 21, 22 en 23 
november. Wie wil meedoen, kan zich voor 1 
september inschrijven bij Nadine Denys op het 
nummer 057 30 05 66. 
 
OKRA 
→ Kaarting 
Op  donderdag 23 juli wonnen 6 van de 48 
kaarters 3 partijen: 
Ivan Pillaert   393 ptn 
Denise Vandenbussche  325 ptn 
Eugène Demunck   249 ptn 
Dina Soenen   235 ptn 
Maurice Delanote   233 ptn 
Simonne Debergh   232 ptn 
De volgende kaarting is op donderdag 13 
augustus. 
 
→ Hobby 
De volgende samenkomst van de Hobbyclub is 
op dinsdag 25 augustus. 
 
DE WARE VINKENIERS 
Op 21 juli waren er 36 vogels. 
 

1. Dujardin Roger met Gimondi 751 liedjes 
2. Keyngnaert Mia met Keppe 547 liedjes 
3. Deconinck Julien met Jeintje 524 liedjes 
4. Carron Gilbert met Chico 518 liedjes 
5. Carlé Caroline met Sergio 516 liedjes 
 
 

TSC 
→ Tweedaagse Voetbalfeesten 
Vrijdag 14 augustus 
17.00 u.: Scholieren - Lo-Reninge 
19.00 u.: Juniores – Reningelst 
 

Zaterdag 15 augustus 
Vanaf 9.30 u.: duiveltjesvoormiddag 
Vanaf 12.45 u.: jeugdtornooi voor 
preminiemen, miniemen en knapen 
 

Zondag 16 augustus 
11.00 u.: opening aperitiefbar 
12.30 u.: barbecue.  Volwassenen: € 12,00 - 
kinderen: € 7,00 - kaarten in voorverkoop bij 
spelers en bestuur 
15.00 u.: wedstrijd tussen ex-TSC-spelers 
17.00 u.: bekerwedstrijd TSC-senioren - 
Dikkebus 
19.00 u.: Barbecue en afsluitbal met dj M-Pire 
  
→ Dorp verovert Stad 
Op zondag 30 augustus start de nieuwe 
voetbalcompetitie.   
Voor TSC staat onmiddellijk een klepper van 
formaat op het programma, namelijk de 
verplaatsing naar buur KFC Poperinge.  Voor 
de eerste keer in de Provense 
voetbalgeschiedenis bekampen beide teams 
elkaar in competitieverband.  Van een unicum 
gesproken!  Geen enkele Provenaar mag deze 
wedstrijd missen.  Daarom willen wij met de 
paarswitte armada Stad Poperinge gaan 
innemen!  Iedereen op post in paarswitte 
outfit.   
Terugwedstrijd op zondag 20 december in de 
Provense voetbaltempel. 
 
PRONOSTIEK 
Verleden jaar werd gestart met een pronostiek 
voor de ploegen in de reeks van TSC. Het was 
een succes. Dit jaar kun je opnieuw een 
pronostiekje wagen. De boekjes kan je voor € 
5,00 kopen in De Beste Plekke of in St.-Elooi. 
Alvast veel succes. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
15 augustus om 19.00 u. 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Over de echtgenoot van Irma is reeds uitvoerig 
geschreven in de prOvenaar, jaargang 6, nr. 1. 
Ze trouwden in 1924.  Hij was 53 jaar en zij 37 
jaar.  Hun huwelijk bleef kinderloos. 
Irma was  twee jaar ouder dan haar zus Julia, 
die in 1920 trouwde met meester Robert 
Muyssen, het latere schoolhoofd van de 
gemeentelijke jongensschool 
Zij beiden waren de dochters van het gezin van 
Emiel Pareyn-Vanlaeres. 
Emiel was als Poperingenaar ingetrouwd bij de 
Vanlaeres door zijn huwelijk met Louise op 1 
juli 1881.  Hij oefende hier zijn stiel van 
lattesplieter (lattenkliever) verder uit. 
Emiel Pareyn werd een notabele van het dorp. 
Hij werd commandant van de brandweer, 
medestichter van de muziekmaatschappij en 
gemeenteraadslid. Naast houthandelaar en 
toeleveraar van plafondlatten was hij ook 
tussenpersoon in de hophandel. 
Emiel overleed in Proven op 17 december 
1925. Tijdens de begrafenis was er nog 
broodbedeling aan de armen van Proven. 
Emiel kreeg hier de toepasselijke naam ‘Miel 
Latte’ toebedeeld. Zijn zonen Prosper en 
Hector zetten de stiel verder, aanvankelijk 
samen en later afzonderlijk.  De naam ging 
ook verder mee als Hector Latte en Pros Latte, 
terwijl de hele familie Pareyn hier al eens als 
de ‘Latte’s werd aangeduid. 
Het beroep van lattenkliever is een van de 
traditionele ambachten die na de tweede 
wereldoorlog zijn verdwenen.  Met hamer, wig 
en mes werd hout gekloven tot fijne latten.  Ze 
werden gebruikt als plafondlatten, die op de 
zolderingbalken naast elkaar werden genageld. 
Ze werden met plakwerk bestreken. Doordat 
het plak in de ruimte tussen de latten zich bij 
het drogen opspande, was er een goede 
hechting van het pleisterwerk op de latjes. 
Deze techniek werd ook toegepast bij het 
plaatsen van verticale vakwerkwanden. In feite 
was dit de voortzetting van de vroegere 
techniek van het houtvlechtwerk.  De stiel van 

lattenkliever verdween door de opkomst van 
pleisterplaten na de tweede wereldoorlog, die 
later vervangen werden door gipskartonplaten 
(gyproc). 
 

 
Irma en Julia Pareyn voor de ouderlijke 

woning.  Dit huis wordt nu bewoond door 
Hedwige Viane, de weduwe van André Pareyn, 

zoon van Hector. 
Een wagen volgeladen met latten is op de 

voorgrond te zien. 
 
Irma en Emiel woonden na hun huwelijk op 
Provenplein 63. 
De laatste jaren van hun leven kwam Alice 
Pareyn, een ongehuwde dochter van Prosper, 
bij haar ‘suikernonkel en tante’ inwonen. Ze 
trouwde nadien op latere leeftijd. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Maria is geboren op 1 september 1906 als 
jongste in het gezin van zestien kinderen  van 
Amandus Top en Octavie Delaeter. 
Haar oudste broer Marcel trouwde in 1908  en 
zo komt het dat Joseph Top (mijn vader) een 
tante had die maar iets meer dan 3 jaar ouder 
was. 
Zoals het in het verleden dikwijls gebeurde, 
stierven ook in dit gezin veel (6) kinderen op 
heel jonge leeftijd. 
Daarenboven overleden nog twee ongehuwde 
dochters gedurende de eerste wereldoorlog op 
de leeftijd van 18 en 29 jaar. 

Roger Top verbleef in de oorlogsjaren geruime 
tijd bij zijn grootouders, met de zorgen voor 
een aantal ongehuwde tantes en nonkels.  Op 
de ouderlijke hoeve was het te druk met de 
bezetting door al die Engelse soldaten. Hij kon 
dan ook uitvoerig vertellen over die tijd. 
Langs het wegeltje in het verlengde van de 
Blokweg tot aan de Montefoulstraat was er een 
gemakkelijke en veilige verbinding naar huis. 
Wij hebben zelfs tot in de vijftiger jaren nog 
gebruik kunnen maken van deze voetgangers-
verbinding. 
Wanneer Valentine, de jongste zus van Maria, 
trouwde in 1930 en wegtrok naar Moorslede, 
waren alle kinderen het huis uit, behalve Maria 
en haar zus Helene.  Deze laatste overleed 
ongehuwd in 1941. 
Adeline was ingetrouwd juist over de grens in 
Houtkerke, Omer trok naar Vlamertinge, 
Prosper had een hoeve in Poperinge en Marie 
Madeleine ging naar Westrozebeke.  Verder 
bleef enkel nog Jerome Top in Proven, op een 
hoeve in de Terenburgseweg, niet zover van 
zijn broer Marcel.   
Vader Amandus was eerst gemeenteraadslid 
en nadien schepen.  Hij was een zeer geliefd 
persoon in de gemeente: wie honger had, 
klopte nooit tevergeefs aan.   Toen zoon 
Marcel naar de loting moest (de loting 
aangaande soldaat worden bestond tot in 1909 
en de jongelingen van de omgevende 
gemeenten moesten ook naar Proven komen 
voor die gelegenheid), ontstond er een heuse 
marathonloop van het gemeentehuis naar de 
hoeve om de blijde mare te doen dat Marcel er 
uit geloot was en dus geen soldaat hoefde te 
zijn. Voor de overbrenger van het nieuws zou 
wel een brood en wat zakgeld te verdienen 
zijn.  De beloning ging echter naar de 
vindingrijkste initiatiefnemers: via een 
afgesproken signaal op de boerentoeter konden 
de ”Wuppe’s”  (Dewippe) de afstand zonder 
tijdverlies noch geloop meteen overbruggen. 
Jerome en Prosper waren goede boogschutters. 
Prosper schoot zich driemaal na elkaar koning 
en werd dus keizer. Mede door zijn grote, fiere 
gestalte en forse snor behield hij de titel van 
“Keizer Top”, die ook nu nog gekend is in 
Poperinge. 
Als jongste bleef Maria in het ouderlijke huis 
na haar huwelijk met Maurice Deraedt.  Kort 
nadien overleed Octavie, de sterke moeder die 
16 kinderen ter wereld bracht, op 77-jarige 
leeftijd. 
Vooraleer het eerste kind van Maria en 
Maurice geboren werd, stond Maria haar 
inwonende ongehuwde zus Helene bij in haar 
laatste levenstond. 
Er werden drie kinderen geboren in het gezin.  
Josiane zette later de  uitbating van de hoeve 
voort met haar echtgenoot Daniel Vermes.  
Jacqueline trok naar Antwerpen na haar 
huwelijk met André Hoevenaeghel. Zij is 
intussen overleden. Luc, de jongste telg, werd 
beenhouwer en trok ook naar Antwerpen, waar 
hij nu nog verblijft. 
 

Josiane, die intussen ook weduwe geworden is, 
heeft  de hoeve verkocht en die wordt nu 
omgebouwd, maar de gebouwen hebben hun 
functie van landbouwbedrijf verloren.  
Bijna 130 jaar lang was de familie Top 
aanwezig in deze vestiging in de Blokweg. 
 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 29 september: bloedinzameling, 17.00 u. - 

20.00 u., 't Rozenhof 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het huwelijk van Charlotte Strijkers en 
Mike Denecker. 
→ Bij de geboorte van Kyani Verhelst, 
dochter van Pieter en Kelly Dezegher, en zusje 
van Kaena, geboren te Ieper op 29 juli. 
 
DE KASTANJE 
Het schooljaar 2009-2010 in zicht!  
Vakantie is de jaarlijkse vrije tijd die iedereen 
krijgt. Men kan deze tijd aanwenden naar 
eigen zin en mogelijkheden. Ook kinderen 
kiezen  min of meer  hoe ze hun vakantie 
invullen. Net tijdens deze lange periode leren 
kinderen zaken die een school niet kan 
aanbieden, maar die toch erg belangrijk zijn. 
Een rijkdom voor de ontwikkeling! 
Vakantie en school, ze horen samen. De grote 
vakantie was niet voor iedereen een periode 
van veel vrije tijd. Op school werd er zelfs 
hard gewerkt. Op de vestiging Proven werd 
vooral in het milieu geïnvesteerd. Dakwerken 
met isolatie en ventilatie, dubbele beglazing en 
zonnepanelen moeten heel wat energiewinst 
opleveren. De Kastanje Krombeke werd met 5 
nieuwe computers uitgerust. 
Een nieuwe uitdaging wacht de kinderen van 
de derde kleuterklas en de eerste en tweede 
graad lager: er wordt gestart met initiatie 
Frans. Dit initiatief kadert in het talenbeleid 
van het ministerie van onderwijs. Om de 
betrokken leerkrachten in hun opdracht te 
ondersteunen werd een nieuwe methode 
gekocht: Oh là là! Deze methode bezorgt 
kinderen een aanstekelijk enthousiasme voor 
vreemde talen. Oh là là! biedt voor elke 
specifieke leeftijdsgroep meeslepende liedjes, 
beeldende verhalen en speelse muzische 
activiteiten aan, zodat kinderen veel plezier 
beleven aan het eerste contact met de Franse 
taal.  Veelbelovend!                                                                                          
Straks komt juf of meester iedereen 
persoonlijk thuis begroeten. Laat niet na de 
bekommernissen van uw kind te bespreken. 
Vanaf dinsdag 18 augustus is De Kastanje 
administratief actief. Op dinsdag 1 september 
heet het team je kinderen van harte welkom. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Rik Devos werd geboren op 1 november 1971.  
Hij woont al zijn hele leven in Proven.   
Hij is getrouwd met Sas en heeft een zoontje, 
Robby, van 9 jaar. 
Rik werkt als grondwerker. Zijn hobby is de 
brandweer.  
Een paar dagen weg met het gezin en een 
pintje drinken, horen er ook bij. 
 
BEDANKING 
Ik wil iedereen danken die de begrafenis van 
mijn moeder Kaiska bijwoonde op maandag 3 
augustus. 
Caroline Devos 
 
KVLV en LG 
→ Hespfestijn 
Zondag 30 augustus vanaf 11.30 u. in De 
Croone hespfestijn met groentjes, gebakken 
aardappelen en 1 gratis aperitief voor de prijs 
van € 15,00 voor volwassenen, en € 8,00 voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Je kan je maaltijd ook komen afhalen of laten 
thuisbezorgen. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij Veerle Catrycke, 
057 30 15 71, Johan Brysbaert, 0497 54 72 68, 
of KBC Proven, Fintro Prinzie en de apotheek. 
 
→ The Sound of Music  
Op zaterdag 31 oktober gaan we met de bus 
richting stadsschouwburg te Antwerpen, naar 
The Musical "The sound of Music".  Het start 
om 19.30 u. 
De hoofdrol wordt gespeeld door de winnares 
van het VTM-programma “Op zoek naar 
Maria”. 
Inschrijven voor leden en niet-leden kan je op 
ons hespfestijn van zondag 30 augustus, of bij 
Veerle Catrycke op 057 30 15 71 of Johan 
Brysbaert op 0497 54 72 68 (liefst zo snel 
mogelijk). 
  
KVLV 
Heb je zin om lid te worden van KVLV? 
Enkele van onze activiteiten zijn: de 
startvergadering op 14 september, kookles, 
crea-les, het kerstfeest, een uitstap, een 
voordracht, animatie, ... 
Neem contact op met Veerle Catrycke, 
057 30 15 71 of veerlecatrycke@live.be. 

OKRA 
→ Kaarting  
Op 13 augustus waren er 60 deelnemers.  De 
volgende 6 wonnen 3 partijen:  
Denis Dever   358 ptn 
Michel Vanhoucke    324 ptn 
Jules Regheere   309 ptn 
Denise Vandenbussche  282 ptn 
Henriette Pattou   251 ptn 
Michel Bocket   214 ptn 
 
Klassement 
1. Michel Vanhoucke 
2. Jules Regheere 
3. Hubert Deheegher 
4. Marcel Loones 
5. Simonne Deberdt 
De volgende kaarting is op donderdag 27 
augustus. 
 
→ Op donderdag 20 augustus is er petanque. 
→ De volgende bijeenkomst van de hobbyclub 
is op dinsdag 25 augustus. 
→ Op donderdag 27 augustus is er scrabble-
namiddag. 
→ Op donderdag 3 september is de volgende 
uitstap. 
 
DOE HET ZELF DEVOS 
De winkel is op vrijdag 28 augustus gesloten 
om 15.00 u. 
 
GEZINSBOND 
Op zondag 23 augustus gaat de Gezinsbond 
Proven opnieuw de sportieve toer op! 
Zet de fietsen nog niet op stal en trap de hele 
dag met ons mee ... 
Afspraak om 10.45 u. aan OC De Croone.  We 
starten stipt om 11.00 u. 
Onderweg voorzien we verscheidene 
“smulstopplaatsen”. 
De prijs bedraagt voor leden € 5,00 (€ 3,00 
voor kinderen tot 12 jaar) en voor niet-leden 
€ 7,00 (€ 4,00 voor kinderen tot 12 jaar). Voor 
deze prijs bieden wij je een aperitief, een 
drankje bij je picknick, een ijsje en een 
broodje met barbecueworst.  Extra broodje met 
barbecueworst (€ 2,00) en drankje (€ 1,00) zijn 
verkrijgbaar. 
Je kunt inschrijven tot ten laatste 20 augustus 
bij Rita Maes, Eekhoute 8, of bij Anja 
Goethals (apotheek). 
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OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 057 48 53 85 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 6,00 / per post: € 15,00 

     18 augustus 2009 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
De zusters van ‘Ten Bunderen’ uit Moorslede 
kwamen naar Proven na het overlijden van 
Juffr. Vlieghe in 1891, op vraag van Pastoor 
Bettenof (zie ook HET GEHEUGEN hiernaast). 
De meisjesschool was echter in lamentabele 
toestand en heel snel werd een nieuw klooster 
en bijhorende school opgericht. 
Op 24 augustus 1938 kwam de ordeoverste 
van ’t klooster van Moorslede aan pastoor 
Comeyne melden dat ze zich in de 
noodzakelijkheid bevond, bij gebrek aan 
zusters, deze van ’t school en van ’t 
ouderlingengesticht van Proven naar ’t 
moederhuis van Moorslede teug te roepen en 
dat het klooster, met klassen en gansch den 
inboedel verkocht was aan het klooster van 
Wingene. Wedergekeerd van de retraite zijn de 
zusters de volgende week vertrokken en na den 
feestdag van O.L.V. geboorte, zouden negen 
zusters van Wingene toekomen, 6 voor de 
school en 3 voor het gesticht der ouderlingen 
(Liber Memorialis kerk van Proven). 
In 1988 vierden “De Dienstmaagden van 
Maria” te Wingene hun 150-jarig bestaan en 
50 jaar aanwezigheid te Proven. 
Op zaterdag 21 mei waren er grootse feesten 
met de families van alle zusters. 
Er werd een opsomming gegeven van alle 
zusters die ooit in het rustoord  van Proven 
werkzaam waren geweest. 
Zr. Philomena (+)  
Zr. Anastasie (+) 
Zr. Coleta (+) 
Zr. Theresia (+) 
Zr. Augusta (1938-1965) 
Zr. Brigitta (1947-1965) 
Zr. Johanna 
Zr. Candida (+) 
Zr. Juliana (+) 
Zr. Leonarda 
Zr. Lutgarde 
Zr. Ludwina (+) 
Zr. Joachim (1951-) 

Eerwaarde moeder Philomena was geprofest 
op 11 juni 1915 en werd  door haar lange 
aanwezigheid in Proven, ook hier begraven. 
Sommigen weten nog te vertellen dat ze 
opgebaard lag in het rustoord met een kroontje 
van witte bloemen. 
 
Gezien ze in het rustoord had gewerkt, had zij 
veel minder contact met de Provense kinderen 
dan de zusters die les gaven in de school. Zo 
zijn de herinneringen aan die zuster ook 
minder blijven hangen. 
 

 
 

Enkele zusters van de meisjesschool in de 
vijftiger jaren: Zr. Gabrielle, Zr. Achillea, Zr. 

Alfonsa,  Zr. Aurelia en Zr. Rufina. 
Zittend: Moeder Louisa 

 
 

 
 

Bij de installatie van het nieuwe 
ouderlingengesticht op 16 september 1951 

staan drie zusters in de deuropening.  
Ik herinner me de rechtse zuster als zeer 

streng en iemand waar we bang van waren. 
Onlangs kregen we bevestiging dat dit 
inderdaad Moeder Philomena betreft. 

We kwamen in contact met die zuster, daar we 
in de tijd van de nieuwbouw in de 

jongensschool zaten en al eens voor of na de 
school de bouwwerf als speelterrein 

gebruikten. 
 

HET GEHEUGEN 
 

 
Het Ypersche Volk, 18 februari 1912, p. 5. 
http://hetgeheugenvanieper.be 
 
Ivan Top bezorgde deze foto van het sterfbed, 
en het bidprentje. 

 
 

 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
29 augustus om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 14 september: startvergadering KVLV 
 27 september: bloedinzameling 17.00 u. - 

20.00 u., ’t Rozenhof 
 31 oktober: Sound of Music, Antwerpen, 

KVLV - LG 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het huwelijk van Sylvia Van Hees en 
Rudi Lobelle. 
→ Naar aanleiding van 50 jaar religieuze 
professie voor zuster Josiane Peperstraete in de 
Congregatie van de Zusters van het Geloof te 
Tielt. Met dank aan “Muziekensemble” uit 
Proven bij deze viering. 
 
DIENSTENCENTRUM DE BRES 
→ Bijkomende uren bistro vanaf september: 
dinsdag & donderdag: 9.30 u. - 11.30 u.   
Soep met beschuit te verkrijgen aan € 1,40. 
Vrijdag: 13.30 u. - 16.30 u. 
→ Vrijwilligerswerking 
Het dienstencentrum heeft nood aan mensen 
die zich als vrijwilliger belangeloos willen 
inzetten.  Heb je zin om te helpen in de bistro, 
kookactiviteiten te leiden, wandelingen en 
uitstappen te organiseren, andere activiteiten te 
organiseren of zo maar een handje toe te 
steken bij het klaar zetten van een zaal of het 
verspreiden van folders?  In het dienstcentrum 
kan dit! Kom eens langs.  Voor info en 
inschrijvingen:  
Luc Dewilde: 057 30 98 63 of via mail op  
luc.dewilde@dienstencentrumdebres.be of 
Lien Holvoet: 0473 71 69 69.  Per mail op 
lien.holvoet@dienstencentrumdebres.be of 
spring eens binnen in het Dienstencentrum De 
Bres, Doornstraat 6, Poperinge.  
Zie ook www.dienstencentrumdebres.be 
 
TSC PROVEN 
 

Duiveltjes 1 bye 
KFC Poperinge – Duiveltjes 2 10 - 4 
FC Woesten - Preminiemen 5 – 3 
Brielen - Miniemen 1 – 2 
Brielen - Knapen 3 – 3 
 Junioren - Langemark 1 – 3 
Woesten - Reserven 1 – 3 
KFC Poperinge – Senioren 1 - 3 

 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Francky Six is getrouwd met Marina 
Therssen.  Hij verjaarde op 24 augustus en 
werd 36 jaar. Hij is de vader van drie dochters, 
Danica, Maïté en Aukje. 
Hij werkt al meer dan 15 jaar als 
kwaliteitscontroleur in PMC te Poperinge.  
Zijn grote hobby was vroeger karate, waar hij 
Belgisch kampioen werd.  Daarnaast bokste hij 
ook af en toe.  Nu kokkerelt hij graag voor zijn 
vrouwtjes.  Barbecueën is één van zijn grote 
specialiteiten.  Voor een gezellige babbel en  
om de bloemetjes eens buiten te zetten, is hij 
steeds paraat.  Tijdens de Oktoberkermis deed 
hij verleden jaar mee als burgemeester in the 
Battle of the Stars. 
 
AFVOER REGENWATER 
De technische dienst van het stadsbestuur stelt 
al enige tijd vast dat stenen en nu zelfs een 
betonnen paal geworpen worden in de 
nabijheid van de terugslagklep, waar het 
regenwater wordt geloosd in de Haringebeek.  
Dit is ter hoogte van het Alexisplein nabij de 
school.   
De terugslagklep verzekert de goede afvoer 
van het regenwater via de vernieuwde riolering 
van Proven. Het is belangrijk dat het 
regenwater op een normale, vlotte manier kan 
afgevoerd worden.  Gezien de terugslagklep 
net voorbij de waterafvoer van Proven ligt, 
gaat bij niet-werking van deze klep het 
regenwater stroomopwaarts bufferen, waarbij 
in het slechtste geval zelfs het Provenplein 
en omgeving  onder water kunnen komen. 
De technische dienst heeft intussen alle 
brokstukken en de betonnen paal 
weggenomen. 
Het stadsbestuur roept op erop toe te zien dat 
geen stenen meer geworpen worden in de 
waterafvoerwegen en vraagt ook aan de 
mensen in de omgeving van beken en 
lozingspunten om sociale controle uit te 
voeren en indien nodig melding te maken aan 
de technische dienst van aanwezigheid van 
brokstukken. 
 
DOE-HET-ZELF DEVOS 
De winkel is gesloten op zaterdag 5 & zondag 
6 september. 
 

BUFFERBEKKENS 
De gemeenteraad heeft onlangs definitief de 
verwervingsplannen voor de aanleg van 
bufferbekkens in Watou en Proven 
goedgekeurd. In Proven is het bufferbekken 
voorzien aan de Blekerijhoek. De toekomstige 
bufferbekkens kaderen in een integraal en 
gezamenlijk actieplan om samen met de 
Vlaamse overheid en de provincie nieuwe 
wateroverlast in deze dorpen en het centrum 
van de stad te voorkomen.  
De definitieve goedkeuring van de 
verwervingsplannen gebeurde nadat de stad 
eerder deze zomer een verplicht openbaar 
onderzoek voerde.  Drie bezwaren werden 
geformuleerd. Hierdoor werden nog enkele 
kleinere aanpassingen aan de plannen 
aangebracht.  Het stadsbestuur kan nu bij de 
bevoegde minister de toestemming vragen om 
via de spoedprocedure tot onteigening van de 
gronden over te gaan. 
Afhankelijk van het verkrijgen van de 
bouwvergunning, is de aanleg van de 
bufferbekkens voorzien in 2010-2011. 
 
O.K.R.A. 
→ Petanque 
Donderdag 20 augustus waren er 20 
deelnemers. 
Hilda Depeser, Denise Vandenbussche, Willy 
Butaye en Jules Regheere wonnen 3 partijen.  
Klassement : 
1) Willy Butaye 30 / 423 
2) Hilda Depeser 27 / 424 
3) Jules Regheere 26 / 423 
4) Joël Monkerhey 25 / 424 
5) Roger Demuys 25 / 418 
De volgende speeldag heeft plaats op 
donderdag 17 september. 
→ scrabble 
De volgende speeldag is op 10 september. 
→ kaarting 
Donderdag 27 augustus waren er 60 kaarters.  
Wonnen 3 partijen: 
Cecile Antheunes   309 ptn 
Georgette Vanstechelman  300 ptn 
Marcel Bocket   268 ptn 
Gilbert Degraeve   260 ptn 
Edgard Thoré   220 ptn 
De volgende kaarting vindt plaats op 
donderdag 10 september. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven 
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Nicole Dhaenens: 0472 48 81 48 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 057 48 53 85 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 6,00 / per post: € 15,00 

     1 september 2009 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

We hebben reeds twee broers van Cyriel 
besproken: Floribert en Arthur, die in de 
vorige jaren gestorven zijn. Deze familie uit 
Staden heeft zich goed ingeburgerd in de 
Provense gemeenschap. Cyriel trouwde met 
Helene Top, een dochter uit het kinderrijke 
gezin van Eduard Top. Eduard baatte een 
hoeve uit, nu Couthoflaan 27. Hij liet bij zijn 
overlijden in 1888 zijn gezin achter met 8 
kinderen en het 9de werd pas nadien geboren. 
Nadien werd zijn hoeve uitgebaat door Alfons, 
zijn jongste zoon, en later door Germain 
Geldhof.  Nu woont Lieven Capoen er. 
Van de broers en zusters van Helene Top 
bleven enkel Emma en Arthur in Proven 
wonen. Emma trouwde met Henri Vermeersch 
(’t provenaertje, jg. 2, nr. 14) en Arthur Top 
woonde in de Blekerijweg 35, waar zijn 
kleinzoon Andy Vermeersch de zaak nu 
uitbaat. 
Zoals een aantal van zijn broers wist Cyriel 
Soenen ook een hoeve in de omgeving op de 
kop te tikken. De hoeve van de familie 
Diessen (nu Blokstraat 17A) kwam vrij met 
het overlijden van Pieter Diessen, op het einde 
van 1909.  Hij trouwde pas op latere leeftijd 
met Mathilde Bossuwe in 1900 en hun 
huwelijk bleef kinderloos.  Zijn broer en zuster 
waren reeds vroeger ongetrouwd overleden.   
Het is vermoedelijk zo dat Jules Struye, oudste 
broer van de beenhouwersfamilie (Staf en 
Henri), die getrouwd was met een zus van 
Mathilde Bossuwe, de eigenaar werd van deze 
hoeve. Hij trok weg van de streek, maar 
gedurende de oorlog is hij naar daar gevlucht. 
 

Cyriel en Helene kregen een zoon Charles en 
een dochter Maria.  
Maria heeft nadien samen met haar man André 
Desmyttere de oudelijke hoeve verder 
uitgebaat. De hoevegebouwen werden later 
door zoon Joël en kleinzoon Kris met nieuwe 

woningen en diverse bedrijfsgebouwen tot het 
huidige uitgebreide complex in de Blokstraat 
uitgebouwd. 
Benevens Joël hadden André en Maria nog een 
oudere dochter Marie-José, die trouwde in 
1958 met Leopold Notredame en die wegtrok 
van Proven naar een hoeve in Lo-Reninge. 
Maria, momenteel weduwe geworden van 
André Desmyttere, geniet van haar oude dag in 
de woning in de Blekerijweg, waar ook Cyriel 
kwam rentenieren. Ze is nog een van onze 
flinkste negentigers en blijft zeer goed op de 
hoogte van het dagelijks reilen en zeilen van 
ons dorp. Ze blijft een goede bron van 
informatie over het oude Proven en zeker over 
de omgeving rond ‘De Blokke’. 
 

 
 

Cyriel Soenen  zoals nog een aantal huidige   
Provenaars hem gekend hebben 

 

 
 

Charles, de enige broer van Maria, die nog 
geen 20 jaar oud was toen hij na een 

kortstondige hersenaandoening in een week 
tijd is overleden 

HET GEHEUGEN 
 

 
 

Het Weekblad van Yperen en het 
arrondissement, 29 juni 1889, p. 3 
http://hetgeheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: 
Over de terugkeer van de huwelijksreis van 
Baron Raoul Mazeman de Couthove en ‘tante 
Mathilde’ is het uitgebreid verslag van de 
feesten van 19, 20 en 23 juni 1889 hernomen 
in de brochure, uitgegeven ter gelegenheid van 
de tentoonstelling van de Provense 
feestcommissie van de oktoberkermis 1991. 
Het huwelijk van baron Mazeman bleef 
kinderloos en zo werd Suzanne van Outryve 
d’Ydewalle als wees daar opgenomen in het 
gezin.  Charles d’Udekem d’Acoz trouwde 
daar in en zo kwam het Couthof aan de familie 
d’Udekem d’Acoz.  
Niet verwonderlijk dat een kleindochter, die 
nu kroonprinses is geworden, dezelfde naam 
kreeg als tante Mathilde. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
12 september om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 27 september: bloedinzameling, 17.00 u. - 

20.00 u., ’t Rozenhof 
 24 oktober: pannenkoekenactie, TSC-

jeugd 
 31 oktober: Sound of Music, Antwerpen, 

KVLV - LG 
 
VBS DE KASTANJE 
Op zondag 27 september nodigt onze vrije 
basisschool De Kastanje Proven alle 
leerlingen, ouders, grootouders, familieleden, 
oud-leerlingen en sympathisanten uit op het 
jaarlijks schoolfeest.  
Het Sint-Michielszomertje kreeg dit jaar als 
thema “Gluren bij de buren”.  De verscheidene 
klassen leiden je op een aangename wijze rond 
bij soms verrassende buren. Verder is er ook 
kinderanimatie met verscheidene kraampjes en 
aangepaste versnaperingen en drankjes.  
We hopen de zonnige traditie verder te zetten 
en te genieten van een heerlijk Sint-
Michielszomerweer. Iedereen welkom vanaf 
14.30 u.!  Toegang € 1,00. 
 
KLJ 
→ Jong KLJ 
Jong KLJ begint het zevende werkjaar op 
zondag 20 september. De activiteit heeft plaats 
van 14.00 u. tot 17.00 u.  Inschrijven kan de 
dag zelf vanaf 13.30 u. bij het lokaal.  Het 
lidgeld bedraagt € 18,00.  Broers of zussen 
betalen € 8,00. Meer info bij Nelleke 
Vanbeveren op 0494 79 08 80. 
→ + 16 
De +16-werking van KLJ Proven gaat 
opnieuw van start op vrijdag 18 september, om 
20.30 u. in De Croone te Proven. Iedereen die 
dit schooljaar zestien wordt of reeds ouder is, 
is welkom op deze startavond. Inschrijven kan 
de avond zelf, of achteraf.  Meer info bij Jonas 
Vanderhaeghe op 0476 67 91 19. 
 
SINT-ELOOIKAARTERS 
Uitslag september: 
1. Chris Rosseeuw 336 punten  3 partijen 
2. Dries Lozie 328 punten  3 partijen 
3. Guido Breyne 322  punten  2 partijen 
 
Volgende kaarting heeft plaats op 3 oktober. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Jacques Lefevere werd geboren op 10 
december 1941.  Hij is afkomstig  van Watou, 
maar woont al 37 jaar in Proven.  Met vrouw 
Gisèle hebben ze sinds vele jaren hun vaste 
stek in de Baron Mazemanlaan 31. 
Jacques werkte eerst een 7-tal jaar als 
grensarbeider in Frankrijk en nadien 
gedurende 34 jaar bij de Firma Top-Mouton. 
We kennen Jacques vooral als vlaggendrager 
van de Koninklijke Muziekmaatschappij De 
Volksvreugd. Maar Jacques doet veel meer 
dan enkel de vlag dragen. Hij is ook 
bestuurslid en brengt voor elke muziekles en 
elke bestuursvergadering het lokaal in de 
vroegere jongensschool helemaal in orde. Op 
elke activiteit van de Volksvreugd steekt 
Jacques de handen uit mouwen.  
Gedurende vele jaren was Jacques ook de 
immer helpende hand in de basisschool De 
Kastanje.  Jacques was een vinkenliefhebber 
en lid van de Ware Vinkeniers te Proven.  
Ook onze redactie kan op Jacques rekenen.  
Jaren lang kopieerde hij de prOvenaar.  Nu 
staat hij in voor het plooien. 
Hij houdt zich nu vooral bezig met zijn familie 
en zijn kleinkinderen. 
 
DE WARE VINKENIERS 
→ Uitslag steunkaarten van 30 augustus: 
090059  091448  092422  093208 
090081 091494 092517 093287 
090099 091501 092678 093377 
090262 091775 092721 093803 
090311 091810 092897 092989 
090371 091843 092898 094090 
090429 092050 092930 094142 
090954 092204 092937 094174 
091155 092257 092938 094700 
091418 092285 092979 094820 
Reservenummer 1ste prijs:  092067 
Prijzen af te halen tot en met zondag 25 
oktober in lokaal Sint-Elooi.  Sluitingsdag 
dinsdag en woensdag.  Dank voor uw steun! 
 
→ Uitslag kampioenschap 
Algemeen kampioen: Yves Leeuwerck  
Kampioen heren: Johan Verfaillie  
Kampioen dames: Betty Jonckheere  
Kleine kampioen: Joël Lozie  
Koningin & Keizerin: Jenny Dieusart 

GEZINSBOND 
De Gezinsbond Proven nodigt je vriendelijk 
uit op hun wijnproefavond op donderdag 24 
september om 19.30 u. in OC De Croone.  
Wij willen je verrassen met wijnen uit 
Frankrijk, Portugal, Argentinië en Nieuw-
Zeeland, vergezeld van lekkere hapjes. 
Je krijgt deskundige uitleg van sommelier 
Geoffrey Pauwels (AD Delhaize Poperinge).  
De eerste fles wordt ontkurkt om 20.00 u. en 
nadien heb je natuurlijk de mogelijkheid 
enkele van deze heerlijke wijnen aan te kopen. 
Inschrijven kan nog tot 15 september bij Rita 
Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek).  
Leden betalen € 7,00 en niet-leden € 10,00. 
Hopelijk tot dan !! 
 
O.K.R.A.  
→ Kaarting 
Op donderdag 10 september waren er 56 
deelnemers.  
Wonnen 3 partijen: 
Marcel Bocket   286 ptn 
Nestor Nouwynck   264 ptn 
Omer Mestdag   260 ptn 
Ghislaine Vandeputte  256 ptn 
Louis Sticker   252 ptn 
Nicole Berten   240 ptn 
Maurits Delanote   211 ptn 
Cecile Vanacker   207 ptn 
 
Klassement: 
Michel Vanhoucke   19/2127 
Jules Regheere 18/2121 
Hubert Deheegher 17/1870 
Gilbert Degraeve   16/2008 
Norbert Debeer 16/1935 
De volgende kaarting is op donderdag 24 
september. 
 
→ Petanque 
Op donderdag 17 september is de volgende 
speeldag. 
 
→ Hobby 
Op dinsdag 22 september is de volgende 
activiteit.  
 
→ Scrabble 
Op donderdag 24 september is de volgende 
speeldag. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven 
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Cindy Berten: 0478 42 72 42 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 057 48 53 85 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 6,00 / per post: € 15,00 

     15 september 2009 
 jaargang 7, nr. 19 

 



GLASCONTAINERS 
Momenteel staat er een glascontainer op de 
wijk Eekhoute en één bij de Bascule.  Dit is 
dicht bij elkaar. Enkele mensen vroegen aan 
het bewonersplatform of er niet een van beide 
containers aan de andere kant van het dorp kan 
geplaatst worden. Wie een voorstel heeft waar 
deze kan geplaatst worden, wil contact 
opnemen met chris.verslype@telenet.be.  
Graag je reactie voor 1 oktober.  
Let wel: eens herplaatst, aanvaardt het 
schepencollege geen verplaatsing meer. 
 
TSC PROVEN 
 

Duiveltjes1 – Boezinge 12 – 5 
Duiveltjes2 – Elverdinge 13 – 5 
Preminiemen bye 
Miniemen – Elverdinge 1 – 2 
Knapen – Elverdinge 10 – 1 
Scholieren – Diksmuide  6 – 2 
Juniores  – Ieper 1  – 0 
Brielen – Reserven 4 – 1 
Dadizele – Senioren 0 –  2 

 
KOOR 
Het koor van Proven en Krombeke heeft sedert 
vrijdag laatst een naam: 'OPUS'.  We zijn 
reeds met 15 actieve leden en er is ruimte voor 
meer. 
Deze naam typeert ons koor.  OPUS is het 
Latijn voor 'werk' en vindt zijn oorsprong in de 
wereld van de klassieke muziek. 
Aldus is ons koor 'OPUS' een groep mensen 
die 'werk' maken van het brengen van liederen 
en gezangen in kerkelijk verband. 
Koor 'OPUS' geeft ook de mogelijkheid aan 
iedereen die wil zingen, bij ons aan te sluiten.  
Je bent welkom op de eerstvolgende repetitie 
in de kerk van Proven op vrijdag 25 
september, van 19.00 u. tot 20.30 u.   
Martin Blouwe, organist. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 

Het is op de kerkplaats 18 (nu Alexisplein 16?) 
dat Jules geboren werd als de oudste zoon van 
August Gryson en Seraphine Criem. 
August was timmerman (zoals zijn vader) en 
zijn vrouw baatte hun herberg ‘St.-Jozef’ uit. 
Zij waren beiden geboren Provenaars. 
Seraphine kwam uit de landbouwersfamilie 
Criem.   
Haar ongehuwde broers zouden nog lange tijd 
het bedrijf uitbaten op Provenplein 38.  
 

 
 

De woning Criem in 1902 met op de achtergrond 
“De Hoppepresse”, smisse Castryck, woning 

Verfaillie en café “De Kroon” op het toenmalige 
Marktplein.  Een zus van Jules (Marie Louise) ging 
bij de nonkels inwonen en ze bleef daar ook na haar 
huwelijk met Lievin Vandenbussche.  Hun zoon Jozef 

was daar de laatste bewoner. 
Van de hoeve op die plaats vonden we diverse 

sporen terug, tot voor de Franse Revolutie. 
 
In het gezin van Auguste Gryson werden nog 
diverse kinderen geboren: de zonen Richard, 
Georges, Florent en Camille en benevens 
Marie-Louise ook nog de dochter Zulma. 
Alleen Florent en moeder Vandenbussche 
hebben we hier in Proven nog gekend. 
Jules was bakker en had zijn zaak, samen met 
echtgenote Emma Pannekoucke, waar zijn 
kleindochter Paula Matton nu nog woont 
(Obterrestraat 37). 
Ze kregen één dochter: Simonne.  Zij kwam er 
na haar huwelijk met Maurice Matton terug 
wonen en het is ook daar dat we de winkel van 
horlogemaker en juwelier Maurice Matton 
gekend hebben. 
 

 
 

Simonne Gryson, hier als klein meisje, kon met de 
goede zorgen van haar dochter Paula ook haar 100 

jaar vieren.  Zij werd de eerste eeuweling van 
Proven in de 21ste eeuw en overleed op 20.11.2004. 

 
 

Jules Gryson 
 

 
 

Moeder Seraphina Criem was de dochter van 
Pieter Albertus Criem, die schepen was van 
1836 tot 1872 in het bestuur van Baron Jules 
Mazeman de Couthove. Zij woonde op het 
einde van haar leven in bij Jules. 
 
HET GEHEUGEN 
 

 
Nieuwsblad van Yperen en van het 
arrondissement 07 december 1912, p. 2. 
http://www.geheugenvanieper.be 
 

Ivan Top: Door het aanleggen van de tram is 
het logisch dat de vervoerdienst met paard en 
wagen afgeschaft werd. Het lijkt toch 
eigenaardig dat dit pas 7 jaar later gebeurde. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
26 september om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 zo 18 oktober: Battle of the Stars II om 

14.00 u. 
 za 24 oktober: pannenkoekenactie, TSC-

jeugd 
 za 31 oktober: Sound of Music, 

Antwerpen, KVLV – LG 
 vr 20, za 21, zo 22 november: sfeerbeurs, 

OC De Croone, handelsraad Proven 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Peggy Polley en Didier 
Wyckaert. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Sylvain Demaerel, 
echtgenoot van Martha Adriaen.  Sylvain werd 
geboren te Proven op 25 oktober 1923 en 
overleed te Ieper op 21 september. Hij werd 
begraven in de St.-Victorkerk te Proven op 
zaterdag 26 september. 
 
KVLV 
→ Dinsdag 6 oktober om 19.30 u. is er in De 
Croone kookles over wortels en knollen. 
Breng zeker je proefgerei mee. 
→ Vergeet ook niet in te schrijven voor de 
sjaal in bezemsteelhaakwerk. Dit kan bij 
Veerle, 057 30 15 71, tegen 5 oktober. 
 
KEURBROEDERSCHAP  
DE WITTE RANKE 
Op 28 september vond de plechtige 
intronisatie plaats van Benedikt Desmyter - 
Coutigny bij het Keurbroederschap De Witte 
Ranke. Dit omdat zij zich dag in dag uit 
verdienstelijk maakt voor de hopsector. 
 
BEWONERSPLATFORM 
Het bewonersplatform vindt plaats op 
donderdag 8 oktober om 20.00 u. in OC De 
Croone, i.p.v. op dinsdag 6 oktober. 
 
VOLKSTUIN KROMBEKE 
Vrijdag 9 oktober wordt er door Guido Viane 
uitleg gegeven over aardstralen en wateraders, 
in zaal Witsoone om 20.00 u. 
Nieuwe leden zijn welkom. Inlichtingen 
Willem Vandecaveye, 0477 36 22 38, of Rudi 
Ducorney, 0477 59 50 16. 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Deze jonge Provenaar is de oudste dochter van 
redactielid Wim Top en prOvenaar-bezorgster 
Dorette Scharre. 
Op 5 oktober wordt deze guitige meid 12 jaar. 
Een bezige bij is ze in ieder geval.  Ze houdt 
van dans en muziek, en ze volgt jazz- en 
dwarsfluitles.  Flore is tevens spelend lid van 
de jeugdharmonie De Volksvreugd. 
Ze heeft ook de podiummicrobe te pakken.  Zo 
nam Flore reeds deel aan een provinciale 
Vlamo-wedstrijd voor solisten houtblazers. 
Twee dagen voor haar twaalfde verjaardag 
staat ze als finaliste A-model op de catwalk in 
het Kursaal van Oostende.  Ze genoot reeds 
van de voorbije opleidingsdagen!  
We duimen alvast voor Flore tijdens deze 
wervelende Fashion and Music Show op 3 
oktober!   
Wie wil weten hoe je haar kan steunen, kan bij 
haar terecht in de Eekhoute 52. 
 
O.K.R.A. 
→ Petanque 
Op donderdag 17 september waren er 22 
spelers.  Monique Samyn, Willy Butaye, Jules 
Regheere en Joël Monkerhey wonnen drie 
partijen. 
Klassement: 
1. Willy Butaye 33/462 
2. Jules Regheere 

Hilda Depeser 
29/462 
29/462 

4. Joël Monkerhey 28/463 
5. Roger Demuys 27/456 
Volgende speeldag: donderdag 1 oktober. 
 
→ Kaarting 
Op donderdag 24 september waren er 52 
deelnemers. 
Wonnen drie partijen: 
Nestor Nouwynck   322 ptn 
Anna Depyper   250 ptn 
Paul Vandepitte   233 ptn 
Gerarda Boury   226 ptn 
Maria Vandevoorde  223 ptn 
Roger Demuys   197 ptn 
Clara Scharre   176 ptn 
Donderdag 8 oktober kaarting en scrabble.  
 
→ Feest 
Op dinsdag 13 oktober is er O.K.R.A.-feest. 

NOBODY 
Na de opening op vrijdag 25 september wil 
Julie van café Nobody meteen de ambiance   
brengen naar Proven.  Zaterdag 3 oktober is er 
een karaoke-avond vanaf 19.00 u.  De dj van 
dienst is Dess. 
Een officiële opening is voorzien binnen 
enkele weken.  
Tot dan. 
 
DE VOLKSVREUGD PROVEN 
TORNOOIT TERUG 
De opmerkzame muziekliefhebber en 
volksvreugdsympathisant heeft het inmiddels 
al door dat er deze keer geen aperitiefconcert 
op het kermisprogramma staat.  We hebben 
hiertoe een goede reden. 
Op 11 oktober trekken onze muzikanten naar 
Vichte om er deel te nemen aan het VLAMO-
tornooi. 
Na het succes in 2007, waarbij we laureaat 
werden in tweede afdeling, borrelde de 
nieuwsgierigheid op.  Wat zouden we ervan 
bakken in eerste afdeling?  Dit zullen we 
weldra achterhalen.  De chef en de muzikanten 
laten niets aan het toeval over.  Er wordt heel 
hard gewerkt om de te spelen stukken tot in de 
kleinste details perfect te verzorgen.  We 
worden ook beoordeeld door een jury van 
professionele muzikanten en componisten, die 
elk een deel van het orkest specifiek volgen 
met partituur voor zich.  Reeds voor wij 
aantreden, hebben zij zelf het werk goed 
bestudeerd en weten perfect waar de gevoelige 
plaatsen zitten.  Klinken de akkoorden perfect 
harmonieus?  Of zit er één noot tussen die een 
tikkeltje hoger of lager moet klinken of stiller 
of harder?  De muzikanten worden hier 
bijvoorbeeld getraind om door de 
lippenspanning de hoogte van een noot te 
beïnvloeden.  Dit alleen maar om te illustreren 
dat het om veel meer gaat dan mooi  brengen 
van een muziekstuk, en dat deze ernstige 
voorbereidingen niet kunnen als we ook nog 
een aperitiefconcert zouden brengen.  We 
hopen dat de vele inspanningen beloond 
worden met een schitterend resultaat.  
 Dat weten we op 11 oktober om 19.00 u.  Met 
wat geluk kunnen we met goede reden feesten 
met oktoberkermis. 
We houden Proven alvast op de hoogte. 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
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OKTOBERKERMIS 
Na de meer dan geslaagde kermis naar 
aanleiding van de opening van de doortocht 
Proven, gaan we terug de gewone kermistoer 
op.  
Op vrijdag 9 oktober stellen de kandidaten van 
‘Battle of the Stars’ zich aan Proven voor. Dit 
gebeurt met een eerste proef op het dorpsplein 
waar zoveel mogelijk mensen aan kunnen 
helpen. Er zijn ondertussen 5 kandidaten druk 
in de weer om alles voor te bereiden.  
Na deze proef genieten we omstreeks 21.30 u. 
van het jaarlijkse muzikale vuurwerk. 
Zaterdag zijn er terug caféspelen. Voor de 
eerste keer bezoeken we 7 cafés. De 
inschrijving gebeurt in ‘De Beste Plekke’ 
vanaf 19.00 u. en je betaalt € 8,00 voor 
deelname. Hierin zijn 7(!) consumpties 
inbegrepen.  
Op zondag tenslotte kun je vanaf 15.00 u. 
terecht op het dorpsplein voor een grootse 
kindernamiddag. De jongeren krijgen een 
activiteitenkaart waarmee ze diverse spellen 
kunnen spelen. Met hun volledig 
afgestempelde kaart krijgen ze nadien een 
gratis rit op de draaimolen of de botsauto’s en 
een kans op een prijs. De clowns Tito & Toti 
zorgen voor de grappige noot. In de volgende 
editie meer nieuws over het tweede weekend. 
 
ANDERE FESTIVITEITEN 
EERSTE WEEKEND 
→ vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober: 10 jaar     
‘t Rozenhof, info op www.rozenhof.be  
→ vrijdag 9, zaterdag 10, zondag 11 oktober: 
ribbetjes in ’t Rozenhof 
→ zondag 11 oktober: openluchtboltra & 
hoefijzerwerpen in De Bascule vanaf 17.00 u. 
→ maandag 12 oktober: kaarting en 
saucissenkandeel in St.-Elooi vanaf 19.00 u. 
 
TROUWRING VERLOREN 
Albert Saint-Machin verloor zaterdag zijn 
trouwring.  Indien je hem vindt, graag een 
seintje op 0496 03  90  94. 
 
JONG KLJ  
Alle leeftijdsgroepen van Jong KLJ Proven 
hebben zondag 4 oktober van 14.00 u. tot 
17.00 u. activiteit.  Afspraak aan het lokaal! 
Vrijdag 23 oktober is het Dag van de 
Jeugdbeweging.  Trek dus je T-shirt en sjaaltje 
aan om naar school te gaan! De leiding doet 
alvast mee! 
 
GEZINSBOND 
Vrijdag 16 oktober organiseert de Gezinsbond 
Proven een herfstdropping. Jullie worden 
tegen 19.00 u. verwacht aan OC D'Hoge 
Schole in Abele (Abeelseweg 240) voor een 
gezellige en spannende avondtocht. Aan de 
hand van een routebeschrijving en wat tips 
zoeken jullie plaats Y. Onderweg wordt aan 
een opwarmertje gedacht en als beloning krijgt 
iedereen bij aankomst een heerlijke tas soep 
met broodjes.   
De prijs bedraagt € 4,00 voor leden en € 5,00 
voor niet-leden. 
Inschrijven kan nog tot 12 oktober bij Rita 
Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek). 
Zeker niet vergeten: een zaklamp, stevige 
stapschoenen en warme, reflecterende kledij!! 

TSC PROVEN 
 

Lo-Reninge – Pluimpjes 0 - 1  
Duiveltjes 1 – Lo-Reninge 15 - 4  
Duiveltjes 2 – BS Poperinge  8 - 3  
Zonnebeke – Preminiemen 5 - 3  
Miniemen – Zonnebeke  7 - 1  
Knapen – Zonnebeke 17 - 0  
Scholieren – Alveringem 4 - 1  
Junioren – Voormezele  2 - 1 
Lo-Reninge – Reserven 1 - 5 
Staden – TSC  2 - 3 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Met het verhaal van Eugenie Mernhout zitten 
we onmiddellijk terug bij de Eerste 
Wereldoorlog: een week voor haar huwelijk 
verongelukte haar toekomstige man spijtig 
genoeg in het leger. 
Aan deze relatie hield ze wel haar dochter 
Maria over. 
Gedurende de oorlog vluchtte Eugenie naar 
Zuid-Frankrijk en werd ze tewerkgesteld in 
een munitiefabriek in Tarbes. Ze verbleef 
daarbij in Lourdes en dit zou volgens ‘Pe 
Dever’ geweest zijn bij een nicht van 
Bernadette Soubirous. 
Na de oorlog kwam ze terug naar deze streek 
en belandde bij Deschilder in Sint-Jan-ter-
Biezen.  Van daaruit is haar huwelijk met 
Georges Dever van Proven goed te verstaan. 
Georges was getrouwd op 28.07.1909 met 
Maria Smagghe en was weduwnaar geworden 
in 1916.  Hij had uit dit huwelijk twee 
kinderen: Remi en Agnes. 
Remi trok later naar Watou en Agnes hebben 
we gekend als echtgenote van Firmin Labaere. 
Maria (de dochter van Eugenie) trouwde met 
André Butaye en overleed in 2006 in Reninge. 
Eugenie en Georges kregen nog een zoon 
Petrus, hier goed gekend als Pe Dever. 
Evenals zijn vader Georges, bleef Petrus als 
jongste zoon de ouderlijke hoeve bewonen in 

Couthoflaan 9, gelegen vlak achter de 
drankcentrale Devos.  
Gedurende de Eerste Wereldoorlog was de 
bebouwing van Proven nog heel beperkt in die 
omgeving. Wanneer het vliegplein aangelegd 
werd door de Engelsen waren er daaromheen 
enkel de woning van Georges Dever en langs 
de Blekerijweg de woning van Amand Deprey 
(nu het laatste huis in de rij) en de ‘doeninge’ 
van Spanut (waar Michel Dever nu woont, 
Blekerijweg 54, op dat moment nog een 
tweewoonst). 
De hele bebouwing in de Blekerijweg 
gebeurde maar na de oorlog, wanneer de 
gronden van het OCMW beetje bij beetje 
verkocht werden aan degenen die er een 
woning wilden bouwen. 
 
Met Petrus (Pe) vonden we op die plaats drie 
opeenvolgende generaties strooidekkers terug 
met als eerste: stamvader Petrus Dever, 
geboren te Proven op 11.09.1845. 
Oorspronkelijk was dat ook een tweewoonst 
en vader Petrus bleef op latere leeftijd 
rentenieren naast zijn zoon Georges. 
De oudste broer van Georges, Camiel-Achille, 
trok naar Roesbrugge, waar hij trouwde met 
Elodie Denecker. Zus Emma ging naar 
Houtkerke en huwde met Charles Lommé.  
Broer Richard bleef in Proven.  Om een of 
andere reden was hij hier gekend als Camiel 
Dever en hij was ook strooidekker. Hij 
woonde in de Blokweg, was ooit kerkbaljuw 
(suisse) en is de vader van Cyriel Dever die 
hier in november 2005 als 100-jarige overleed. 
Agnes Dever, oudste dochter van Cyriel, 
woont nu op de locatie waar Richard heeft 
verbleven. 
Pe Dever is een van de laatste strooidekkers 
geweest die er nog waren in deze streek. Een 
van de laatste daken die hij nog dekte, is de 
hoevewoning van zijn schoonzoon Lieven 
Top. 
Hij is een van de meest hardwerkende mensen 
die we ooit bezig zagen. Metselwerken 
allerhande samen met zijn broer Remi, met 
maar één beperking: het daglicht. Van het 
prilste ochtenduur tot de laatste lichtstraal, 
weer of geen weer, in een haast niet bij te 
houden tempo waren ze onafgebroken bezig. 
Tussendoor werd thuis (men vraagt zich af 
wanneer) nog een beetje boerenwerk voor 
beesten en land gedaan. 
Pe zegt: ‘k zien versleten, maar hij vindt toch 
nog de mogelijkheid om met zijn 84 jaren een 
serieuze moestuin te bewerken. 
Moeder Eugenie Mernhout had ook een zus 
Sylvie, waarvan haar man Julien Declercq 
sneuvelde in Steenstraete in de oorlog van   
‘14-‘18. 
In navolging van haar zus kwam ze ook naar 
Proven wonen. We vonden haar terug in de 
Canadawijk (in de kiezerslijst van 1946: 
Klyttestraat 46) toen samen met Maria, de 
dochter van Eugenie. 
De oorlog heeft voor Eugenie en Sylvie, als 
voor zoveel anderen, heel veel in hun leven 
bepaald. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
10 oktober om 19.00 u. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 vr 16 oktober, 19.00 u.: herfstdropping, 

Gezinsbond. Startplaats OC D’Hoge 
Schole, Abele 

 za 31 oktober: Sound of Music, 
Antwerpen, KVLV – LG 

 di 10 november: Sint-fuif, café ‘N Tram 
 vr 20, za 21, zo 22 november: sfeerbeurs, 

OC De Croone, handelsraad Proven 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
→ Bij het gouden huwelijksjubileum van 
Andréa Brysbaert en Gilbert Derycke. Zij 
vieren op 27 oktober hun 50-jarig huwelijk. 
Gefeliciteerd! 
→ Bij de geboorte van Melissa Devos, dochter 
van Andy en Caroline Dennekin. Melissa is 
geboren  op 23 september. 
→ Bij de geboorte van Shania Degraeve, 
dochter van Hein en Wivine Decoster. Shania 
is geboren op 30 september. 
 
KAARTING ST.-ELOOI 
→ uitslag oktober 
1. Guido Breyne 345 p. 3 partijen 
2. Fr. Paesschesoone 320 p. 3 partijen 
3 Johan D’Hooghe 318 p. 1 partij 
 
→ klassement 
1. Guido Breyne 667 p. 5 partijen 
2. Johan D’Hooghe 604 p. 3 partijen 
3. Wim Declerck 603 p. 5 partijen 
 
PANNENKOEKENSLAG 
De eerste herfststorm – niets zo gezellig om bij 
het haardvuur te genieten van een lekkere 
pannenkoek met bruine suiker. 
Of krijgen we na een goeie zomer ook nog een 
aangenaam nazomertje?  Dan is een heerlijke 
pannenkoek met een bolletje ijs steeds op zijn 
plaats om nog eens na te genieten van de 
mooie vakantiedagen. 
Op zaterdag 24 oktober verkopen de vele 
jeugdspelers van TSC Proven overheerlijke 
Diksmuidse pannenkoeken aan huis.   
Voor de democratische prijs van € 5,00 krijg je 
1 kg pannenkoeken. 
Vooraf bestellen kan bij de bestuursleden of 
jeugdtrainers.  Afhalen kan de hele zaterdag in 
ons clubhuis/kantine De Beste Plekke. 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Nadine en Kris van de Sako zijn deze week 
de gezichten van Proven. 20 jaar geleden 
openden zij op 1 oktober de winkel.  Zij 
namen die toen over van Eric Cappelaere en 
Maria Veniere.  
Na al die jaren doen ze dit nog altijd met hart 
en ziel.  Ze helpen graag de klanten door de 
boodschappen aan huis te leveren.   
De kinderen Thijs, 17 jaar, en Lynn, 15 jaar, 
dragen ook graag hun steentje bij. 
Kris is brandweerman bij de vrijwillige 
brandweer Zuid-IJzer.  In hun weinige vrije 
tijd gaan ze wandelen aan zee.   
Wat hen voor altijd zal bij blijven, is kerstmis 
2008: in Proven viel die in augustus! 
Iedereen altijd welkom in de Sako. 
 

SPEELGOEDINZAMELING 
JONG CD&V POPERINGE 
Met de feestperiode in het vooruitzicht belandt 
heel wat ‘ouder’ speelgoed in de kast. 
Bovendien groeien kinderen niet enkel uit hun 
schoenen, maar ook uit hun speelgoed.  
Maar niet iedereen heeft het altijd even 
gemakkelijk om speelgoed aan te kopen. 
Daarom organiseert Jong CD&V Poperinge 
een speelgoedinzameling ten voordele van  
VZW De Wervel uit Poperinge. Heb je nog 
speelgoed van goede kwaliteit waar niet meer 
mee gespeeld wordt? Je kan er kinderen die 
het iets minder breed hebben, heel blij mee 
maken. Alle speelgoedspullen zijn welkom, 
zolang ze nog in goede staat zijn. De 
inzamelactie loopt van 15 oktober tot 31 
oktober 2009.  Neem contact met ons op en we 
komen het speelgoed bij jou ophalen. Meer 
inlichtingen: Ben Desmyter, 0498/10 24 96 of 
op ben.desmyter@telenet.be. 
 

KLJ PROVEN 
Op vrijdag 16 oktober gaan we allen samen 
bowlen.  Afspraak om 20.00 u. aan het lokaal. 
Kostprijs voor deze activiteit is € 5,00. 
Op 6 november houden we in onze 'kazerne' 
een heuse Casinoavond. Iedereen wordt om 
20.00 u. verwacht in stadskledij. 
 
GEVONDEN 
Er werd een donkere leesbril gevonden in het 
dorp. Terug te bekomen Eekhoute 9. 
 

DEGUSTATIE BELGOO 
Zaterdag 17 oktober kan je Belgoo Magus, een 
4 granen blond bier 6,6% en Belgoo Luppo, 
een troebel goudkleurig bier 6,5% proeven in 
drankcenter Devos. 
 
JONG KLJ  
→ Zaterdag 17 oktober:  
∙ Door de kermis in Proven, is de activiteit op 
zaterdag ipv zondag. 
∙ Voor de Muisjes en de Kadavs, afspraak van 
14.00 u.  tot 17.00 u. aan het lokaal. 
∙ De Krab-Uiltjes hebben een avondactiviteit, 
van 19.30u.  tot 23.00 u. Afspraak aan het 
lokaal. Meebrengen: vuile en warme kledij, 
zaklamp en goede wandelschoenen. 
→ Vrijdag 23 oktober is het Dag van de 
Jeugdbeweging, trek dus je T-shirt en sjaaltje 
aan om naar school te gaan!  De leiding doet 
alvast mee!  De krab-uiltjes en +16 
verzamelen om 7.30 u. aan de post om dan 
samen naar het Burgemeester Bertenplein te 
gaan. Daar wordt door de jeugdraad van 
Poperinge een heuse activiteit en ontbijt 
aangeboden!  Allen daarheen dus! 
→ Zondag 25 oktober: De Muisjes gaan naar 
het bos! De activiteit loopt van 14.00 u. tot 
17.00 u., telkens aan het lokaal.  
Inschrijven MOET bij Matthieu Vanthournout 
(0477 39 56 27) voor 23 oktober. 
Ouders die willen helpen rijden, mogen dit ook 
melden bij de inschrijving.  
Voor de Kadavs en de Krab-Uiltjes: activiteit 
van 14.00 u. tot 17.00 u. aan het lokaal! 
 
STOOFVLEESFESTIJN KLJ 
Iedereen is welkom op ons grote 
stoofvleesfestijn op zaterdag 31 
oktober.  Jullie zijn welkom om 19.00 u. in De 
Croone om er te genieten van een heerlijk bord 
frietjes met stoofvlees à volonté. Voor de 
kindjes die geen stoofvlees lusten, zijn er 
frikadellen voorzien. Volwassenen betalen € 
12,00 en kindjes betalen € 8,00. Voor de 
frikadellen is het € 6,00.  Aperitief is 
inbegrepen.   
Inschrijven is verplicht en kan tot zaterdag 24 
oktober bij Els Sticker (0497 82 81 48, na 
18.00 u.) of via mail elssticker@hotmail.com.  
Je bent ingeschreven na een bevestigingsmail.  
Allen daarheen! 
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O.K.R.A. 
→ petanque: 
Op donderdag 1 oktober waren er 23 spelers. 
Marie-Louise Tryssesoone, Thérèse Beghein, 
Frans Vandevelde en Leopold Verslype 
wonnen 3 partijen. 
klassement: 
1. Willy Butaye 33/389 
2. Joël Monkerhey 30/492 
3. Hilda Depeser 30/490 
4. Jules Regheere 30/487 
5. Roger Demuys 28/481 
Volgende speeldag donderdag 15 oktober 
 
 → kaarting: 
Op donderdag 8 oktober waren er 56 
deelnemers. 
Wonnen drie partijen 
Joël Vanneste 467 ptn 
Ghislaine Vandeputte 349 ptn 
Michel Bocket 317 ptn 
Margriet Goussey 253 ptn 
Paul Vandepitte 233 ptn 
Anna Depyper 231 ptn 
 
Klassement: 
1. Michel Vanhoucke 21/2454 
2. Gilbert Degraeve 18/2182 
3. Hubert Deheegher 18/2076 
4. Jules Regheere 18/2296 
5. Marcel Bocket 17/2356 
 
Volgende kaarting en scrabble donderdag 22 
oktober. 
→ hobby: dinsdag 27 oktober 
 
FESTIVITEITEN  
TWEEDE KERMISWEEKEND 
→ vrijdag 16 oktober: mossel- en 
vispanfestival, herberg Canada. 
→ vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober: kaas- 
en wijnavond, zuivelhandel Devooght in St.-
Elooi. 
→ vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 
oktober: côte à l’os avond, ’t Rozenhof. 
→ zaterdag 17 oktober: Tsjoeke-Tsjoek-fuif, 
21.00 u., ’N Tram, gratis inkom. 
→ zondag 18 oktober: pannenkoekenfestijn, 
’t Rozenhof. 
→ zondag 18 oktober: Spijtig genoeg is het 
vuurwerk en de voorstelling van de ‘Battle Of 
The Stars’-kandidaten tijdens het eerste 
weekend letterlijk in het water gevallen. 
Echter, we hebben kunnen bekomen dat de 
vuurwerkmaker zijn pijlen zal afschieten op 
zondagavond 18 oktober omstreeks 20.30 u. 
Diezelfde zondag krijgen we natuurlijk vanaf 
14.00 u. de grote finale van ‘Battle Of The 
Stars’.  Via ludieke proeven doen de 
kandidaten een gooi naar het sterrendom voor 
één jaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, 
want supporters kunnen hun kandidaat zeker 
bijstaan.  Afspraak op zondag op het 
dorpsplein!  Hopelijk zijn de weergoden ons 
nu goedgezind. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 24 
oktober om 19.00 u. 
 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  

TSC PROVEN 
→Informatie 
Af en toe wordt er naast de wedstrijden (vr) 
geplaatst. Enkele ploegen haakten af waardoor 
enkele wedstrijden niet steeds kunnen 
doorgaan. TSC zoekt dan een ploeg om er een 
vriendschappelijke wedstrijd tegen te spelen. 
 
 

Langemark – Pluimpjes  8 – 4 
Duiveltjes 1 – Woesten  13 – 5 
Duiveltjes 2 – Vlamertinge  6 – 8 
Wervik – Preminiemen (vr) 7 – 4 
Miniemen – Vlamertinge  10 – 0 
Club Roeselare – Knapen (vr) 4 – 6 
Scholieren – Boezinge B 2 – 2 
Junioren – KBS Poperinge 3 – 4 
Passendale – Reserven  2 – 1 
Geluveld – TSC 5 – 0 
 
KVLV  
→ Maandag 19 oktober om 19.30 u. in OC De 
Croone maken we een sjaal in 
bezemsteelhaakwerk. Op woensdag 21 oktober  
is er dan de afwerkles. 
→ Op woensdag 20 januari 2010 is er om 
20.00 u in CC De Spil te Roeselare een 
provinciale activiteit. Rik Torfs, professor 
kerkelijk recht, komt er spreken.  
Wil je ernaartoe, bestel dan snel je kaarten aan 
€ 10,00 bij Anja Cools, 057 30 17 26 of 
anja.cools@gmail.com.   Drankje inbegrepen. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS 
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Over de familie Demeersseman werd reeds 
uitvoerig gesproken in de aflevering jaargang 
4, nr. 4 bij het overlijden van een zus van 
Emma, Zoë, die getrouwd was met Achilles 
Desomer. 
Gezien Amelia, een tweede zus, trouwde met 
Seraphin Degraeve was Emma verwant aan het 
kinderrijke gezin Degraeve. Een andere zus, 
Marie, bleef in Krombeke en woonde samen 
met haar man Theofiel Vienne langs de 

Blasiusweg, waar nu een arduinkapperij is 
gevestigd. 
Emma was hier in Proven algemeen gekend 
als Emma Diessen. Dit kwam omdat ze 
ongetrouwd in dienst was bij een oudere 
jonkman Pieter Diessen die woonde in de 
Blekerijweg op de hoek links, voor je vanuit 
Proven aan de Blekerij komt. 
Het was me lange tijd onduidelijk waarom zij 
daar in dienst was.  Anderzijds vond ik ook 
geen rechtstreeks verband tussen Pieter 
Diessen en de hoeve Desmyttere in de 
Blokstraat.  Hier ruimden vroeger 
ongetrouwde Diessens de plaats voor Cyriel 
Soenen (zie de prOvenaar, 1 september 2009) 
als voorganger van Desmyttere. 
Er was nog een broer, Jacobus Diessen, die 
niet op de hoeve bleef.  Hij trouwde met 
Catharina Surgeon en dit waren de ouders van 
de genoemde Pieter Diessen. 
Nu blijkt de moeder van Emma, Anna 
Theresia Surgeon, een zus te zijn van 
Catharina en dus waren Emma en Pieter kozijn 
en nicht. Dit kan verklaren waarom Emma het 
huis van Pieter kon erven na zijn overlijden. 
Achiel Degraeve kocht het huis van tante 
Emma en zo kon Emma een huis bouwen in de 
Blekerijweg, waar Clara Devos nu woont. 
We vonden de familie Surgeon reeds vroeger 
terug in Proven.  Ze woonden op de 
“blockhoek”, dus ergens in de buurt waar 
Pieter Diessen woonde.  Ook de familie 
Demeersseman waren vroeger Provenaars, 
genoteerd als zijnde koopman. 
De Surgeons moeten echter uitgeweken zijn 
naar Krombeke want de ouders van Emma 
trouwden in Krombeke op 25.04.1874.  Toen 
was de bruid reeds wees: haar ouders J. Fr. 
Surgeon en M. Th. Pyck overleden te 
Krombeke. 
Emma bleef na het overlijden van Pier Diessen 
voor de rest van haar leven alleen en zorgde 
voor haar groentetuin.  Zoals het vroeger 
dikwijls op de buiten was, wist ze haar 
pensioen een beetje aan te vullen met de 
kweek van konijnen.   
Zo kon men haar ook dikwijls op weg zien met 
‘kansel en sikkel’ om konijneneten te 
verzamelen met grassnijden in en bij diverse 
grachten. 
Het was ook zo dat het grassnijden op 
praktisch iedere plaats evolueerde tot een 
alleenrecht voor bepaalde personen. Dit recht 
werd dan ook angstvallig bewaakt. Als er aan 
getornd werd, was dit dikwijls oorzaak van 
felle betwistingen en dreigingen met de sikkel. 
Naast het hoppeveld van Maurice Deraedt, aan 
de andere kant van de Blekerijweg, was er een 
grachtje waar Emma geregeld gras sneed.  
Toen men er op een zekere keer bezig was met 
de hoppe te sproeien, zag Gaston Declerck dat 
Emma Diessen diep voorovergebogen in het 
‘diekje’ bezig was met gras snijden.  Met de 
opmerking: ‘k gon z’e ke bevrieden van olle 
ziekten’ kon hij het niet laten haar bijna 
t’onderste boven te spuiten met kansel en al. 
Emma te vierklauwen weg tot grote hilariteit 
van de hoppesproeiers. 
Boer Deraedt voelde zich achteraf toch wel 
verplicht Emma te gaan verwittigen dat ze het 
natgespoten gras moest weggooien om  te 
vermijden dat de sproeistoffen mogelijks 
kwalijke gevolgen zouden hebben voor haar 
konijnenkroost. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 za 31 oktober: stoofvleesfestijn, KLJ 
 vr 20, za 21 en zo 22 november: 

sfeerbeurs, OC De Croone, handelsraad 
 vr 20, za 21 en zo 22 november: 

mosselsouper De Bascule  
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Lore Busschaert en 
Jurgen Caron.  Zij trouwen op zaterdag 7 
november om 14.00 u. in de St.-Victorkerk te 
Proven. 
 
KLJ PROVEN 
→ Jong KLJ Proven 
Zondag 8 november: de drie leeftijdsgroepen 
hebben activiteit van 14.00 u. tot 17.00 u., 
afspraak aan het lokaal.  Krabuiltjes, vergeet 
zeker jullie fiets niet, want we trekken naar het 
bos! 
→ KLJ Proven 
Op vrijdagavond 6 november om 20.00 u. 
worden jullie verwacht in de kazerne voor een 
grote casinoavond.  Dresscode is stadskledij.  
Wat drinkgeld kan van pas komen! Tot dan! 
 
VAKANTIE 
Frituur-café St.-Elooi is met vakantie van 
maandag 9 t.e.m. woensdag 18 november. 
 
HANDELSZAKEN OP FEESTDAGEN 
Zondag 1 november is slagerij Bart en Ann 
open van 7.30 u. tot 13.30 u. 
Woensdag 11 november zijn er enkele 
wijzigingen in de openingsuren. 
Au Petit Jardin: open 
Bakkerij Stefaan: enkel voor bestellingen open 
van 8.00 u. tot 10.00 u. 
Bokado: gesloten 
Delhaize: 7.30  u. - 12.00 u. 
Drankcenter Devos: gesloten 
Sako: 7.00 u. - 12.00 u. 
 
BOND ZONDER NAAM 
De Bond bestaat 50 jaar. Naar aanleiding 
hiervan wordt een jubileumkalender 2010 
uitgebracht tegen de prijs van € 10,00. Er is 
ook een groot assortiment kaarsen naar ieders 
beurs te verkrijgen bij Raf Lamaire-Baes. 
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Monique Vandenbussche wordt in november 
64 jaar.  Ze is de dochter van een 
kolenhandelaar.   
Monique is getrouwd met Roger Elslander, 
ook een Provenaar.  Omdat Roger 
beroepsmilitair was, leefden ze 17 jaar in 
Duitsland.  Monique, een kapster met een 
gouden hart, heeft een zoon en een dochter, en 
5 kleinkinderen.   
Ze houdt van fietsen, breien en haken. 
 
NOBODY 
- Vrijdag 30 oktober is er een Halloween Night 
met dj Rudy. 
- Zaterdag 7 november is er een 
couscousavond met officiële opening. De 
couscous kost € 15,00 per persoon, de aperitief 
is inbegrepen.  Reservatie gewenst. 
 
O.K.R.A. 
→ In november is er geen nieuwsbrief. 
Daarom deze korte berichtgeving. 
Binnenkort komt je wijkmeester(es) 
het   lidgeld ophalen.  De tarieven zijn 
dezelfde als  in 2009: hoofdlid = € 17,00 / 
gezin = € 30,00 / sportverzekering  = €  6,00 
(fietsen, dansen,  petanque) / bijlid  = € 4,70. 
 
→ kaarting en scrabble 
Op donderdag 22 oktober waren er 52 kaarters.  
Wonnen 3 partijen: 
Goussey Margriet     372 ptn 
Dejonckheere Germaine      267 ptn 
Vandepitte Paul                    265 ptn 
Vandenbussche Denise     252 ptn  
Comyn Bernard     180 ptn 
Volgende kaarting + scrabble is op donderdag 
12 november. 
 
→ petanque 
Op donderdag 15 oktober waren er 20 spelers.  
Niemand won 3 partijen. 
Klassement: 
1. Willy Butaye 35/524 
2. Jules Regheere  32/524 
3. Joël Monkerhey 31/526 
4. Hilda Depeser 31/514 
5. Roger Demuys 30/516 
Volgende speeldag: donderdag 29 oktober. 
 

UITSLAG CAFESPELEN 
1. Stephane Debaene                 350 ptn 
2. Patsy Deloz                  345 ptn 
3. Wim Devooght                  345 ptn 
De rode lantaarn was voor barbecueman Willy 
Gruwez met 77 punten. 
Er waren 344 kroonkurken. 
De prijzen worden thuis gebracht. 
 
UITSLAG KINDERNAMIDDAG 
Een onschuldige hand trok uit de 
inschrijvingen volgende namen: Flore Top, 
Sian Bisschop, Milan Cordenier, Sam Hennon 
en Alicia Lemeire.   
Ook deze prijzen worden thuisgebracht. 
 
ST.-MAARTEN 
Op dinsdag 10 november start de stoet om 
18.00 u. op het dorpsplein voor het 
gemeentehuis.  De stoet gaat langs Delhaize, 
de wijk en de Blekerijweg terug naar OC De 
Croone. Wil zo veel mogelijk lantarens en 
verlichte bieten meebrengen.  
 
DE KASTANJE 
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 november 
organiseert onze Vrije Basisschool opnieuw 
een verkoop van chocoladetruffels. De doosjes 
met heerlijke snoepjes worden aan huis 
aangeboden tegen de prijs van € 8,50. De 
schoolkinderen van De Kastanje hopen op een 
goede ontvangst en een vlotte verkoop. De 
opbrengst van deze verkoop zal dienen voor de 
aankoop van nieuw schoolmeubilair. Wie na 
het weekend nog truffels wil kopen, kan 
daarvoor op school terecht van dinsdag 24 
t.e.m. vrijdag 27 november. Dank bij voorbaat! 
 
KVLV 
→ Woensdag 28 oktober om 20.00 u. in De 
Croone komt Marina Osaer spreken 
over 'Benen in de kijker'. 
→ Dinsdag 3 november om 13.30 u. in De 
Croone is er kookles over 'appels en peren'. 
Breng je proefgerei mee. 
→ Vergeet ook niet je in te schrijven tegen 9 
november bij Veerle op 057 30 15 71 voor de 
basisworkshop make-up en huidverzorging 
van 16 november.  
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TSC PROVEN 
 

KFC Poperinge - Pluimpjes  0 - 14 
Duiveltjes 1 bye 
Duiveltjes 2 - Reningelst 8 - 5 
Vlamertinge - Preminiemen 2 - 1 
Miniemen - Geluveld 7 - 1 
Knapen - Geluveld 5 - 0 
Scholieren - Houthulst 0 - 0 
Junioren - Dikkebus 2 - 4 
Dikkebus - Reserven 1 - 1 
Menen – Senioren 4 - 0 
 
UITSLAG BATTLE OF THE STARS II 
Na enkele mooie proeven is Francky Six met 
85 punten The Star voor één jaar. Gino 
Dequidt was tweede met 68 punten en Benny 
Borra alias Bugs werd derde met 67 punten. 
Alle medewerkers en de juryleden willen wij 
hierbij van harte danken. 
 
Hierbij het lied van de winnaar: 
 
Kwil Proven Boven door Francky Six 
 
Waar de Sako van Kris is 
Delhaise Hendrik is 
En Bart de koeien slacht 
Waar Stefaan bij de oven 
En Bea erboven 
En Linda Danny verwacht 
 
Waar Decadt van hout is 
Ivan Top al oud is 
En Henri nog terroriseert 
Waar Devos voor de drank is 
Vandenbroucke een tank is 
En Regheere de pillen beheert 
 
Kwil Proven boven 
Wie wilt er mij niet geloven 
Waar de mensen belangrijk zijn 
En alle feesten toegankelijk zijn 
Proven niet buiten 
Laat onze brandweer maar spuiten 
Proven is ons dorp 
‘t Ligt maar op een worp van (oeh oeh oeh) 
 
Waar Michelientje gedaan heeft 
Gilberte als zwaan leeft 
De Bascule iedereen weegt 
Waar de Tram op de plaats blijft 
Nobody steens aanlijft 
En Vermeersch zit met een fusé 
 
TSC aan de macht is 
KLJ niet verdacht is 
De kastanje hangt aan de boom 
Waar de Pleute paraat is 
De krak een soldaat is 
De wijk à la Francke is 
En Ronny voor haar is 
Dat is hier zo iedere keer 
 
De Eurofreez, Het Rozenhof 
De Bokado en het muziek (ja het muziek) 
Het hout van Top, de maïs en hop 
De kunst van onze Rik  
 
 ‘N TRAM 
Dinsdag 10 november is er een Sint-Fuif met 
Studio Vitesse. Om middernacht komt de Sint 
langs met een gratis vat.  Gratis inkom. 

DE VOLSVREUGD PROMOVEERT 
Op zondag 11 oktober vond in het CC De 
Stringe te Vichte de provinciale 
orkestwedstrijd 2009 van Vlamo (Vlaamse 
Amateurmuziekorganisatie) plaats. De 
Koninklijke Harmonie ‘De Volksvreugd’ 
Proven nam voor het eerst deel in de eerste 
afdeling. In 2007 werd dezelfde harmonie nog 
provinciaal en nationaal laureaat in tweede 
afdeling van de Vlamowedstrijden.  
De Provense harmonie maakte een glorierijke 
entree via de voordeur van de eerste afdeling 
door meteen laureaat te worden. De 
medestrevers waren nochtans niet min.  
Proven liet ze allemaal achter zich met de 
beste wedstrijdscore van 85,7%, meteen goed 
voor een ticket voor de nationale 
finalewedstrijd te Leuven op 6 december.  
De jury waardeerde ten zeerste dat de 
Provense muzikanten echt muziek brachten en 
niet enkel noten speelden. Daarbij benadrukten 
ze dat er met veel gevoel gespeeld werd, 
rekening houdend met alle nuances die de 
componist in het stuk had willen leggen.  
Zowel dirigent als muzikanten zijn nu aan een 
rustperiode toe. Ondertussen buigt het bestuur 
zich over de vraag of de deelname aan de 
finale een haalbare kaart is.  De knoop wordt 
eerstdaags doorgehakt, maar voorzitter Ivan 
Top kon op de overwinningszondag reeds met 
volle overgave ‘Leve De Volksvreugd’ 
scanderen. 
 
GEZINSBOND 
Gezinsbond Proven organiseert zoals jaarlijks 
een KOKEN VOOR KINDEREN. Deze 
activiteit heeft plaats in de herfstvakantie      
op donderdag 5 november van 10.00 u. tot   
14.00 u. in OC De Croone. Alle kinderen van 
het eerste t.e.m. het zesde leerjaar zijn welkom 
en betalen € 5,00 om deel te nemen. Op het 
menu staat als aperitief een heksendrankje met 
een assortiment van braakballetjes, als 
voorgerecht krijgen jullie Jack 'o' s pumpkin 
en het hoofdgerecht is kriebelbeestjes in 
bloedsaus met een kwakje hersenen. De 
Provense koks van dienst zijn Lydie, Melanie 
en Koen en samen met jullie bereiden zij deze 
heerlijke gerechten. Wat neem je allemaal 
mee?  Een bord, bestek (lepel, vork en mes), 
keukenhanddoek, snijplankje en een 
aardappelmesje of dunschiller.  
Inschrijven kan nog tot 2 november bij Rita 
Maes (Eekhoute 8) of bij Anja Goethals 
(apotheek). 
Tot dan !! 
 
HET GEHEUGEN 

 

 
 

Het Ypersche Volk, 12 april 1913, p. 2 
http://www.geheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: Onder de impuls van E.H. 
Dejaegher (onderpastoor in Poperinge, begaan 
met de hoppeteelt) slaagde men er in de 

hoppeboeren samen te brengen en hen te 
overtuigen dat vergaderingen, besprekingen en 
voordrachten over de hoppeteelt in het kader 
van een vakvereniging, een redmiddel konden 
betekenen voor de hoppekweek. 
In 1904 was er een bond gestart in Poperinge 
en zo werd op 5 juli 1905 de 
stichtingsvergadering gehouden in ‘het lokaal 
der jongelingen’ (de latere patronagezaal) van 
‘Vereenigde hopplanters van Proven’ en 
gedoopt tot ‘St.-Rochus’. 
In 1913 was E.H. Dejaegher ook nog actief 
zoals we hierboven kunnen zien.   
 
HET GEHEUGEN 
 

 
De Toekomst, 09 maart 1873, p. 1. 
http://hetgeheugenvanieper.be 
 
Ivan Top: 
Na de verkiezingsoverwinning van de 
katholieken kwam er een staartje.  Bij 
Fossaert, uitbater van de Blokke en fervent 
liberaal, werd een stroovumme en enkele 
hoppepersen in brand gestoken, maar de 
daderes werd op heterdaad betrapt. Van 
liberale zijde had men graag de aanstichters 
gekend, want het was duidelijk dat men de 
daderes opdracht gegeven had dit uit te voeren. 
Er was een over en weer geschrijf geweest in 
‘De Toekomst’ en het ’Nieuwsblad van 
Yperen’ van katholieke zijde. 
Daarin had men geschreven dat Nero  Rome in 
brand stak en dat hij zei dat het de christenen 
waren, en deze werden gekerkerd en gedood. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 7 
november om 19.00 u. 
Je foto en tekst voor de O van de prOvenaar 
kun je ook  te allen tijde bezorgen op dit adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 ma 16 november: basisworkshop make-

up en huidverzorging, KVLV 
 za 28, zo 29 en ma 30 november: St.-

Elooifeest, St.-Elooi 
 di 12 januari: bewonersplatform, OC De 

Croone 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
Bij het overlijden van Emma Boury, 
echtgenote van Paul Rappelet. Emma werd 
geboren te Haringe op 28 december 1933.  Zij 
overleed te Proven op 1 november en werd er 
begraven op zaterdag 7 november. 
 
SFEERBEURS 
Tijdens het voorlaatste weekend van november 
wordt in Proven voor de achtste keer al de 
stilaan traditionele sfeer- en verwenbeurs 
georganiseerd.  In de grote zaal van De Croone 
en een aangebouwde grote tent exposeren en 
presenteren een pak handelaars,  met dit jaar 
verscheidene nieuwe standhouders,  het beste 
van bij ons.     
Het organiserende Handelscomité Proven zet 
elk jaar een apart thema in de verf en met ‘een 
ijskoud geschenk' wordt dit jaar niet alleen 
geknipoogd naar de voorbije warme zomer, 
maar ook naar de eindejaarsperiode en zijn 
cadeautjes. Met steun van leerlingen en 
leerkrachten uit de Heilige Familie Ieper 
worden de zaal, de tent en alle standen 
sfeervol en romantisch aangekleed en er is 
doorlopend animatie voor jong en oud 
voorzien.  
De organisatoren zetten ook een lekker en 
apart ambachtelijk streekbier in de kijker.  Er 
kan opnieuw geproefd en gedegusteerd 
worden en met de tombolabonnen van de 
deelnemende handelaars zijn mooie prijzen te 
winnen.  
De openingsuren zijn ook al heel apart.   De 
sfeerbeurs start op vrijdag 20 november om 
18.00 u. en op zaterdag 21 november gaan de 
deuren open vanaf 14.00 u.. Die beide dagen 
kunnen geïnteresseerde bezoekers er tot 22.00 
u. terecht. Op zondag 22 november kan de 
beurs van 10.00 u. tot 18.00 u. bezocht 
worden.  
De toegang tot deze sfeervolle  verwenbeurs is 
gratis.   

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Lieven Top werd geboren op 27 juni 1950.  
Lieven is de zoon van wijlen Roger Top, de 
promotor van de hoppe. Hij is getrouwd met 
Maria Dever en is de vader van Thijs, Tine, 
Josfien en Katrijn.  
Hij is landbouwer en woont in de 
Montefoulstraat.  Een verzetje zal Lieven nooit 
afslaan, samen zijn met andere mensen en 
leute maken. 
 
MOSSELSOUPER 
Op vrijdag 20 en  zaterdag 21 november kun je 
in De Bascule genieten van lekkere mosselen 
(of steak) vanaf 19.00 u.  Zondag 22 november 
kun je dit vanaf 12.00 u. 
De prijs is heel democratisch: € 17,00 per 
persoon, reservatie gewenst op 057 33 50 94. 
 
JONG KLJ 
Op 22 november is de volgende activiteit. 
Voor alle groepen is er activiteit van 14.00 u. 
tot 17.00 u.  Afspraak aan het lokaal.  Kadavs 
zorgen best voor vuile kleren!  
 
KLJ   
De volgende activiteit vindt plaats in het  
weekend van 20-21-22 november. Hou alvast 
de datum vrij!  
Een brief met meer uitleg krijgen jullie deze 
week in jullie brievenbus! 
 
de prOvenaar OP DE SFEERBEURS 
de prOvenaar brengt om de twee weken sfeer 
in huis.  Dit horen we toch van vele lezers.  
Wat gebeurt er in Proven, wat heeft Ivan te 
vertellen en vooral: wie staat er in de O? 
Voor die O namen we vorig jaar tijdens de 
Eekhoutefeesten foto’s van Provenaars.  Deze 
actie was een groot succes.  Voor de ene 
duurde het wat langer dan voor de andere …, 
maar we zijn ondertussen wel bijna door onze 
voorraad heen.  Daarom nodigen we jullie dit 
jaar uit op de sfeerbeurs om te poseren en om 
jullie levensverhaal te vertellen.   
We zorgen ook voor een primeur: wie zijn 
abonnement wil vernieuwen kan dit op onze 
stand.  Geen gedoe meer met overschrijvingen.  
Kom naar onze stand en je bent opnieuw een 
jaar zeker van alle nieuwtjes uit Proven. 
Tot dan? 

ABONNEMENT OP de prOvenaar 
de prOvenaar bestaat nu al 7 jaar. Vol 
vertrouwen bereiden we nu het achtste 
werkjaar voor. Dit betekent dan ook dat we 
aan onze lezers moeten vragen hun 
abonnement te vernieuwen.  
De redactie van de prOvenaar heeft in de 
afgelopen jaren veel geïnvesteerd om de 
kwaliteit van de prOvenaar stelselmatig te 
verhogen. De leesbaarheid werd verbeterd 
door de aanschaf van een kleurenprinter. Er 
worden dan ook geregeld kleurenfoto’s 
afgedrukt. Ook de foto’s en documenten op de 
achterkant zijn nu veel beter leesbaar.  
Maar verhogen van kwaliteit kost ook een 
beetje meer. Hierdoor en door de gestegen 
kosten voor papier (en postzegels) werkten we 
de laatste tijd met verlies.  We zijn dus 
verplicht om de abonnementsprijs na 7 jaar 
aan te passen.  
Het abonnement kost voortaan € 10,00 voor de 
aan huis bestelde abonnementen in Proven en 
€ 25,00 voor de postabonnementen.  
 
O.K.R.A. 
→ petanque   
Op donderdag 29 oktober wonnen Thérèse 
Beghein, Hilda Depeser en Frans Vandevelde 
3 partijen. 
Klassement 
1. Willy Butaye  35/523 
2. Hilda Depeser  34/553 
3. Jules Regheere  32/524 
4. Roger Demuys  31/548 
5. Joël Monkerhey  31/526 
 

Op donderdag 5 november wonnen Pol 
Verslype, Ivan Pillaert, Jules Regheere, Gery 
Delanote, Monique Samyn en Hilda Depeser  
3 partijen. 
 

Klassement 
1. Hilda Depeser  37/592 
2. Willy Butaye  36/553 
3. Jules Regheere  35/563 
4. Roger Demuys  33/583 
5. Joël Monkerhey  31/526 
Volgende speeldag: donderdag 26 november 
 

→ kaarting + scrabble 
Volgende speeldag donderdag 12 november 
 

→ hobby 
Volgende hobbydag dinsdag 24 november
  

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Cindy Berten: 0478 42 72 42 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 057 48 53 85 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TSC PROVEN 
 

Pluimpjes – KFC Poperinge 4 – 7 
Brielen – Duiveltjes 1 2 – 12 
Beselare – Duiveltjes 2 6 – 5 
Preminiemen – Brielen  3 – 3 
Beselare - Miniemen 8 – 1 
Beselare – Knapen  0 – 10 
KBS Poperinge – Scholieren vr. 1 – 2 
Menen – Juniores vr. nt gespeeld 
Reserven – Westouter  3 – 1 
TSC – Moorslede  0 - 3 
 
JAARMIS 
Zaterdag 21 november is er om 17.00 u. in de 
St.-Victorkerk een jaarmis voor Mike 
Decoster.  Dit vanwege heel de familie. 
 
VOLKSTUIN KROMBEKE 
Vrijdag 13 november spreekt Roger Verledens 
over ‘kweken en verzorgen van klein fruit’. 
Dit vindt plaats in zaal Witsoone om 20.00 u. 
 
KAARTING ST.-ELOOI 
→ uitslag november 
1. Monique Durant 343 p. 3 partijen 
2. Frans Hauspie 336 p. 3 partijen 
3 Jules Maerten 332 p. 3 partijen 
 
→ klassement 
1. Guido Breyne 934 p. 6 partijen 
2. Line Foubert 888 p. 7 partijen 
3. Gerard Ryon 880 p. 6 partijen 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Ida trouwde met Karel Adam in 1888.   
Karel was afkomstig van Herzeele en zijn 
eerste vrouw, Marie Boutten, was van 
Winnezeele.  Het is ook daar dat hun drie 
kinderen Henri, Julia en Louise geboren 
werden.  

Gezien Karel en Ida in Proven trouwden, moet 
Ida, die afkomstig was van Stavele, toen al in 
Proven verbleven hebben.   
Zij hadden een uitbating waar nu ‘De 
Zonneark’ gevestigd is.   
Ida, die 19 jaar jonger was dan Karel, verloor 
haar man reeds in 1927. Samen met enkele 
kinderen kwam ze nadien op het dorp wonen 
in een nieuwe woning in de Blekerijweg 18. 
 

 
 

Metje Adam bij het naderen van de kerk.   
In de achtergrond  is nog een van de hekkens 

te zien die later werden weggenomen.   
Een postbode tracht enkele verafgelegen 

klanten te strikken om zijn ronde te beperken. 
 
Julia was reeds vroeger getrouwd met Camiel 
Deprey. Zij is de grootmoeder van Simonne 
Deprey, die samen met haar man Frans Ganne 
nu woont in de Couthoflaan 34, op de plaats 
waar de Depreys woonden vooraleer de 
familie Ganne er kwam. 
Nu nog kan men lezen op de gevel dat deze 
woning opgericht werd in 1883, op een plaats 
niet zover van waar de familie Adam woonde. 
Henri trok na zijn huwelijk vanuit de nieuwe 
vestiging naar Poperinge en Louise trouwde 
met weduwnaar Alfons Van Doolaeghe.  
Ida had zelf maar één dochter, Marcellina, die 
ongetrouwd bij moeder bleef wonen. 
Toen Maria Adam, een ‘voorkind’ van Louise, 
trouwde met Floris Sergie, hebben zij de 
uitbating van de hoeve verder gezet.  Hun 
zoon Jozef zette zijn landbouwaspiraties opzij 
en zo kon Willy Lievens daar zijn ‘Zonneark’ 
vestigen. 
Maria kwam na het overlijden van haar man 
rentenieren naar het dorp en ging nadien 
samenwonen met het gezin van zoon Jozef 
Sergie en Magda Boury in het huis van Metje 
Adam en tante Marcellina. 
Intussen is Jozef ook overleden.  Magda woont 
er nog steeds. 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
21 november om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  

MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Deze vrouw heeft haar laatste levensdagen 
doorgebracht in het rusthuis van Proven.  Ze 
was naar hier gekomen omdat haar dochter 
Marie-Louise hier in Proven woonde.  Deze 
was hier beter gekend onder de naam Marie-
Lou, als tweede echtgenote van Prosper 
Pareyn.  Bijna iedereen kende die Française, 
die dikwijls met haar meer dan excentrieke 
verschijning een beetje kleur bracht in het 
Provense straatbeeld. 
Prosper Pareyn was het niet minder opvallend 
wanneer hij half verlamd, ingeduffeld als een 
mummie, toch nog probeerde deel te nemen 
aan het sociaal leven van zijn geboortedorp. 
 

 
 

Op het plechtige Communiefeest van Jan 
Pareyn zit hij bij grootvader Prosper Pareyn.   

Rechts van Jan zit Jerome Jonckiere, 
grootvader langs moeders zijde en uiterst 
rechts Marie-Lou.  Links vooraan Hélène 

Bossaert, echtgenote van Jerome Jonckiere. 
Op de achterste rij: Roger Jonckiere, 

Antoinette Jonckiere, Agnès Rosseel, Julia 
Pareyn, Robert Pareyn, meester Robert 

Muyssen en Jules Parmentier. 
 
De foto is genomen aan café ‘Hopland’, in die 
tijd uitgebaat door Robert Pareyn (Berten 
Latte), de vader van Jan.  Deze uitbating ging 
later over naar Georges Buseyne en gebeurt nu 
door zijn zoon Antoon Buseyne. 



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 za 19 december: Kerst op de Lovie, van 

15.00 u. tot 20.00 u. 
 zo 20 december: Dé derby tussen TSC en 

FC Poperinge, in een optimale kerstsfeer 
 vr 1 januari: nieuwjaarsfuif, café ’n Tram 
 za 9 januari: driekoningenfeest, nieuwjaars-

receptie; jong KLJ, De Pleute en feestcomité 
 di 12 januari: bewonersplatform, OC De 

Croone 
 
BEDANKING 
Andrea Brysbaert en Gilbert Derycke willen 
iedereen danken voor de attenties die ze 
mochten ontvangen ter gelegenheid van hun 
50-jarig huwelijk 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij de geboorte van Vivien Debergh, dochter 
van Kristof Debergh en Annelies Weytjens en 
kleindochter van Anique Buysschaert en Marc 
Debergh.  Vivien werd geboren te Brussel op 
19 november 2009. 
 
HARTELIJKE GELUKWENSEN 
Bij het huwelijk van Romina Worm en Thijs 
Top.  
 
BUSEYNE METAALHANDEL 
Buseyne metaalhandel zal gesloten zijn van 25 
december 2009 tot en met 3 januari 2010. 
Probeer je bestellingen tijdig door te geven, 
waarvoor dank! 
Eddy 
 
AU PETIT JARDIN 
→ langs deze weg willen we alle Provenaars 
uitnodigen voor een demonstratie: 
bloemschikken voor de kersttijd, op zaterdag 5 
december van 14.00 u. tot 17.00 u. 
→ zondag 6 december: tentoonstelling van de 
kerstcreaties, van 9.00 u. tot 18.30 u. 
Iedereen welkom!  Toegang vrij. 
Gilbert, Bea, Wim en Sonja 
 
O.K.R.A. KALENDER  
24 november: hobby 
3 december: petanque 
10 december: kaarten en scrabble 
 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Mario Therssen wordt in december 37 jaar 
jong. Hij is getrouwd met Anja Goethals en is 
de schoonbroer van Franky, the Star of Proven 
2009.  
Hij werkt in Poperinge, in de papierzakken-
fabriek Multisac, die nu Mondi heet.  
Hij is heel sportief: lopen, zwemmen en nog 
het meest houdt hij van koersen. 
Koken is ook één van zijn grote hobby’s. Hij 
volgt lessen in ’t Rozenhof bij de mannen- 
kookclub en zo kan hij Anja verwennen met 
een zelfgemaakt gerecht. 
 
SINT-ELOOISFEEST LG 
Sint-Elooisfeest van de Landelijke Gilde 
Proven-Stavele, in samenwerking met KVLV 
Proven-Stavele, in Gasthof 't Rozenhof op 
zaterdag 5 december om 20.00 u. 
Kostprijs leden LG of KVLV: € 35,00 per 
persoon, niet-leden: € 38,00 per persoon. 
Wil je er graag bij zijn, gelieve dan tegen 
uiterlijk maandag 30 november je naam te 
melden in de zaal ofwel bij Johan Brysbaert op 
0497 54 72 68. 
 
O.K.R.A. KAARTING 
Op donderdag 12 november waren er 56 
deelnemers.  Wonnen 3 partijen: 
Delerue Urbain: 358 ptn 
Lampaert Jozef: 343 ptn 
Busschaert Cecile: 297 ptn 
Deblock Frans: 284 ptn 
Vanstechelman Georgette: 256 ptn 
Goussey Margriet: 246 ptn 
Delanote Maurits: 245 ptn 
Hauspie Maria: 238 ptn 
Versavel Erna: 221 ptn 
Volgende kaarting: donderdag 10 december. 
 
de prOvenaar: ABONNEMENT 
Wie zijn abonnement wil hernieuwen of wie 
een nieuw abonnement wil, kan dit met het 
bijgevoegde overschrijvingsformulier.  
Rekeningnummer: 979-0773116-31. Indien je 
dit wenst, mag je ook betalen aan één van onze 
medewerk(st)ers. Dit graag voor 15 december. 
- gewoon abonnement (Proven): € 10,00 
- postabonnement (buiten Proven): € 25,00  
Dank! 
 

FEESTZAAL SINT-ELOOI 
Je bent uitgenodigd ter gelegenheid van ons 
Sint-Elooisfeest op zaterdag 28, zondag 29 en 
maandag 30 november. Voor € 10,00 krijg je 
worst en kotelet met gebakken aardappelen, 
veldsla en witte bonen. Vooraf inschrijven op 
het nummer 057 30 04 83. 
 
VOLKSTUIN KROMBEKE 
Op vrijdag 4 december vertelt Brigitte Druwe 
in zaal Witsoone hoe je groenten en fruit kan 
verwerken tot aperitiefhapjes.  Afspraak om 
18.30 u. 
 
KLJ PROVEN 
→ zaterdag 28 november: Black Mambo,  
de spetterende fuif van KLJ Proven! @de 
croone! 
→ vrijdag 11 december: KLJ-café.  Een leuk 
ontspanningsmoment tijdens de examens! 
Afspraak om 20.00 u. in de kazerne! 
 
JONG KLJ PROVEN 
→ zondag 6 december: voor de Muisjes en de 
Kadavs: activiteit van 14.00 u. tot 17.00 u. aan 
het lokaal. 
 
ACV PROVEN 
Op zaterdag 5 december 2009 om 18.00 u. 
houdt het ACV van Proven haar 2-jaarlijkse 
algemene ledenvergadering met vereremerking 
van verdienstelijke leden (25, 35 en 45 jaar 
lidmaatschap). Deze bijeenkomst vindt plaats 
in het ACV-lokaal ‘De Zwaan’ bij Gilberte 
Dever. Alle ACV-leden zijn er uiteraard van 
harte welkom. 
Jean Pierre Bouckaert,  
ACV verantwoordelijke  
regio Ieper – Poperinge 
St. Jacobsstraat 34, 8900 Ieper 
059 34 26 23 
e-mail : jbouckaert@acv-csc.be 
 
TSC PROVEN 
 

Pluimpjes – Komen N-Waasten uitgesteld 
Westouter – Duiveltjes 1 4 - 29 
Zonnebeke – Duiveltjes 2 10 - 9 
Reningelst – Junioren 2 - 3 
Reserven – Reningelst 2 - 2 
TSC – Wervik 0 - 2 
 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Cindy Berten: 0478 42 72 42 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 057 48 53 85 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Men herinnert zich Valentine Dekeyser als 
uitbaatster van het winkeltje dat gelegen was 
op Provenplein 62, waar Noël Devooght nu 
woont. 
Alles straalde deftigheid en sereniteit uit in de 
wereld van Valentine wanneer ze als een 
waardige dame in een lang, zwart kleed 
verscheen om haar klanten te bedienen. Een 
grote metalen doos met koffie was te zien bij 
de toonbank en een grote koffiemolen er 
boven op, zoals men dat kon zien in die tijd in 
een zaak waar ‘schupwaore’ verkocht werd. 
Voor één specialiteit was de zaak ook goed 
gekend, met name ‘koekepoere’. 
Dit betreft het residu na het persen van 
lijnzaad dat normaliter verwerkt wordt tot 
lijnzaadkoeken en in die vorm als veevoeder 
werd gebruikt. Hetzelfde product in 
poedervorm was echter fel in trek bij de 
gewone mensen als toevoeging aan gekookte 
aardappelen. Het mengsel werd in een oude 
klomp gevuld aan de konijnen gegeven. 
Sommigen herinneren zich nog uit hun jeugd 
dat dit verse mengsel nog zo slecht niet 
smaakte, als ze dit ook eens uitprobeerden bij 
het voederen van de konijnen als aanvulling op 
het karige voedsel dat ze zelf kregen. 
Het was ook een normale zaak de kinderen te 
sturen om een kilo koekepoere bij Valentine. 
Deze verkoop zal wel ontstaan zijn omdat men 
zich bij graanhandelaar Soenen minder graag 
liet storen voor de aankoop van zulke kleine 
hoeveelheden, terwijl de echtgenoot van 
Valentine, Henri Desomer, in dienst was als 
verkoper bij Soenen. 
Over de familie Desomer hadden we het reeds 
uitvoerig in jaargang 5, nr. 13.  Het betreft een 
oude Provense familie, waar Henri een van de 
tien zonen was. Valentine was van Houtem bij 
Veurne. Ze trouwden in 1912 en kregen hier 
drie kinderen: Maurice, Robert en Margriet. 
Niemand is echter hier in Proven gebleven. 
Onlangs zou naar verluidt een zoon van 
Maurice hier op zoek geweest zijn naar 
gegevens op het kerkhof over zijn voorouders 

om dit aan zijn kinderen te kunnen mededelen, 
maar dat contact hebben we gemist. 

 
 

 
 

 
 
Maria was de dochter van Leopold Desomer, 
de zevende zoon van Edmond Desomer. 
Zoals gebruikelijk was de koning peter van de 
zevende zoon en kreeg deze ook dezelfde 
voornaam. 
Leopold was een jongere broer van Henri 
Desomer en Maria is aldus gestorven enkele 
maanden vroeger in hetzelfde jaar als tante 
Valentine. 
Maria was dubbel familie van Camiel 
Desomer-Matton daar Camiel een broer was 
van haar vader en zijn vrouw Marina Matton 
een zus van moeder Eudoxie Matton. 
Fotograaf René Matton was een broer van 
Eudoxie en zo was Maria een nicht van zijn 
zonen Maurice en Guillaume Matton. 
Vader Leopold was kleermaker maar baatte 
ook de herberg ‘In de Haan’ uit, nu 
Provenplein 36. 
Maria had één broer: Octaaf Desomer.  Hij 
was gekend als een zeer bekwaam en geleerd 
man. Hij trok naar Kongo en bij zijn terugkeer 
had hij een belangrijke functie in de West-
Vlaamse Steencentrale in Brugge. 
In de fotocollectie van René Matton vinden we 
Octaaf Desomer heel dikwijls terug samen zijn 
kozijns Maurice en Guillaume Matton. 
Maria kon, naar men mij vertelde, mooi 
zingen.  Ze trouwde met Marcel Vermeulen 
(Michel van Pe Panjers).  Om de een of andere 
reden werd Marcel aangeduid als Michel en 
‘Pe Panjer’ was de naam die vluchteling Henri 
Vermeulen kreeg door zijn geleur met allerlei 
producten bij de soldaten met een ‘panjer’ 
(kleine korf).  Michel kreeg ook de naam van 
‘Pe Panjer’ mee. 
Samen met haar man baatte Maria St.-
Sebastiaan (tramstatie) uit, momenteel 
omgedoopt tot ‘Café ’n Tram’.  Zij kregen 
twee kinderen, Paula en Paul, die later van 
Proven zijn vertrokken.  Paul verblijft 
momenteel in Zeebrugge. 

Boven de deur naar de toiletten van St.-
Sebastiaan, die vroeger een toegangsdeur moet 
zijn geweest vanuit een smal tussengangetje, 
staat de inscriptie ‘1777’. 
Dit is zeker niet de eerste vermelding van St.-
Sebastiaan, naar mijn gevoel een van de oudste 
toponiemen van onze woongemeenschap.   
Kort na de aanleg van de kasseiweg (1684) 
door Proven is in het archief van Poperinge 
reeds sprake van onderhoud dat diende te 
gebeuren aan de ‘buze’ onder de kasseiweg 
aan St.-Sebastiaan te Proven.  Reeds in die tijd 
was er dus een probleem met de doorgang van 
de beek onder de baan waar voor enkele jaren 
ook nog serieuze problemen mee waren. 
In geschriften van de jaren 1640 is reeds 
sprake van een hoeve die dan ook herberg was 
geworden. We denken deze op die plaats te 
kunnen situeren. 
In een overzicht van de herbergen opgemaakt 
ten tijde van Maria Theresia (1770) werd 
Clement Debaene opgegeven als uitbater en 
staat de vermelding dat de herberg reeds 
bestond sinds de 15de eeuw. 
In latere tijden (Franse revolutie) was de 
herberg ook als brouwerij vermeld. François 
Ryon, de uitbater, was ‘ingetrouwd’ bij 
Debaene en schepen (adjoint) van Proven in 
de Franse tijd. Hij behoorde tot de oude 
Provense familie Ryon waar de molenaars uit 
voortsproten.  Zijn vader J.B. Ryon vonden we 
vroeger terug als kerkmeester van de Provense 
parochie (1763) en leenman van het hof van 
Proven (1751). 
Heel oude Provenaars hebben nog geweten dat 
St.-Sebastiaan uitgebaat werd door  Liefooghe, 
barbier en herbergier, vooraleer M. Vermeulen 
de uitbating overnam. 
Paul Vermeulen, de zoon van Maria, heeft in 
zijn jeugd veel vakantiejobs gedaan bij de 
brouwerij Verfaillie.  We weten niet in 
hoeverre het brouwerijverleden van zijn 
geboortehuis daarbij bepalend was om deze 
dorstverslindende taak uit te voeren. 
 

 
 

Huwelijksfoto van Guillaume Matton en Georgette 
Camerlynck. Vooraan de jonggehuwden geflankeerd 
door moeder Matton en Simonne Gryson, samen met 

de kleine Paula Matton. 
Achteraan staat Michel Vermeulen nevens de 

centraal opgestelde Maurice Matton, met aan de 
andere kant vader Arthur Camerlynck en daarnaast 

Marie Desomer. 
 

VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 5 
december om 19.00 u. 
Je foto met tekst voor de O van de prOvenaar 
kun je bezorgen op hetzelfde adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 zo 20 december: de derby tussen TSC en FC 

Poperinge, in een optimale kerstsfeer 
 vr 1 januari: nieuwjaarsfuif, café ’n Tram 
 za 9 januari: driekoningenfeest, Jong KLJ, 

De Pleute, Driekoningencomité 
 di 12 januari: bewonersplatform, 20.00 u., 

OC De Croone 
 za 16 januari: nieuwjaarsreceptie, OC De 

Croone, feestcomité 
 
ABONNEMENT OP de prOvenaar 
De redactie vraagt aan al wie zijn 
abonnement wil vernieuwen om dit te willen 
doen tegen 15 december op het nummer 
979-0773116-31 van Dorpskrant Proven.  
Voor de verwerking is het handig indien je 
als mededeling je adres vermeldt.  Het 
abonnement kost € 10,00 voor de aan huis 
bestelde abonnementen in Proven en € 25,00 
voor de postabonnementen.  
Dank. 
 
O.K.R.A. 
→ petanque   
Op donderdag 26 november wonnen Pol 
Verslype, Eugène Demunck, Denise Vanden-
bussche en Hilda Depeser  3 partijen. 
 

Klassement 
1. Hilda Depeser  40/631 
2. Willy Butaye  38/588 
3. Jules Regheere  37/598 
4. Roger Demuys  35/617 
5. Pol Verslype  33/593 
 

Op donderdag 3 december wonnen Monique 
Samyn Marie-Louise Tryssesoone, Joel 
Monkerhey en  Jules Regheere 3 partijen. 
 

Eindklassement 
1. Jules Regheere  40/637 
2. Hilda Depeser  40/631 
3. Willy Butaye  38/606 
4. Joël Monkerhey  36/613 
5. Eugène Demuynck 35/624 
 

→ op donderdag 17 december: maaltijd, 
viering van de kampioen en start van het 
nieuwe speeljaar. 
Dit is het gepaste moment voor nieuwe 
liefhebbers om mee te beginnen vanaf de 
eerste speeldag.  Kom je inschrijven !!! 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Sofie Vanrobaeys is 30 jaar.  Ze verjaarde op 
17 juli. 
Ze is getrouwd met  Sébastien Pecqueux.  Ze 
hebben 2 kinderen : Anaïs is 5 jaar en Maxim 
is 2 jaar. Ze wonen in de Blokweg 15. 
Sofie werkt bij familiehulp.  Ze houdt van 
wandelen en lezen. 
 
KERST OP DE LOVIE 
De Lovie nodigt je uit voor een 
hartverwarmende Kerst op De Lovie op 
zaterdag 19 december van 15.00 u. tot 20.00 u.  
Inkom vrij. 
Het kasteel vormt het uitgelezen decor voor de 
smaakvol ingerichte kerstshop met eenvoudige 
decoratieartikelen, geurende en/of kleurrijke 
kaarsen, oogstrelende keramiek, …  
De hoeve van De Lovie presenteert met 
fierheid haar winteroogst.  
De traditionele kerststallententoonstelling leidt 
je naar alle uithoeken van de wereld.  
Rik Rabaey and Friends en het Koor van 
Engelen brengen je in vervoering met 
eigentijdse en klassieke kerstliederen.  
Wie kent nog het mooie en ontroerende 
sprookje van het meisje met de zwavelstokjes?  
Voor romantische ijsprinsesjes en coole 
ridders is er bovendien gratis grime. 
Koude tenen? Tintelende vingers? Schuif bij 
aan de behaaglijke warmte van de vele 
vuurkorven. Hartverwarmende drankjes en 
zoetigheden houden de sfeer er in. 
 
A.C.V. 
Algemene Ledenvergadering A.C.V. Proven 
Op zaterdag 19 december 2009 om 18.00 u.  
houdt het A.C.V. van Proven haar 2-jaarlijkse 
algemene ledenvergadering met vereremerking 
van verdienstelijke leden (25, 35 en 45 jaar 
lidmaatschap). In tegenstelling tot vorig 
bericht gaat deze bijeenkomst dit jaar niet 
door bij Gilberte Dever, maar wel in ’t 
Hoppecruyt, Provenplein 69 te Proven (naast 
de hoeve van Wout Desmyter).  Gastspreker is 
burgemeester Christof Dejaeher.  Alle ACV-
leden zijn er uiteraard van harte welkom! 
 
 ‘n TRAM 
Op maandag 21 en woensdag 23 december is 
’n Tram gesloten. 

JONG KLJ 
Volgende activiteit op zondag 20 december: 
→ kerstactiviteit voor Muisjes en Kadavs, van 
17.00 u. tot 19.30 u. in het lokaal.  Dresscode: 
feestkledij! 
→ Krab-Uiltjes: we gaan schaatsen in Ieper! 
Afspraak om 14.00 u. aan het lokaal.  Om 
17.00 u. zijn we er terug.  Breng ook allemaal 
€ 3,00 mee. Wie een kerstmuts draagt, krijgt 
een verrassing! 
 
KLJ PROVEN 
→ Op vrijdag 11 december is iedereen 
welkom in de Kazerne voor KLJ Café!  Even 
een rustige activiteit tussen die loodzware 
examens door!  Afspraak om 20.00 u. 
 
CARWASH FOR LIFE!  
KLJ Proven zal op zaterdag 19 december van 
9.00 u. tot 16.00 u. auto's wassen op het plein 
voor De Croone! Dit alles staat in het teken 
van Music For Life, een actie om geld in te 
zamelen voor het goede doel!  Heeft je auto 
dringend nood aan een wasbeurt, of wil je hem 
NOG MEER doen blinken, kom gerust af! 
Voor de kleine prijs van € 5,00 staan we paraat 
alles weer te doen blinken als tevoren! Ook je 
fiets kan voor € 2,00 weer als nieuw worden 
gemaakt!!  Iedereen afkomen dus!  Je mag 
zelfs 2 keer komen! 
Alvast Bedankt! 
KLJ Proven  
 
11.11.11 PROVEN IN 2009  
Het weekend voor 11 november trokken weer 
enkele moedigen de straat op met de 
wenskaarten en stiftjes van 11.11.11.  Binnen 
het thema van de campagne over waardig 
werk, hier en in de derde wereld, trokken Sien 
en Floor Denecker, Vera Maes en Chris 
Vandenberghe door de belangrijkste straten. 
De actie bracht dit jaar in Proven € 422,00 
op.  Met de middelen die de federale overheid 
bijpast, en de waarde van die middelen in de 
derde wereld, toch wel van belang. 
Groot-Poperinge kwam op € 3.554,00.  
Kandidaat-medewerkers zijn steeds welkom 
bij Chris Vandenberghe: 057 36 04 58 of 
chrisenels@telenet.be. 
Aan alle kopers, en zeker aan de medewerkers: 
een dikke merci! 

Verantw. uitg.: de prOvenaar 
p.a. Eekhoute 9, 8972 Proven  
 

Redactie: Luc Cappoen, Wim Devooght, Dirk Goussey, Johan Malbrancke, Wim Top 
Redactieadres en abonnementen: Johan Malbrancke, Eekhoute 9, 057 30 08 96, redactie@proven.be 

    

   
 
 

Politie: 057 33 40 00  
Brandweer: 100 of 112 
Wachtdienst dokters: 057 30 01 49  
Wachtdienst apotheek: 0900 10 500  
Pastoor Ingelaere: 0472 77 01 22 
Psychologe: Inge Vancauwenberghe,  
0479 47 88 69 

Thuisverpleging: 
Cindy Berten: 0478 42 72 42 
OLV Gasthuis: 0475 70 24 83 
Wit-Gele Kruis: 057 33 31 16 
Lutgart Wemaere: 0496 37 83 95 
Lucie Soete: 0475 64 11 06 
Wachtdienst tandarts: 057 48 53 85 

verschijnt tweewekelijks 
jaarabonnement: € 10,00 / per post: € 25,00 
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TOMBOLA SFEERBEURS 
Winnen een prijs bij: 
→ Inkte: Declerck-Debergh en Doreen White 
(Poperinge) 
→ Bokado: Berteloot (Frankrijk) en Marijke 
Lebbe (Poperinge) 
→ Kristof Top: Carry Dumon en Albert 
Delboo (Woesten)  
→ ‘t Hobbyhuisje: Jacqueline Deplaecie 
(Poperinge) en Dirk Vanhee (Westvleteren) 
→ Wateyne: Katrien Ghekiere (Boezinge) en 
Deroo (Westvleteren)  
→ Handzame Foie Gras: Dorine Beernaert 
(Vlamertinge)  
→ Inge Devooght: Erna Geeraert en Roger 
Deprey (Watou)  
→ Papaya: Monique Maes en Raoul Devos 
→ Au Petit Jardin: M. Ryon, Michael 
Pittelioen (Abele) en Joke Rocket (Woesten)  
→ Slagerij Sohier: E. Moenhout (Leisele), Jef 
Vanhove (Ieper) en M. Debyser (Poperinge)   
→ Algoedt Snoep en Gebak: Johan Brysbaert 
(Poperinge), Mario Deschuytter (Stavele) en 
Neudt-Wullen (Watou)  
→ Studio 100: Joke Boussemaere en Bailleul 
(Steenvoorde) 
→ Annie Lietaert: Hilde Saesen, Struye 
(Roesbrugge) en Lena Notebaert (Poperinge)  
→ Jan Vandebruane: Marnix Lemahieu  
→ Coiffeur Ronny: J. Lefevere en Patrick 
Deschrevel (Krombeke)    
→ Sako: Nicole Sohier (Watou) en Linda 
Lemahieu (Westvleteren)   
→ Optimus Domus: Wyckaert (Poperinge) en     
Yvonne Persoon (Vlamertinge)  
→ Drukkerij Schoonaert: Agnes Kesteman 
(Beveren–IJzer) en Christof Loonis (Stavele)   
→ Femina: Bert Elslander (Westouter) en 
Christine Lietaert (Poperinge) 
→ Elektro Cappoen: Roger Elslander en 
Johan Malbrancke   
→ Lahoute: W. Vandeputte, Chantal Huys 
(Poperinge) en M.-José Leuwers (Poperinge) 
→ Chocolaterie Canderine: Frans Hauspie 
en Sandy Lemahieu (Stavele) 
→ Valerie: Julie Dubois en Eddy Deman 
Alle winnaars worden persoonlijk verwittigd. 
 
GEZINSBOND  
Joepie, 't is bijna kerstvakantie!!! Tijd om 
allemaal leuke activiteiten te doen en één 
daarvan is samen met de Gezinsbond Proven 
gezellig naar de film.  
Maandag 21 december vertrekken we in groep 
naar de cinema in Koksijde en hebben we 
keuze tussen twee films.  
Voor de kleintjes onder ons is er ‘Plop en de 
kabouterbaby’ en voor de grotere kinderen is 
er het spannende verhaal van ‘Anubis en de 
wraak van Arghus’.  
De film start om 15.00 u., maar wij 
verzamelen al om 13.45 u. aan OC de Croone 
en zijn terug omstreeks 17.15 u. 
De prijs bedraagt voor volwassenen en 
kinderen € 6,00 en als je kleiner bent dan 1 
meter  is het gratis.   
Er is ook nog een extraatje voor ieder kind 
(gratis of betalend), zodat je heerlijk popcorn 
kunt smullen tijdens de film.  
Inschrijven kan nog tot vrijdag 18 december 
bij Rita Maes (Eekhoute 8) of bij Anja  
Goethals (apotheek).  
Hopelijk tot dan voor veel filmplezier.  

KAARTING ST.-ELOOI 
→ uitslag  
1. Monique Durant 326 p. 2 partijen 
2. Fr. Paesschesoone 324 p. 2 partijen 
3. Johan D’Hooghe 323 p. 3 partijen 
 

→ klassement 
1. Guido Breyne 1242 p. 8 partijen 
2. Monique Durant 1185 p. 8 partijen 
 Gerard Ryon 1185 p. 8 partijen 
 
TSC PROVEN 
 

Ichtegem  - TSC 2 - 0 
 
DE BRES  
Je wilt een boek lezen… maar dit lukt niet of 
niet meer zo vlot?   
Lokaal dienstencentrum De Bres heeft de 
oplossing: we lenen een toestel uit, waarop je 
speciale Daisy-cd’s kunt afspelen.  Op deze 
cd’s werden boeken en artikels ingesproken 
door vrijwilligers of door de auteurs zelf. 
We richten ons tot personen met een 
leesbeperking: blinden en slechtzienden, 
personen die moeilijk een boek kunnen 
vasthouden, ouderen of personen die moeite 
hebben met het lezen. 
Prijs om deze speler 1 week te ontlenen: enkel 
€ 10,00 waarborg, geen huurprijs. Je kan tot 5 
cd’s ontlenen per week. 
De lijst met werken kun je vinden in de bistro 
of op www.dienstencentrumdebres.be 
Onze collectie bevat reeds 125 titels.   Enkele 
auteurs: Pieter Aspe, Aster Berkhof, Cyriel 
Buysse, Danielle Steel, Jef Geeraerts en Guido 
Gezelle. 
Voor meer informatie, contacteer Luc Dewilde 
op 057 34 65 00 of 0473 71 69 68 of via mail 
op luc.dewilde@dienstencentrumdebres.be. 
LDC De Bres, Doornstraat 6 te Poperinge. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 

Ik weet niet in hoeverre veel Provenaars zich 
nog herinneren dat er in de kleurrijke familie 
Allerweireldt ook nog een dochter 
kloosterzuster was geworden. 
Deze zuster van het hospitaal te Ieper is heel 
jong, op 26-jarige leeftijd, overleden. 
Op de een of andere manier was de familie 
Allerweireldt hier gekend onder de naam 
’Cardon’.  De oorsprong hiervan kon ik nog 
niet achterhalen. 
Moeder Julia Rousseeuw was de jongste 
dochter in de familie van Theofiel Rousseeuw 
en bleef als jongste het ouderlijke huis 
bewonen. Het was een normaal, eenvoudig 
gezin, maar Julia was mentaal beperkt en dat 
zorgde voor problemen.  Na haar huwelijk met 
Lucien Allerweireldt, met hetzelfde probleem, 
evolueerde hun huishouding van kwaad naar 
erger. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat een 
aantal van de talrijke kinderen ook een 
verstandelijke beperking hadden.  De sociale 
voorzieningen waren in die tijd niet wat ze nu 
zijn, met alle gevolgen van dien. 
We herinneren ons de dochters Simonne, 
Suzanne en Maria en de zonen Marcel en 
André.  Verder waren er ook nog Edward en 
Maurice, waar we samen school mee liepen en 
de jongste zoon Jozef, die soms nu nog in 
Poperinge te zien is. 
We herinneren ons ook uit die tijd hoe 
marginaal het gezin door iedereen werd 
beschouwd.  Allerhande verhalen konden die 
stelling staven, maar met enig medelijden wist 
men Lucien toch te duiden als een heel brave 
man, die zeer werkzaam deed wat in zijn 
mogelijkheden lag. 
Zo kwam het dat Eugenie Gruwez 
(Alderweireldt, maar geen familie) zich een 
bepaalde tijd het lot aantrok van een dochter 
van Lucien en haar in huis nam. Als 
aanduiding wat solidariteit betekende in het 
kader van de dorpsgemeenschap van die tijd 
kan het werk van deze eenvoudige vrouw wel 
tellen. 
Van Julia was geweten dat netheid en 
properheid op zijn minst heel moeilijk lagen. 
Uiteindelijk verspreidden de kinderen zich 
later in alle richtingen en bleef niemand nog in 
Proven wonen. 
Hoe dikwijls zagen we Lucien op latere 
leeftijd op stap van ‘Het Speelhof’ naar het 
dorp, met een grote boodschappentas en 
daarbij dikwijls vergezeld van Jozef, zijn 
jongste zoon. 
‘Chen Cardon’ bleef een heel kenmerkende 
dorpsfiguur  met een heel typisch voorkomen: 
een gebogen figuur met donkere ogen en een 
overgrote ’moustache’.  Hij kwam ongelukkig 
aan zijn einde.  Buurman Paul Scharre heeft 
hem op een avond gevonden, voorover 
gevallen in de gracht ter hoogte van café 
‘Hopland’, waar hij op de terugweg naar huis 
in gesukkeld was en verdronken in een klein 
beetje water!!! 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 
19 december om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je bezorgen op hetzelfde adres.  



Kinesitherapie:  
Annelies Decorte: 0478 23 35 98 
Albert Dekersgieter: 0478 99 23 13  
Annemie Baes: 0476 53 02 31 
Patrick Deschrevel (ook pedicure):  
057 40 00 11 
Griet Busschaert: 0497 41 17 56 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
VOORUITBLIK 
 di 12 januari, 20.00 u.: bewonersplatform, 

OC De Croone 
 za 16 januari: nieuwjaarsreceptie, OC De 

Croone, feestcomité 
 za 6 en zo 7 februari: eetfestijn VBS De 

Kastanje,  zaal Rozenhof 
 zo 28 februari: kippenfestijn, Kon. 

Harmonie De Volksvreugd, OC De 
Croone 

 
FEESTDAGEN HANDELSZAKEN 
→ Au Petit Jardin, 24 en 31 december open: 
8.00 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 18.30 u. 
Op 25 december en 1 januari: 8.00 u. - 12.00u.  
→ bakkerij Stefaan is deze dagen open. 
→ Bokado, 24 en 31 december:  
8.00 u. - 12.00 u. en 13.30 u. - 18.30 u. 
Op 25 december en 1 januari gesloten. 
→ Delhaize, 24 en 31 december doorlopend 
open van 7.30 u. tot 17.30 u. 
Op 25 december en 1 januari gesloten. 
→ drankcentrale Devos, 24 en 31 december: 
8.00 u. - 12.00 u. en 13.00 u. - 18.00 u. 
Op 25 december en 1 januari gesloten. 
→ ‘n Tram: gesloten op woensdag 23, 
maandag 28 en woensdag 30 december. 
→ slagerij Bart en Ann, 23 en 30 december: 
8.00 u. - 12.30 u. 
Op 24 en 31 december doorlopend open van 
8.00 u. tot 18.00 u.   Op 25 december en  
1 januari: 9.00 u. - 13.00 u.  
→ Sako, op 24 en 31 december open:  
6.30 u. - 13.30 u.  en 13.30 u. – 18.30 u. 
Op 31 december en 1 januari gesloten. 
→ verzekering- en zakenkantoor Prinzie is 
uitzonderlijk gesloten op de zaterdagen 26 
december en 2 januari.  
  
INSCHRIJVEN DRIEKONINGENFEEST 
Wie op zaterdag 9 januari wil meedoen aan het 
driekoningenfeest, dient zich in te schrijven 
voor donderdag 7 januari bij: 
- basisschool Proven De Kastanje 
- Cait Lahoute: 0499 12 08 54  of 
caiiitjeuh888@hotmail.com 
- Matthias Demuynck: 0494 24 66 48 of 
matthiasdemuynck@hotmail.com 
- Johan Malbrancke: 057 30 08 96 of 
johanmalbrancke@skynet.be 
 

HET GEZICHT VAN PROVEN 
Rik Vanhee woont op Eekhoute 59.  Hij 
woont al 23 jaar in Proven en hij is getrouwd 
met Martine Seghers.   
Rik is een fervent supporter van TSC Proven.  
Zijn zoon Jens speelt er bij de scholieren.   
Zijn dochter Kim is lid van de KLJ. 
’s Nachts werkt Rik in Mondi te Poperinge.  
Als bijberoep levert en plaatst hij tuin-
materiaal. 
 
O.K.R.A.  
→ De toneelvereniging  ‘Ic Dien’ brengt een 
nieuwe productie.  Op zaterdag 23 januari is er 
in 't Belfort om 14.00 u. een opvoering 
speciaal voor de senioren.  Na de voorstelling 
wordt aan alle aanwezigen koffie met 
koekebrood aangeboden voor  € 5,00. 
Kaarten zijn te verkrijgen bij 
Jef  Ingelaere,  Bruggestraat  130, Poperinge, 
057 33 92 13 of  0476 64 76 60. 
Graag inschrijven tegen  woensdag 20 januari 
a.u.b.,  omwille van de koffietafel achteraf. 
Er zijn eveneens opvoeringen op vrijdag 29 en 
zaterdag 30 januari, woensdag 3, vrijdag 5 en 
zaterdag 6 februari, telkens om 20.00 u.  voor 
alle liefhebbers. 
 

→ Kaarting  
Op donderdag 10 december waren er 64 
deelnemers.  Wonnen 3 partijen: 
Agnes Ridez: 313 ptn 
Jozef Lampaert: 287 ptn 
Germaine Dejonckheere: 284 ptn 
Eugene Demuynck: 281 ptn 
Maria Hauspie: 258 ptn 
Margriet Cluyse: 235 ptn 
Simonne Rommens: 202 ptn. 
Volgende kaarting: donderdag 14 januari 
 

→ Volgende petanque: donderdag 7 januari 
 
NIEUWJAARSFUIF 
Vrijdag 1 januari is er vanaf 21.00 u. een 
Nieuwjaarsfuif in ‘n Tram met studio Vitesse. 
Inkom vrij. 
 
JONG KLJ 
9 januari:  
→ Muisjes en Kadavs: Driekoningenfeest 
→ Krab-Uiltjes: activiteit in het lokaal van 
19.00 u. tot 21.30 u. 

PROVEN BEVESTIGT NIVEAU 
→ Leuven 
Op Sinterklaasdag trok de Koninklijke 
Harmonie ‘De Volksvreugd’ Proven met 60 
muzikanten naar Leuven om deel te nemen aan 
de nationale Vlamo-orkestwedstrijd voor 
harmonies in eerste afdeling. In het 
Lemmensinstituut traden vier provinciale 
kampioenen aan: Eksaarde, Bree, Herne en 
Proven.  De kandidaat uit Vorst-Laakdal had 
zich de week vooraf nog afgemeld. 
→ Waardering 
Alle muzikanten hadden zich ten gronde 
voorbereid en hadden er het volste vertrouwen 
in dat hun dirigent hen opnieuw naar een 
succesvol optreden zou leiden.  Na de lange 
verplaatsing en een kort inspeelmoment 
betraden ze het podium van de 
indrukwekkende zaal.  Op de pupiters lagen 
‘Contrasto Grosso’ van Jacob de Haan en 
‘Nightflight’ van James Swearingen, twee 
werken uit de lijst van verplichte werken in 
eerste afdeling.  De uitvoering getuigde van 
een minutieuze voorbereiding, een 
aangehouden concentratie en zin voor 
afwerking.  De in Vichte geprezen muzikaliteit 
van het orkest kwam ook te Leuven opnieuw 
duidelijk tot uiting.  De jury bestaande uit 
Geert Baetens, Kevin Houben en Luc 
Neirynck had veel lovende woorden voor het 
orkest en beloonde de Provense harmonie met 
87,5%, net een procent minder dan de 
collega’s uit Eksaarde en een viertal procenten 
minder dan de muzikanten uit Herne en Bree, 
die de nationale titel binnenhaalden.  
→ Toekomstmuziek 
De bevestiging van het hoge niveau is een 
opsteker voor ‘De Volksvreugd’, die het 
tijdens de jaarovergang wat rustiger aan zal 
doen.  In 2010 staan alvast een 
voorjaarsconcert op 6 maart en een groots 
dubbelconcert met de Koninklijke Harmonie 
Sint-Cecilia uit Beselare op 29 mei gepland.  
‘Er is al veel aan de weg getimmerd en dit 
mooie resultaat is een stimulans om onze 
liefde voor de harmoniemuziek verder te 
blijven ontwikkelen’, aldus een tevreden 
dirigent Pieter Meersseman.  In Proven is het 
nu voor alle betrokkenen tijd voor wat 
verdiende rust na een uiterst drukke periode. 
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LANDELIJKE GILDE 
Landelijke Gilde Proven heet iedere 
Provenaar welkom op haar nieuwjaarsreceptie 
op zondag 10 januari vanaf 11.00 u. in OC De 
Croone. 
Deze receptie wordt gefinancierd i.s.m. de 
landelijke middenstand Proven en omstreken. 
Ambiance verzekerd met het orkest Alain's 
Keyboard Ensemble, verwelkoming door 
schepen en/of burgemeester, de innerlijke 
mens wordt getrakteerd op overheerlijke 
hapjes en lekkere bubbels. 
Leden en kinderen gratis, niet-leden betalen    
€ 4,00. 
Noteer alvast in je agenda op vrijdag 5 
februari: optreden van 'De schoîne occoage' 
met 'Doe mo je koptje', è show met herte en 
ziele & è koptje vul Westvlamsche muziek. 
Iedereen welkom in De Croone om 20.00 u. 
stipt.  Kaarten te verkrijgen in KBC Proven en 
bij de bestuursleden van de LG Proven.  
Toegangsprijs € 5,00.   
Meer weten over De schôine occoage: 
www.deschoîneoccoage.be 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 

 
 
Noch Maria Breemeersch, noch haar man 
Achiel Vandewynckel waren geboren 
Provenaars.  Achiel was van Krombeke en 
Maria van Westvleteren. 
Een bepaalde tijd hebben ze ‘De Groene 
Poorte’ uitgebaat.  Deze verdwenen herberg is 
nu vervangen door drie huizen op Provenplein 
61A, B en C.  Nadien hebben ze zich 
gevestigd in de Obterrestraat 46-48. Deze 
uitbating met boerderij en herberg is 
momenteel ook omgebouwd tot twee 
afzonderlijke woningen. 
Kort na de Eerste Wereldoorlog werd de 
dorpskom verder uitgebreid vanaf de 
Terenburgseweg in de richting van 

Roesbrugge, door het oprichten van veel 
woningen langs de huidige Obterrestraat. 
In de vestiging Vandewynckel bevond zich 
ook een openbare weegschaal en we 
herinneren ons nog hoe daar in onze jeugd 
vlasleveringen overgeladen en gewogen 
werden. 
In het interbellum was er nogal wat weerstand  
van pastoor Comeyne tegen het organiseren 
van dansfeesten.  Een mens leeft echter niet 
alleen van wat uit Gods mond komt en daarom 
had men ter gelegenheid van Sinksenkermis 
1930 en de viering der onafhankelijkheid 
besloten het feest uit te breiden met een 
dansfeest. 
De pastoor fronst de wenkbrauwen en schrijft: 
‘Jammer dat op het programma een woord te 
veel was: VOLKSBAL!  Men moeste dat nog 
hebben op een gemeente waar men nog nooit 
van zulke dingen gehoord had.  Niet te eere 
van de overheden die dit toelieten.  Gelukkig 
dat alles uitgekomen is op eenige zotte 
sprongen op straat, onder ’t begeleid van ’t 
muziek!  Doch droevig beginsels van wie weet 
wat volgen zal’.  
Zoals door hem gevreesd werd, kwam er een 
vervolg en hij noteerde op 15 mei 1932: 
’Sinxen en kermis. Tot grote spijt van de 
pastoor en van verre ’t grootste gedeelte der 
parochianen is er dansspel bij Ach. 
Vandewynckel-Breemeersch.  ’t Is om wat geld 
te winnen in deze lastige tijden, zeggen zij.  
Hélaas, wat leert de ondervinding?  Moge het 
de eerste en de laatste keer zijn, doch zal dat 
slecht voorbeeld ook door anderen niet 
gevolgd worden?’. 
Zo kwamen Achiel en Maria nogal in opspraak 
bij de pastoor. 
In hun gezin werden twee zonen geboren: 
Julien en Firmin. 
Julien vertrok van Proven, maar Firmin bleef 
hier wonen.  We hebben hem hier gekend als 
postbode.  Hij trouwde met Yvonne Nollet, de 
jongste dochter van Marcel Nollet en Angèle 
Garmijn.  Angèle was na het overlijden van 
haar man hertrouwd met Firmin Goetgheluck 
en zij baatten café ‘De Engel’ verder  uit.  
Intussen zijn die allemaal overleden, evenals 
de twee kinderen van Firmin Vandewinckel: 
Janine en Marc, die in begin van dit jaar werd 
begraven. 
 
MENSEN VAN BIJ ONS  
VOOR 50 JAAR OVERLEDEN 
Genoteerd door Ivan Top 
 
De broers Ivo en Ludo Rappelet hebben 
inderdaad nog een broertje gehad dat amper 
een paar maanden heeft geleefd. 
Vader Gilbert was de jongste telg van het 
gezin van Cyriel Rappelet en Madeleine Faes. 
Het gezin van Gilbert verbleef in de 
Roesbruggestraat 3, vooraleer ze een nieuwe 
woning bouwden in de Molendreef. 
Gilbert werkte geruime tijd in het 
aannemersbedrijf van Jerôme en Hugo 
Vermeulen. 
Hij was de jongste broer van fietsenmaker 
Marcel Rappelet en zijn enige zus Maria 
woont nu nog in de Obterrestraat waar we de 
Rappelets ooit hebben weten wonen. Ooit 
heeft broer Michel als haarkapper daar ons 
haar geknipt. 

De zonen van Gilbert, Ivo en Ludo, waren 
nauw betrokken in het sociale leven van ons 
dorp vooraleer ze van Proven vertrokken zijn. 
 

 
 
De Noomtjes en het jeugdhuis ‘Die Croone’, 
met inbegrip van kleinkunstoptredens, was de 
wereld van Ivo en in de Provense 
voetbalgeschiedenis heeft Ludo zeker zijn 
plaats verworven. 
 
ABONNEMENT op de prOvenaar 
Het doet ons deugd dat onze lezers ons 
trouw blijven, ondanks de niet te vermijden 
prijsverhoging.  
Nog enkelen hernieuwden hun abonnement 
niet.   Het kan nog!   
Je kunt betalen op 979-0773116-31 of het 
bedrag overhandigen aan een medewerker. 
Abonnementen in Proven kosten € 10,00.   
Voor een postabonnement buiten Proven 
betaal je € 25,00. 
Ken je iemand die nog niet geabonneerd is, 
en ben je nog op zoek naar een origineel 
eindejaarsgeschenk?  Schenk eens een 
abonnement op de prOvenaar!  Laat het 
ons weten en bij het eerste nummer van 
2010 laten wij de gelukkige weten dat jij 
aan haar of hem dacht.  Volgend jaar denkt 
zij of hij minstens 26 keer aan jou! 
Heb je nieuwe buren en ze zijn afkomstig 
van buiten Proven? Heet hen welkom in 
Proven en abonneer hen op de prOvenaar.  
Zo gaan ze zich snel thuis voelen ! 
 
VOLGENDE EDITIE VAN de prOvenaar 
Nieuwe berichten of data bestemd voor de 
volgende editie van de prOvenaar, bezorg je 
op het redactieadres, ten laatste op zaterdag 2 
januari om 19.00 u. 
Je foto (met tekst) voor de O van de prOvenaar 
kun je te allen tijde bezorgen op hetzelfde 
adres.  


